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Milí ètenáøi,

Koneènì jsme se doèkali letního poèasí i školních prázdnin. Také v knihovnì jsme se 
na prázdniny pøipravovali. Poøádnì jsme provìtrali regály a ve výprodeji vám nabídli 
nìco ke ètení, co mùžete s klidnou hlavou zapomenout na dovolené. Pro ty z vás, 
kterým by ètivo na dovolenou zabralo vìtší polovinu kufru, máme pøipraveny èteèky 
elektronických knih. Každá má na pamì�ové kartì nahráno na ètyøi sta titulù, takže se 
bez obav mùžete vydat i na dva roky prázdnin. Dìtem na chatu mùžete pøibalit 
tematický kuføík, tøeba Honzíkùv soubor her, nebo Doprava – vše pohromadì: knihy, 
karty, hry. Co kdyby vás pøekvapil déš�? Prvòáèci, kteøí se pøihlásili do knihovny, 
mohou soutìžit o divadelní pøedplatné Sedmikráska. Všichni úèastníci soutìže 
„Prosím, nakresli nám pohádku“, kteøí pøinesou obrázek své oblíbené pohádky, 
budou pozváni na divadelní pøedstavení Kašpárek a Kalupinka. 
Pro milovníky geocachingu bude od srpna keška i v knihovnì. A co dál? Pro vás 
všechny je pøipravena spousta pìkných knih. Pokud vám nìco schází, mùžete 
prostøednictvím webového formuláøe zaslat svùj návrh na doplnìní knihovního 
fondu. A pokud náhodou pøijdete v zavíracích hodinách, spolehnìte se na Bedøicha, 
rád si od vás knihy pøebere.

Sluneèné léto s milou knihou vám pøeje Vaše knihovna
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GEOCACHING UŽ I V KNIHOVNÌ

Pro všechny milovníky geoca-
chingové hry máme radostnou 
zprávu. Od 1. srpna si mùžete pøijít 
odlovit svoji keš do naší knihovny. 

Pro první tøi bude ve schránce pøichystané 
pøekvapení, tak neotálejte a pøipravte si své 
náøadíèko. Èas se pomalu krátí, o spuštìní 
hry budete informováni na našem webu.

BIBLIOBOX BEDØICH

Oprázdninách má knihovna zkrácenou ote-
vírací dobu, proto vìøíme, že uvítáte novou 
službu, kterou jsme pro vás pøipravili. Jedná 
se o schránku urèenou k vracení knih ozna-

èovanou jako  
Bibliobox.  Je 
urèen k vracení 
knih a èasopisù 
mimo otevírací 
dobu knihovny. 
Nelze jej využít 
p r o  v r a c e n í  
CD. Knihy z 
biblioboxu po-
køtìného jmé-
nem Bedøich 
vybírají kni-

hovníci každé ráno pøed otevøením knihovny 
a hned je odeèítají z vašeho ètenáøského kon-
ta. Vše je založeno na dùvìøe mezi knihovní-
kem a ètenáøem. V pøípadì vrácení upomína-
ných knih vám poplatek za upomínku zùsta-
ne k úhradì pøi další návštìvì knihovny. 
Box je vybaven dvojitými dvíøky a mìkkým 
dnem pro ochranu vkládaných knih a zabez-
peèen tak, aby z nìj knihy nikdo nepovolaný 
nemohl vytáhnout. Vìøíme, že v dnešní uspì-
chané dobì bibliobox Bedøich pøed knihov-
nou rychle zdomácní a bude vám dobøe slou-
žit jak v dobì, kdy je knihovna zavøená, tak 

ve chvílích, kdy spìcháte a jen vracíte knihy, 
které jste už pøeèetli.

