MÌSTSKÁ
KNIHOVNA

NOC S ANDERSENEM

V Mìstské knihovnì v Horšovském Týnì spalo
bìhem „Noci s Andersenem“ 11 dìtí a na
zajištìní programu se podílely 2 knihovnice
a 9 pomocníkù. Pøipomnìli jsme si výroèí
narození H. Ch. Andersena a Františka Hrubína
a oba spisovatelé nás také provázeli veèerním
programem. Podle básnièky Princeznièka na
bále poztrácela korále .. dìti vyrobily korálkový
náhrdelník, který pak použily pøi vysvobozování
ducha neš•astné Johanky z povìsti kterou
vyslechly. Musely projít cestou osvìtlenou pouze
svíèkami a podepsat osvobozující listinu.
Podepisovaly ji husím brkem a èerveným
inkoustem. Podaøilo se jim Johanèina ducha
vysvobodit. Tajemné osvobozování se událo ve
sklepení mìstské radnice a mezi dìti pak pøišel
sám pan starosta a ukázal jim celou radnici a jeho
kanceláø. Na zámku dìti navštívily zámeckou
knihovnu a zámecký pán jim ukázal knihy, které
se v naší knihovnì nenajdou.Setkaly se tu
s panem Andersenem a tajným písmem napsaly
svá pøání na lampiony štìstí. Bohužel se nám je
nepodaøilo vypustit, protože nebylo pøíznivé
poèasí. Poèasí nám nedovolilo ani noèní
putování s lampiony. Po návratu do knihovny dìti
zpívaly a vyrábìly si velikonoèní prostírání. Pak
už se jen èetlo a pùl hodiny po pùlnoci už všichni
spali.

V sobotu dopoledne jsme besedovali nad
oblíbenými knihami, zazpívali jsme si a zahráli
rùzné hry. Pak spáèi dostali upomínkové dárky
a v 10 hodin byly dìti pøedány rodièùm.

Mìstská knihovna v Horšovském Týnì
vyhlašuje 14. roèník

„Literárního shrabování“
pro rok 2010
Soutìž je urèena pro dìti, mladé lidi i ty
døívenarozené ve vìku od 6 do 106 let.
Zasílejte veselé, smutné, vážné i nevážné
pohádky, bajky, povídky, eseje a poezii.
Vše psané èitelnì rukou nebo radìji na psacím
stroji nebo poèítaèi. Rozsah literární tvorby od
jednoho autora maximálnì dvì stránky A4.
Každá práce musí být
opatøena
jménem,adresou a rokem narození autora.
Uzávìrka bude 30. èervna 2010.
Práce posílejte do Mìstské knihovny
v Horšovském Týnì, námìstí Republiky 102,
346 01 Horšovský Týn, k rukám paní Miloslavy
Baxové.
Pokud mùžete, pošlete svùj pøíspìvek
v elektronické podobì na adresu
knihovna@htyn.cz .
Ušetøíte nám tak hodnì práce
Upozoròujeme, že akce není soutìžní
a slavnostní vernisáž se uskuteèní na podzim
r. 2010. Pøi ní obdrží všichni úèastníci
Almanach došlých prací. Autor dává úèastí
v této akci souhlas k publikování a pøípadné
dramatizaci svého díla.

Knihovnice Míla a Hanka

PIONÝRSKÁ SKUPINA STOPAØI
PIONÝRSKÁ SKUPINA

PS STOPAØI
POØÁDÁ PRO ŠIROKOU VEØEJNOST

JARNÍ ŠLAPÁNÍ
které se koná v sobotu 8. 5. 2010
po trasách zámeckého parku, cca 3km, 5km, 7km
(trasu je možno absolvovat i s koèárky)
START: HØIŠTÌ ZA ZŠ U KLUBOVNY PS STOPAØI
KDYKOLIV MEZI 13:00 - 15:00 HOD

Vyzkoušíte si:
støelbu z luku, ze vzduchové pušky, zdolání sítì
a lanové lávky i jiné sportovní a zábavné disciplíny.
Každý úèastník obdrží úèastnický list a odmìnu za splnìné úkoly.
Akce je urèena dìtem i rodièùm, zkrátka všem.
Možnost opékání buøtù a zajištìno malé obèerstvení.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

KVÌTEN 2010

STOPAØI
POØÁDÁ
DÌTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
V SOBOTU 29. KVÌTNA 2010
OD 15.00 HODIN
NA PAROVIŠTI U PRODEJNY MIX
ZÁVODY S KOÈÁRKY
- JÍZDA NA TØÍKOLKÁCH
- JÍZDA NA BRUSLÍCH
S OCHRANNOU PØILBOU
- JÍZDA NA KOLOBÌŽKÁCH
S OCHRANNOU PØILBOU
- JÍZDA NA KOLE S OCHRANNOU
PØILBOU

ZÁPIS ZÁVODNÍKÙ
OD 14.30 HODIN
***
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