o knihovnách a lidech

Velké sólo pro všechny čtenáře
Všichni knihomilové se v březnu cítí jako na bále při hlavním tanci večera.
Všude se na ně pamatuje, nakladatelé jim nadbíhají a autoři s nimi besedují.
V březnu se čte a čtení je „in“ v celé České republice. Nikdo nemusí tajit, že této
staromilské zábavě holduje.
Také ve Varnsdorfu je březen
spojovaný s knihami. V březnu vyhlásili Čtenáře roku 2016
v rámci Dětského i Dospělého
oddělení a ti nejpilnější přišli na
neformální posezení, kde na ně
čekala knižní odměna a byl přítomen i pan místostarosta. Jak
prozradila ředitelka Městské
knihovny Varnsdorf Ilona Martinovská: „…nezapomněli jsme
ani na přednášky. První březnový týden k nám přivedl Libora Drahoňovského, se kterým
zájemci putovali po Gruzii, na
21. března chystáme přednášku
Ondřeje Kano Landy o vnitřních
aspektech soběstačnosti a umění meditace.“

Březen představuje pro Městskou knihovnu Beroun přípravu tradičního Charitativního bazaru knih.

Do Berouna
na bazar knih

měsíce odehrály dvě osvětové
akce – přednáška Úvod do trénování paměti (13. 3.) a následně Ukázková lekce (15. 3.). Hned
další den PharmDr. Alexandr
Honegger povyprávěl na téma
Poruchy spánku a jak jim čelit

stránkách www.knihovna-hradistko.estranky.cz.“
K březnu patří hradištské oblíbené zápolení v pojídání krupicové kaše na rychlost Hrnečku,
vař. „Každý soutěžící dostane
talíř řídké krupicové kaše a musí
ji co nejrychleji sníst úzkou dřevěnou špachtličkou. Nakonec
je třeba talíř ještě dočista vylízat. Vždy se přitom užije hodně
legrace.“ V průběhu soutěžního
dne budou odměněni nejpilnější
čtenáři.
Třetí měsíc roku je v Hradištku
(a nejen tam) dobou amnestie

Letos jej můžeme navštívit ve
dnech 24. a 25. března. „Výtěžek
věnujeme Domovu sv. Anežky
České pro seniory s projevy demence při Farní charitě Beroun.
Vloni se nám podařilo získat přes
patnáct tisíc korun na charitativní účely a věříme, že letos to
bude ještě víc.“ prozradila Iva
Stluková. V rámci bazaru se návštěvníci mohou těšit na mnoho
zajímavého. „Uskuteční se vý-

Charitativní bazar v Berouně
je tradicí březnových dnů

V Hradištku se pustili do výroby kytiček z papíru

Poslední březnové úterý pak
bude patřit promítání dokumentárního snímku Sedm písní pro
dlouhý život. „Jedná se o film
promítnutý na festivalu Jeden
svět a nabízený v rámci projektu
Promítej i ty!“ upřesňuje paní
ředitelka a dodává: „Představuje
nevyléčitelně nemocné ve skotském hospicu, kteří díky jedné
sestře zažijí terapeutické účinky
hudby a zpěvu.“
Nač ještě v březnu pozvat do
Varnsdorfu? Určitě na výstavu
pedagoga místní školy Karla
Horsáka, jenž představuje své
výtvarné práce doplněné o poetické verše, Kruh přátel muzea Varnsdorf připravil expozici
Fotorok 2017, na který naváže
výstava prací žáků výtvarného
oboru Základní umělecké školy
Varnsdorf. „V březnu nabízíme
raritu – čtrnáctidenní výstavu
karikatur kreslíře Rychlých šípů
Jana Fischera,“ ještě připomíná
paní ředitelka.

tvarné dílničky pro děti, předáme ocenění výhercům etapové
soutěže Šifra mistra Pocha, ceny
obdrží nejlepší Lovci perel a samozřejmě i Čtenáři roku.“
Protože se v březnu koná i Národní týden trénování paměti,
v Berouně se v první polovině

(16. 3.) a na úplný závěr března je
nachystána přednáška kazatele
Církve bratrské Davida Nováka
Ubavit se k smrti (30. 3.). Zruční
jistě neopomenuli navštívit Kurz
šitého šperku s Růženou Mikulovou, jenž se konal na pobočce
Sídliště (13. 3.).
Z Hradištka Jana Šestáková
informuje: „Obecní knihovna
v Hradištku vyhlásila soutěž
Zpívejte s knihovnou. Hledáme
české písně o květinách a zúčastnit se jí může každý, kdo zašle
do konce měsíce března k nám
do knihovny seznam písniček
na dané téma. Výsledky soutěže pak zveřejníme na webových

Příbramští senioři se každé březnové
pondělí mohou obrátit na poradce

dlužníků, přijímají se noví členové
knihovny na celý rok zdarma a samozřejmě se čte. Babičky z Klubu
důchodců vyrobí jarní dekorace
i dárečky k Velikonocům pro děti
ze školy a školky. Děti jistě přiláká jarní vyrábění, při kterém prý
nezapomenou, že komiks Kocour
Vavřinec letos oslaví padesát let
od prvního vydání.

Poradna v Příbrami
V Knihovně Jana Drdy v Příbrami je každé březnové pondělí seniorům, kteří touží po
určité knížce, k dispozici poradna osobní knihovnice. „Cílem
této akce je pomoc čtenářům
ve zralém věku orientovat se na
webových stránkách knihovny
tak, aby byli schopni si sami vyhledat v katalogu knihu, kterou
právě shánějí,“ vysvětluje Katka Nolčová. „Připravili jsme také
odpoledne s náznakem jarních
radovánek Ženy sobě, komentovanou vycházku Juráčkovi na
stopě a několik přednášek i posezení s Knížkami do ucha.“
V Příbrami je březen nabitý
aktivitou. A k tomu všemu ještě
knihovnu posílí pejsek s kočičkou, kteří připomenou malým
čtenářům, že pan spisovatel Josef Čapek, který o nich napsal
a nakreslil roztomilé povídání, se
narodil před sto třiceti lety.
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