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Milí tená i,

Bibliobox Bed ich prosí

prázdniny jsou za námi, v íme, že jste si 
všichni odpo inuli, poznali nová místa i lidi 
a p e etli spoustu bezvadných knížek. Také 
my v knihovn  jsme si užili dovolených, kro-
m  Bed icha, který sloužil denn , bez odde-
chu a mnohokrát jeho plechová náru  sotva 
sta ila pobrat všechny knížky.
Krom  b žného provozu knihovníci zapsali 
do po íta e v tšinu knih v pobo kách v 
Podlesí a Hrachovci, aby mohly knihovny 
fungovat on-line, a tená i získali p ehled o 
dostupnosti knih.
Piln  jsme pracovali na nových webových 
stránkách knihovny, které vám už v zá í p ed-
stavíme. Snažili jsme se, aby byly p ehled-
n jší a poskytovaly maximum informací. 
T šíme se na vaše reakce.
Na íjen p ipravujeme zdravou pecku – 
TÝDEN KNIHOVEN 2012 bude v nován 
zdravému životnímu stylu pod heslem: TI, 
ŽIJ ZDRAV !

,
nepl te m  vašimi starými knihami. Zaplníte 
prostor (m ) a tená i nemají kam vracet vy-
p j ené tituly. Knihy, které doma nepot ebu-
jete, m žete nabídnut na p j ovn . 
Knihovna má zájem pouze o knihy mladší   
5-ti let. 

Víte o možnosti nechat si z knihovny zasílat 
email s oznámením o blížícím se konci vý-
p j ní doby? Sta í, když knihovník m sd lí-
te svou emailovou adresu, na kterou chcete 
upozorn ní posílat. Knihy m žete vrátit i do 
biblioboxu, pokud nestíháte. M žete si také 
výp j ní dobu prodloužit – telefonicky, emai-
lem, nebo prost ednictvím webových strá-
nek. Využijte všech možností, abychom vám 

HLÍDEJTE SI VÝP J NÍ DOBU

nemuseli posílat upomínku. Je to drahé, a 
bude ješt  dražší. Z d vodu ukon ení doru-
ování upomínek spole ností, která je distri-

buovala dosud, je knihovna nucena zasílat 
upomínky poštou. To vedlo k výraznému zvý-
šení náklad , na které musíme reagovat. 

1. upomínka (nezasílá se) 0,- K
2. upomínka             30,- K
3. upomínka             60,- K
upomínací dopis           100,- K

4. zá í – 31. íjna
Ji í Bek

Výstava fotografií s tématikou vlak , po íze-
ných na za átku tohoto roku tak, aby jim po-
nuré po así dodalo tu správnou atmosféru. 
Fotografie nutí lidi k zamyšlení nad tím, jest-
li mají p ejít "na ervenou", nebo rad ji pár 
desítek sekund po kat a odvrátit tak nešt stí. 
Ji í Bek se zam uje na detail a rád si scény 
aranžuje podle svého.  Všímá si co je na oby-
ejných v cech neoby ejného a to fotí.

18. zá í v 18 hodin
Tomáš Novák

ást I. Z Istanbulu do Záhedánu
Tomášovi je teprve 25 let a už má zážitk  na 
rozdávání. Baví jej cestovat sm rem na vý-
chod, poznávat jinou kulturu. Vyrazil na 
sedm m síc  do Asie, navštívil nepo ítan  
památek, prošel se po starodávné hedvábné 
stezce, smo il nohy v n kolika mo ích, žíz

Od 1. zá í vydáváme nový ceník: 

VÝSTAVY

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

P ÍŠTÍ STANICE?

203 DNÍ V TRA(M)PU
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nil v íránské poušti, okusil prost edí deštného 
pralesa, zdolával hory a o své dojmy se s ná-
mi pod lí v p ti p ednáškách. Za ínáme v 
Turecku.
beseda s dataprojekcí

do 15. íjna

Akce je ur ena žák m druhých t íd základ-
ních škol, kte í byli v kv tnu pasováni na rytí-
e ádu tená ského a do 15. íjna 2012 se 
p ihlásí do knihovny. Všichni získají drobné 
dáre ky a volnou vstupenku na divadelní po-
hádku Kašpárek a Kalupinka, která se usku-
te ní v sále Kulturního za ízení v sobotu 3. 
listopadu. 
Každý, kdo navíc nakreslí obrázek své oblí-
bené pohádky a p inese ho do 15. íjna do 
knihovny, bude za azen do slosování o vol-
nou abonentku na pohádkové p edplatné 
Sedmikráska na sezónu 2013/2014. 
Losování prob hne po divadelním p edsta-
vení Kašpárek a Kalupinka. 
Akci p ipravila knihovna ve spolupráci s S-
klubem Kulturního za ízení na podporu et-
by u d tí.

1. – 6. íjna 

REGISTRACE ZDARMA pro nové tená e. 
Celý týden je možné 
s e  p i h l á s i t  d o  
knihovny zdarma.
AMNESTIE na upo-
m í n a n é  k n i h y .  
Využijte poslední le-
tošní možnosti vrátit 
knihy bez placení po-
platk  z prodlení!

BIBLIOTERAPIE – výstavka knih, které 
mohou pomoci p i r zných potížích.
KLÍ OVÁNÍ – hledání klí e ke knihám. Pro 
žáky druhých t íd ZŠ.
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA – vyhlášení 

PROSÍM, NAKRESLI NÁM POHÁDKU

TÝDEN KNIHOVEN: TI, ŽIJ 
ZDRAV !

literární sout že pro d ti.
TI, ŽIJ ZDRAV ! – duševní potrava pro 

vaše zdraví. Soubor nových knih pro zdravý 
životní styl ve fondu knihovny.