MEZIØÍÈSKÁ MUZEJNÍ NOC 2012

Aè by se mohlo zdát, že knihovna pøed svými 
návštìvníky ani ve dne nic neukrývá, pøesto 
ji o muzejní noci navštívilo na tøi stovky 
úèastníkù akce. V knihovnì ožily slavné lite-
rární postavy, se kterými bylo možné poho-
voøit o životì i díle a zažít pøíjemný pocit z 
odhalení jejich totožnosti. Celý veèer kni-
hovnou procházeli malí i velcí, okusili dob-
roty z trouby èeské vlastenky a spisovatelky 
Magdaleny Dobromily Rettigové, seznámili 
se s uèitelem národù, pøipomnìli si osud 
Boženy Nìmcové i èinnost Karla Jaromíra 
Erbena. Podle slavných pohádek odhalili 
jejich autora, nejvìtšího pohádkáøe Hanse 
Christiana Andersena. Nìkteøí se i zapotili u 
šálku pravého anglického èaje, než identifi-
kovali sestry Brontëovy. Pro pobavení nej-
menších byl pøipraven kvíz, ve kterém po-
znávali nejznámìjší pohádkové postavy. 
Nebyl úplnì tradièní, protože za pohádkové 
hrdiny byli nastrojeni knihovníci. 
Kdo to veèer do knihovny nestihl, mùže si 
atmosféru okusit na fotografiích i na face-
booku .

BAZAR KNIH

V èervnu se v knihovnì uskuteènil tradièní 
bazar vyøazených knih a mnoho z vás se pta-
lo, o jaké knihy jde. V každé knihovnì se prù-
bìžnì nakupují knihy a také vyøazují. Naše 
knihovna nakoupí roènì pøes dva tisíce knih 
a pøibližnì tolik musí také vyøadit. Vyøazují 
se knihy, které pøestaly sloužit svému úèelu. 
Letos se knihovnice zamìøily zejména na 
nauènou literaturu, kde vyøazovaly neaktu
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ální zastaralé publikace ze všech oborù. 
Samozøejmì jsou obory, kde informace za-
starávají rychleji a kde ménì. 

Z beletrie jsme vyøazovali hlavnì knihy opo-
tøebované, protože málokteøí ètenáøi si vy-
pùjèí knihy upatlané a poškozené, i když mají 
kvalitní obsah. Takové vyøazujeme tehdy, 
kdy je možné získat náhradní titul. Ale jsou i 
takové, které zestárly a dnes nikoho nezají-
mají. Jde o nároènou práci odhalit, které titu-
ly už ètenáøe nezajímají a pøipravit je k vyøa-
zení. Letos prošly dùkladnou kontrolou de-
tektivky, ale dostalo se i na celý zbytek kni-
hovního fondu.

Nìkteøí z vás projevili obavu, co budeme pùj-
èovat, když vyøadíme 2000 titulù, ale po pøí-
chodu na pùjèovnu, zjistili, že tam nic ne-
schází a police jsou stále stejnì plné. Je to 
tím, že ménì využívané tituly pravidelnì pøe-
souváme do skladu v kasárnách, odkud je ète-
náøùm pùjèujeme na vyžádání, takže jsme 
vyøazovali zejména odtud. Ale ani tam to 
takøka není poznat.

Prodalo se 1000 knih, za utržené peníze na-
koupíme nové, voòavé. Zbytek musí bez mi-
losti do sbìrných surovin.

VÝSTAVY

3. èervence – 31. srpna
ZÁZRAKY PØÍRODY
výstava fotografií Blanky Rùžièkové ve 
vestibulu knihovny

2. èervence – 31. srpna
CO ÈETLI NAŠI RODIÈE?
Výstavka v oddìlení pro dìti a mládež pøed-
staví oblíbené tituly rodièù dnešních dìtí, 
které jsou dnes neprávem opomíjeny. Výbìr 
titulù je pro všechny vìkové kategorie.

KNIHOVNA BUDE UZAVØENA

Ve dnech 16. – 21. èervence bude knihovna z 
technických dùvodù uzavøena.  K vracení 
knih v dobì, kdy je knihovna zavøena, mùžete 
využít bibliobox pøed budovou na 
Masarykovì ul. 

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Nauèná literatura

Jana Kropáèková: Budeme mít prvòáèka
Zvládne naše dítì nástup do základní školy? 
Pùjde mu uèení, zvykne si na nový režim, ne-
bude unavené z povinností a úkolù? Dostane 
hodnou uèitelku, najde si ve tøídì kamarády a 
prosadí se mezi nimi? Neprojeví se u nìho 
porucha uèení? Autorka shrnuje názory na to, 
kdy je dítì zralé na vstup do školy a jak má být 
na nìj pøipraveno

Jiøí Heøman, Michaela Koš�álová: 
Vzpomínková kniha: Václav Havel
Václa Havel - vzpomínková kniha zachycuje 
životní dráhu Václava Havla, od dìtských let 
až po nejvyšší ústavní funkci prezidenta re-
publiky, krátkými výstižnými texty a velkým 
obrazovým doprovodem

PÙJÈOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH 

 
ODDÌLENÍ 

PRO DOSPÌLÉ 
ODDÌLENÍ 
PRO DÌTI 

VYHLÍDKA 

PONDÌLÍ 9:00 – 17:00 12:00-16:00 ZAVØENO 

ÚTERÝ 12:00 – 17:00 ZAVØENO ZAVØENO 

STØEDA 9:00 – 17:00 
9:00-11:00 
12:00-16:00 

ZAVØENO 

ÈTVRTEK ZAVØENO ZAVØENO ZAVØENO 

PÁTEK 9:00 – 17:00 
9:00-11:00 
12:00-16:00 

ZAVØENO 

SOBOTA ZAVØENO ZAVØENO ZAVØENO 
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Gerald Hüther, Cornelia Nitsch : Jak z dì-
tí vychovat š�astné dospìlé
Podporujte rozvoj osobnostních kompetencí 
svého dítìte pomocí 400 praktických tipù a 
her! V prvních letech života se osobnost dítì-
te rozvíjí mílovými kroky. Tato kniha využí-
vající nejnovìjší poznatky z výzkumu moz-
ku vám poradí, jak a ve kterém vìkovém ob-
dobí mùžete svému dítìti vytváøet podnìtné 
prostøedí, jak jej mùžete povzbuzovat k otáz-
kám a jak na jeho zvídavé otázky nejlépe od-
povídat

Beletrie

Kateøina Janouchová: Ukradené dìtství
Jaké to je, když v deseti letech musíte opustit 
zemi, kde jste až dosud byli doma a vydat se 
na cestu do neznáma? Na tuto otázku dává 
odpovìï nový román Kateøiny Janouchové

Anna Žídková: Nedám své dìti
Knížka je sice urèena pøedevším ètenáøkám, 
ale vymyká se bìžným románùm pro ženy. I 
když v ní jde o lásku, avšak nikoli partner-
skou, nýbrž takøka výhradnì mateøskou. 
Hovoøí se v ní o samotì, meditacích a možná 
hlavnì o poslání ženy v moderním svìtì. A to 
vše na pozadí dramatických událostí druhé 
svìtové války

Karel Patoèka: Commandos: biè na 
Tálibán
V tomto napínavém románu autor pøibližuje 
ètenáøùm život èeských vojenských specia-
listù nasazených v Afghánistánu, kteøí svá-
dìjí vyèerpávající boje nejen s tálibánským 
nepøítelem, ale i poèetnými drogovými kar-
tely

Garth Stein: Umìní závodit v dešti, aneb, 
Jak jsem byl psem
Enzo je moudrý filosof s duší èlovìka a srd-
cem automobilového závodníka - po vzoru 
svého pøítele a pána Dennyho. Dobøe si uvì-
domuje, že je jiný než ostatní psi. Na sklonku 
svých dnù rekapituluje radosti i strasti života 
stráveného v Dennyho rodinì, a díky svému 
"televiznímu vzdìlání" hledí do budoucnosti 
optimisticky - s vírou, že v pøíštím kole se na 
svìt vrátí v lidské podobì.

Dìtská literatura

Lewis Carroll: Alenka v øíši divù
Svìtoznámý a oblíbený pøíbìh Lewise 
Carrolla pøinášíme v komiksovém zpracová-
ní nejen dìtským ètenáøùm od 7 let. Vydejte 
se v Alenèiných stopách na fantastickou 
cestu, na níž nikdy nezapomenete. Alenka je 
obyèejná zvídavá holèièka s velkou pøedsta-
vivostí, která touží po dobrodružství. Vlastnì 
- byla obyèejnou holèièkou, dokud se neocit-
la na místì, jež má do obyèejnosti opravdu 
daleko.

Meg Cabotová: Allie Finklová - Holèièí 
pravidla.  1,  Stìhujeme se!
První z øady pøíbìhù o sympatické Allie, kte-
rá se za nic na svìtì nechce s rodièi pøestìho-
vat do nového domu, ve kterém oèividnì stra-
ší! Navíc by se musela rozlouèit se svou nej-
lepší kamarádkou Mary Kay, která je sice 
ponìkud rozmazlená a ufòukaná, ale pøece 
jen je to kamarádka. Allie se rozhodne, že 
stìhování zabrání všemi zpùsoby.

Pøíští èíslo mininovin vyjde v záøí!
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