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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY V ASNÉ aneb CO SE D JE V KRÁSN
Milí tená i,
s podzimem p ichází pro všechny tená e skv lý as. Dny se krátí a na oblíbenou
chvilku s knihou nám z stává víc asu než jindy. I v knihovn je poznat, že zahrádky
jsou p ipraveny na zimní spánek a na výlety je p ece jen chladno. Mezi regály se
zvýšila koncentrace etbychtivých návšt vník . Zvláš každý sudý tvrtek, kdy se na
pult expedují nové knihy, stojí p ed knihovnou nedo kaví tená i i patnáct minut p ed
otevírací dobou. Mimochodem novinek jsme letos nakoupili skoro 3000 a jejich
zpracování práv vrcholí, takže se stále máte na co t šit.
Krom nových knih m žete v knihovn také oslavit Den poezie, který se bude konat
na památku narození Karla Hynka Máchy (*16.11.1810) na mnoha místech republiky. Každoro
nese Den poezie podtitul – tento rok je p estupný a tak téma letošního ro níku zní P E-STUP! Program si p ipravili studenti gymnázia spolu s žáky
mate ské školy v Krhové, jejich tém surrealistické dopoledne nese název
TRANSITUS: Potm jsou všechny ko ky erné a m žete je vid t 14. listopadu od 9
hodin v ítárn .
Vaše knihovna
PS: „Napsané z stává, ale z stává jen potud, pokud se te.“ Miroslav Horní ek
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JAKÝ BYL TÝDEN KNIHOVEN 2012?

VÝSTAVY

Favoritem v nabídce knihovny byla jednozna
možnost bezplatné registrace pro nové tená e, kterou využilo 69 zájemc . Pro
knihovnu je p ínosem vrácení dlouho upomínaných knih, kterých se vrátilo 23. A pro
všechny bez rozdílu soubor nových knih na
téma zdravý životní styl. Bez zájmu se neobešla ani p ednáška Žij zdrav aneb co to
všechno znamená a tradi ní Klí ování pro
ti.
Týden knihoven se u nás protáhl i do týdne
následujícího, kdy mezi d tské tená e zavítala spisovatelka Petra Braunová s besedou o
své nové knize Tramvaj plná strašidel.

1. listopad – 31. prosinec
TOULKY VÝCHODEM
Výstava fotografií zobrazující Východ, objektivem Martina Štveráka, ve vestibulu
knihovny. Zájem o ruský jazyk nasm roval
autora na jeho první cestu do Zakarpatské
oblasti, v roce 2009. Touha po poznání jej
zavedla i do Ruska, kde navštívil Astracha ,
Volgograd, Moskvu, historické „Zolotoe kolco“ a projel se po Transsibi ské magistrále až
k samotnému jezeru Bajkal. V roce 2011 navštívil Rusko p es jižní hranici, emuž p edcházela cesta autostopem p es Slovensko,
Ma arsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko,
Gruzii a Arménii.
i svých cestách získal mnoho zážitk , o
které by se s vámi cht l pod lit prost ednictvím n kolika fotografií s komentá em.

ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ
DÍT
Panenky k adopci v knihovn nabízíme každoro
v prosinci. P ipojujeme se tím k projektu eského výboru pro UNICEF, jehož
zásluhou se každoro
poda í v rozvojových zemích zachránit p ed smrtí z d vodu
tských smrtelných chorob tém 3 miliony
tí do 5 let v ku. Záchrana 3 milion d tí
ro
znamená obrovský úsp ch, který by
nebyl možný bez podpory široké ve ejnosti.
Spole né úsilí je pot eba zdvojnásobit, protože 3 miliony zachrán ných d tí tvo í polovinu všech d tí, které je pot eba o kováním
imunizovat.
Do projektu se m žete zapojit nákupem
"adopcí" zhotovené panenky za ástku 600
, což je suma pot ebná k o kování jednoho dít te v rozvojových zemích proti šesti
smrtelným d tským chorobám (spalni ky,
záškrt, erný kašel, tetanus, tuberkulóza, d tská obrna).
Panenky k adopci nabízíme na odd lení pro
dosp lé tená e.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
úterý 6. listopadu v 18 hodin
Olga Majkutová
RODINA A OKOLÍ NÁM UKAZUJÍ
CESTU - jak jim porozum t?
Celý náš život provázejí radosti i starosti.
kte í p ekážky okamžit eší, jiní asto
nev dí jak dál. S poradkyní p írodní medicíny vyzkoušíme jednoduchá cvi ení a pokusíme se nalézt ešení.
beseda
úterý 13. listopadu v 18 hodin
Tomáš Kubeš
VÚDU AFRIKA - tajemný kult a putování po Západní Africe
Kouzla, arod jové a tajemné kulty jsou poutavým p íb hem o Západní Africe a jejím
tajemstvím. Vydáme se do zapomenutého
Beninu, Burkiny Faso, Toga i Ghany, kde se
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dosud dá vid t Afrika taková, jaká byla i p ed
staletími.
beseda s dataprojekcí
st eda 14. listopadu, 9 - 11 hodin
TRANSITUS
Potm jsou všechny ko ky erné.
Tém surrealistické dopoledne student
gymnázia a d tí z MŠ Krhová, literární a výtvarná díla na principu psychického automatismu. U p íležitosti Dne poezie.
úterý 20. listopadu v 18 hodin
Miroslav Fulín
ŽIVO ICHOVÉ SLOVENSKÉ
ÍRODY - Netopý i
ednáška p edstaví netopýra jako živo išný
druh – velikost, zajímavosti, ro ní cyklus jeho života. ím se netopýr živí, jaké jsou pro
lov ka pozitivní a negativní stránky spojené
s jeho p ítomností (letní kolonie sídlící v budovách apod.), jak netopýry chráníme. M.
Fulín p edstaví také osv tové aktivity, které
se na Slovensku realizují, aby se netopýr dostal do pov domí lidí jako nepostradatelný
živo ich. Nakonec bude mluvit o výzkumných aktivitách a výsledcích.
beseda s dataprojekcí, ve spolupráci s SOP
úterý 27. listopadu v 18 hodin
Ji í Mana
WHISKY, NÁPOJ GENTLEMAN
Whisky, obilný destilát zrající v dubovém
sudu, je prezentována jako nápoj, který
muž m po perných chvílích navodí pocit absolutní pohody.
beseda s dataprojekcí
úterý 4. prosince v 18 hodin
Tomáš Novák
203 DNÍ V TRA(M)PU
ást III. Himaláj: Nepálskou krajinou ticha a
Na zeleném zlat Darjeelingu
beseda s dataprojekcí
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úterý 11. prosince v 18 hodin
LITERÁRNÍ SOUT Ž MIRKA KABELY
A váno ní koncert hudební skupiny THE
DUST.
Vyhlášení výsledk literární sout že.

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Literární sout ž je tradi
ur ena d tem do
patnácti let. Spole ným tématem jsou „Cesty
za dobrodružstvím“. D ti si mohou vybrat,
zda zpracují prázdninová dobrodružství, dobrodružství s knížkou, dobrodružství ve sv
fantasy nebo dobrodružství se zví aty. Každý
sout žící si zvolí také formu, která je mu nejbližší – m že jít o prózu, poezii, dramata i
komiks, klidn m že opsat stránku ze svého
deníku. Uzáv rka desátého ro níku sout že je
30.11.2012.
Podrobnosti na www.mekvalmez.cz

