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Po celý říjen je v knihovně k dispozici služba Library PressDisplay, 
která nabízí přístup k plným textům zahraničních deníků – Library 
PressDisplay. Tato služba nabízí okamžitý online přístup k více 
než 2100 novinovým titulům v 54 jazycích z 95 zemí světa.

PŮJČUJEME DESKOVÉ HRY
Nově půjčujeme pro registrované čtenáře deskové hry od firmy
Albi, a to: Párty alias velká sázka, Dominion, Ubongo, V kostce 
Svět, Zlaté Česko, Osadníci z Katanu - karetní hra a další. 
Bližší informace vám rádi poskytneme v dětském oddělení.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 5 DO 15 LET
„OZDOBTE ČÍSLO“

Výtvarná soutěž byla spuštěna při herním odpoledni 2. října, kdy se 
sešlo kolem 10 pěkných obrázků vycházejících z tvaru  některého 
čísla. Připojte se i vy! 
Soutěž má 3 věkové kategorie: 5 – 7 let, 8 – 12 let a 13 – 15 let.
Uzávěrka je 15.prosince. Vyhlášení a ocenění nejlepších obrázků 
proběhne v lednu 2014.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 6 – 15 LET
„Jakou roli hrají v našem a pohádkovém světě čísla ? Je možné 
si dopředu všechno pěkně spočítat, nebo nám život nabízí 
nepředvídatelné události? Co jsou kladné a záporné hodnoty? Jak 
dojít v životě k správnému výsledku?“

A co čísla v pohádkách? Ty se odehrávají za devatero horami, 
nejčastěji se zde plní 3 přání nebo se musí vykonat 3 úkoly, drak 
má 7 hlav, hlavní hrdina má 2 sourozence…
Soutěž o nejlepší životní příběh, ve kterém hrálo roli číslo nebo o 
pěknou pohádku s číselným motivem bude ukončena 30. listopadu 
2013. Nejlepší příspěvky budou oceněny a navíc postoupí do 
krajského kola. 

Obě soutěže vyhlásil a patronaci nad nimi převzal Svaz 
knihovnických a informačních pracovníků.

VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK
Akce připomíná knižní čtvrtky z dob totalitních, 
ale vychází z britské tradice, která připadá na 
druhý říjnový čtvrtek.  Letos to byl 10. říjen. 
Vyšlo celkem 12 nejpodstatnějších titulů 
předvánočního trhu, mezi nimi je např. Pád od 
Simona Mawera (autora Skleněného pokoje), 
Zámek od Jaromíra 66 (komiksová adaptace 
slavného románu), Foukací povídky Petra 
Nikla, Povolání režisér (rozhovor Bohdana 
Slámy s Milošem Formanem) a další. 
Všechny tituly najdete v našem fondu.  
www.velkyctvrtek.cz
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Lars Kepler - Písečný muž 
Ve Stockholmu se objeví muž, jenž by podle 
úmrtního listu měl být rukou vraha Jurka Wal-
tera už sedm let mrtvý. Údajná oběť ale žije 
a Joona Lina rozplétá svůj další případ... Lars 
Kepler svým čtvrtým románem překonává veš-
kerá očekávání.
Zdeněk Svěrák - Po strništi bos
Zdeněk Svěrák o své nové knize píše: „Není 
to kronika mého dětství ani naší rodiny, chtěl 
jsem, aby to byla krásná literatura. Vyprávím 
o tom, jak byl malý kluk přesazen z města na 
venkov a co to udělalo s jeho duší. Jsem to já 
a nejsem to já.“
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