PØEDNÁŠKA O ZDRAVÍ
Ve ètvrtek 17. èervna se uskuteèní v prostorách MKZ H. Týn
již ètvrté setkání zajímavého povídání o zdraví, jak jej vylepšit, jak prožít
kvalitní „podzim“ života, o zdravé výživì, jaké potraviny nakupovat (E)...
Povídat si budeme s Ing. Bìlohlavem, Alžbìtou Schejbalovou, odborným poradcem
zdravé výživy, Zdeòkou Šosovou, odbornicí na byliny a MUDr. Zdeòkem Šosem.

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
Ve støedu 19. kvìtna se 7 dìtí s knihovnicí a jednou maminkou zúèastnilo
regionálního vyhodnocení projektu „Kde konèí svìt? – Jakou barvu má
svìt?“. Dìti vytvoøily spoleènou práci - koláž, na které znázornily jakou barvu
má svìt podle jejich pøedstav a co vše vlastnì k životu patøí. Je to rodina,
pøátelé, škola, zábava, sport, láska, zdraví, technické vymoženosti, ale
i protivové a smutek.
Za odmìnu dìti strávily zajímavý den v Plzni a byl pro nì pøipraven pestrý program.
„Pohádky o hrneèku“ v Divadle dìtí Alfa a prohlídka zákulisí a dílen se všem moc líbily a neménì
zajímavé bylo i cestování trolejbusem po Plzni. Zvládli jsme i návštìvu Západoèeského muzea,
kde jsme si s velkým zaujetím prohlédli výstavu prehistorických zvíøat „Doba ledová – giganti“.
Vyvrcholením celé akce pak byla návštìva Ústøední knihovny pro dìti a mládež v Plzni. Zde dìti
dostaly malé obèerstvení a v Polanovì síni se zúèastnily slavnostního vyhodnocení projektu
a besedy s autory knihy „Pùl kopy pohádek a povìstí z plzeòského kraje, spisovateli Markétou
Èekanovou, Zdeòkem Zajíèkem a ilustrátorem Vhrsti. Setkání skonèilo autogramiádou a všichni
dostali pamìtní list a malé upomínkové dárky. Domù jsme se vraceli autobusem za
vytrvalého deštì, ale všichni byli spokojeni.
Úèast na této akci byla také odmìnou za celoroèní práci v literárnì-dramatickém kroužku pøi
Mìstské knihovnì v Horšovském Týnì.

Mìstská knihovna v Horšovském
Týnì vyhlašuje 14. roèník

„Literárního shrabování“
pro rok 2010
Soutìž je urèena pro dìti, mladé lidi
i ty døíve narozené 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.

1. a 8. èervna bude završen další projekt,
kterého se Mìstská knihovna zúèastnila. Ministerstvo školství ÈR tento projekt s názvem
„Už jsi ètenáø – knížka pro prvòáèka“vyhlásilo
už podruhé a knihovna do nìj pøihlásila
všechny tøi první tøídy ze Základní školy a také
2. tøídu ze Základní a odborné školy
v Horšovském Týnì. Odmìnou všem
zúèastnìným dìtem bude krásná kniha
spisovatele Jiøího Kahouna
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

a ilustrátora Jiøího Fixla „Legraèní dùm“.Tato
kniha se nedá koupit v žádném obchodì
a dostanou ji pouze výše uvedené dìti pøi
slavnostním „Pasování na ètenáøe“. Slavnost
pro prvòáèky se koná 1. èervna od 8:30, 9:30
a 10:30 a pro druháèky pak 8. èervna v 10:00
v prostorách knihovny. Mohou se zúèastnit
i maminky, tatínkové, babièky a dìdeèkové.
Miloslava Baxová
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