2. íjna v 18 hodin
MVDr. Kate ina Janovská

Souhrn zásad zdravého životního stylu, ve 
kterém se promítne i snaha o štíhlou linii a pre-
vence civiliza ních onemocn ní, nap . diabe-
tu. Doktorka Janovská nám pom že si uv do-
mit vzájemný vztah a provázanost výživy s 
pohybem, denním režimem, stresem, atd.
P ednášku doplní výstavka knih s tématem 
zdravého životního stylu z fondu naší 
knihovny.

4. íjna v 9 hodin, odd. pro d ti a dosp lé ul. 
Zd. Fibicha

Prohlídka knihovny a tení ukázek z knih pro 
hendikepované klienty denního stacioná e.

11. íjna, odd. pro d ti a mládež Zašovská ul.
Petra Braunová
8 a 10 hodin

beseda pro Rytí e ádu tená ského - žáky  
t etích t íd

15 hodin

beseda pro tená ky od 12 let

23. íjna v 18 hodin
Tomáš Novák

ást 

Druhá ást vypráv ní o zážitcích ze sedmim -
sí ního putování po jižní Asii. 
beseda s dataprojekcí

ŽIJ ZDRAV  - CO TO VŠECHNO 
ZNAMENÁ?

KUDY Z NUDY

TRAMVAJ PLNÁ STRAŠIDEL

ESKÁ SLUŽKA, ANEB, BYLA JSEM 
AU-PAIR

203 DNÍ V TRA(M)PU
II. Dv  tvá e Pákistánu, mnoho tvá í 

Indie.
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Majgull Axelssonová: Ta, kterou jsem se 
nestala :  jakož i my odpouštíme

Dan Vyleta: Pavel a já [román z povále -
ného Berlína]

Jonathan Tropper: Co by kdyby

James Patterson: Devátý soud

Kniha je zatím posledním románem švédské 
noviná ky, reportérky a spisovatelky 
Majgull Axelssonové. P íb h rozdvojené 
identity, vypráv ní o vin , vražd , milosti a 
odpušt ní byl nominován na prestižní Cenu 
Severské rady za literaturu.

Napínavý p íb h fiktivních postav na pozadí 
skute ných reálií válkou zni eného Berlína. 
Je krutá zima roku 1946, na sutiny Berlína se 
snášejí sn hové vlo ky a za zamrzlými okny 
se za íná odvíjet dramatický p íb h…

Judd Foxman má dostatek dobrých d vod , 
aby byl psychicky na dn . Vše za alo tím, že 
p istihl manželku se svým šéfem ve vlastní 
ložnici. Následky na sebe nenechaly dlouho 
ekat: krach manželství, výpov  z práce, 

st hování do podnájmu…Sled tragických i 
komických p íhod, vzpomínek i vý itek, je-
jichž pojítkem je skute nost, že takhle si sv j 
život nikdo ze zú astn ných nep edstavo-
val…

V garážích nákupního centra dojde ke st elb  
a za ob  jí padne mladá žena se svým dít -
tem. Protože neexistují sv dci, m že 
Lindsay Boxerová pracovat jen se vzkazem 
napsaným ervenou rt nkou na p ední sklo 
auta. Další vražda na sebe nedá dlouho ekat, 
a než Lindsay najde spojitost mezi ob ma 
p ípady, p inutí ji vrah, aby dala život v sáz-
ku.

Orhan Pamuk: Bílá pevnost

Daniel Howell: Naboso: 50 d vod , pro  
zout boty

Alexandra Kohoutová: Praha s d tmi na 
krku, aneb, Výlety pro malé nožky

P íští íslo mininovin vyjde v listopadu!

Historicko-filozofický román se odehrává v 
barvitém sv t  osmanského Istanbulu za vlá-
dy sultána Mehmeda IV. na konci 17. století a 
vypráví alegorický p íb h o zvláštním vzta-
hu benátského zajatce a jeho pána, istanbul-
ského hodži, kte í jsou si k nerozeznání po-
dobní.

V tšina z nás si úlevn  oddychne, když si sun-
dá boty. Je to nádherný pocit. Doktor Daniel 
Howell nám ve své knize ukazuje, že nejde 
jen o p íjemný pocit, ale že to prospívá i naše-
mu zdraví a životu. Výzkum prokázal, že ch -
ze nebo b h naboso pomáhá nejen našim no-
hám, ale celému t lu a duši. Daniel Howel 
p edstavuje padesát tip  a praktických rad 
pro lepší život bez bot. 

Turistický pr vodce orientovaný na návšt v-
níky Prahy s malými d tmi je zam en velmi 
prakticky. Tradi ní turistické objekty jsou 
zde nahlíženy s ohledem na d tské zájmy a 
pot eby. Poradí vám, kde m žete d ti bez pro-
blém  p ebalit a nakojit, kde pro n  dostanete 
zdravé jídlo, kde najdete d tské koutky a h iš-
t  apod. Nabízí však také poutavé p íb hy, s 
jejichž pomocí mohou rodi e probudit zv -
davost dít te a jeho zájem o daná turisticky 
atraktivní místa. Sou ástí knihy jsou i návrhy 
jednotlivých tras spolu s p ehlednými mapa-
mi
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