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Nau ná literatura
Corinne Hofmannová: Afrika, má láska íb h Bílé Masajky pokra uje
Corinna žije spokojen se svou již dosp lou
dcerou Napirai, jejímž otcem je n kdejší masajský ná elník, ve Švýcarsku, ale ví, že Ke a
navždy z stane její velkou láskou a druhým
domovem. Napirai oslavila 20. narozeniny a
Corinna touží dce i kone
p edstavit zemi,
v níž leží její ko eny, seznámit ji s vlastním
otcem, babi kou a nevlastními sourozenci.
Napirai však stále ješt váhá…
Joseph T. Hallinan: Pro d láme chyby
My lidské bytosti máme chyby v designu.
Zrak nás šálí, p íb hy, které vyprávíme, se
opakováním m ní a v tšina z nás se pokládá
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za nadpr
rné. Noviná Joseph T. Hallinan
se v knížce Pro d láme chyby vydává na pr zkum fascinující v dy o lidském jednání - jak
uvažujeme, vidíme, pamatujeme si a zapomínáme a jak nás to vše vede naprosto automaticky k omyl m.
Petra Lamschová a Petr Havlí ek: Hezky
esky, hrav a zdrav !, aneb, eská klasika ve zdravém kabátku
eská kuchyn je prý pro hubnutí a zdravý
životní styl naprosto nevhodná. Je p íliš t žká, hutná, mastná a kalorická. Je ale opravdu
nutné vzdát se t ch skv lých recept a klenonašich babi ek a nadobro je vyškrtnout ze
svého jídelní ku? Odpov zní ne! Auto i si
posvítili na klasické eské recepty a v knize
je upravili tak, aby vyhovovaly všem zásadám zdravé stravy.
Tom Hodgkinson: Líný rodi - lenošením
a ne inností k lepšímu rodi ovství - zaruený návod, jak být pohodovým rodi em
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých
tí? Z p ehnan zaníceného rodi ovství
však vede cesta ven. Existuje jednoduché
ešení, které váš život u iní snazším a finan mén náro ným, život vašich d tí u iní
radostn jším a navíc vám pom že vychovat
ti š astné a sob sta né. Toto ešení autor
knihy nazývá „líné rodi ovství“ a jeho mantra zní jednoduše: „Nechte je být.“ Líný rodi
je totiž dobrý rodi .
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ného eského smola e a jeho dvou dcer, zasazený do p elomového období devadesátých
let.
E L James: Padesát odstín šedi = Fifty
shades of grey. I
Když se dvaadvacetiletá studentka literatury
Anastasia vydává na pohovor s mladým podnikatelem Christianem Greyem, netuší, že
potká muže, který jí zm ní život i hodnoty.
Christian je pohledný, chytrý a tajemný.
Naivní a nevinná Anastasia si za íná uv domovat, že p es jeho skrývaná tajemství jím
za íná být úpln posedlá.
Philip Carter: Oltá z kostí
Sanfranciská právni ka Zoe Dmitroffová se
ne ekan dozvídá, že n kdo v noci v parku
zavraždil její babi ku Katyu, o níž se domnívala, že je už padesát let po smrti. Nedlouho
poté obdrží Zoe dopis, v n mž ji Katya informuje, že je to ona, kdo se nyní stává
Strážkyní oltá e z kostí, tajemného artefaktu
z minulosti, ukrytého v jeskyni na Sibi i a tak
cenného, že se o n j zajímá ruská mafie,
KGB, CIA i Zoeina matka…
Katharine McMahonová: R že ze
Sevastopolu
Píše se rok 1854, propuká Krymská válka a
mladí Britové se vydávají bojovat s novým
nep ítelem – Ruskem. Nemocnice se však
plní ran nými muži a Rosa Barrová, mladá,
krásná a nebojácná žena se vypravuje na bojišt , odhodlaná zachra ovat jejich životy.
Cestou se však beze stopy ztratí…

Beletrie
Lenka Vrbová: Bobule a m j život s nimi v
reálném socialismu a kapitalismu
Humoristický ho kosladký p íb h pro všechny vrstvy tená . Je to p íb h jednoho v

íští íslo mininovin vyjde v lednu!
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