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O všem co se v roce 2018 událo
v knihovně doplněno čísly a
hodnocením se dočtete na dalších
stránkách Zprávy o činnosti knihovny
za rok 2018, kterou jste právě
otevřeli.

V této budově má sídlo také malšická knihovna.

ÚVOD
V letošním roce jsme navázali na úspěšný rok 2017 a celý rok pokračovali ještě
ve větším tempu než v roce 2017. Naše četné besedy a kulturní akce se staly
pro některé občany již samozřejmostí, ale ne všechny měly takovou
návštěvnost, jakou bychom si přáli. Ale i to je pro nás ponaučením, jakým akcím
se máme do budoucna vyhýbat. Na každém takovém setkání v knihovně, ale i
v místním tištěném zpravodaji, je zveme na další akce, které pro ně
připravujeme v nejbližším období. Vylepujeme plakátky s pozváním v obcích a
necháváme každou akci hlásit místním rozhlasem.

Co se nám v roce 2018 v knihovně podařilo?
Po celý rok, týden co týden, nacházeli naši čtenáři v katalogu knihovny alespoň
10 nových knižních titulů.
Pokračovali jsme se sdílením našich akcí na Face-booku a současně
zveřejňujeme i pořízené fotografie z nich. Totéž platí i o webových stránkách
knihovny. Také nám přibyla na Face-booku spousta nových přátel, kteří naše
stránky sdílí a laikují. Ale i veřejný internet je nebezpečný v tom, že se dají
stránky uživatele napadnout různými hackery. Proto naše knihovna musela
z důvodů zabezpečení svých dat pozměnit webovou adresu knihovny. I to
pomáhá naší knihovně, aby se o ní vědělo nejen v Malšicích. Nadále k nám
jedenkrát za měsíc dochází malšičtí předškoláci, kteří si již mohou u nás
půjčovat knihy, které jim čtou rodiče, ale se kterými si povídáme především o
tom, jak se chovat ke knihám a že pokud si půjčí v knihovně knihu, musí ji včas a
v pořádku vrátit. V tomto směru se snažíme spolupracovat i s rodiči.
Také pokračujeme ve spolupráci s naší ZŠ v pořádání čtení pro děti z družiny
vždy 1x za měsíc. Upravili jsme malinko formu tohoto čtení a to tak, že už se
nečte nahlas pouze z jedné knihy každý měsíc, dokud se nedočte, ale že každý si
vybere knihu, ze které si čte sám potichu a k tomu jsme přidali další aktivity, o
kterých se dočtete ještě v této zprávě později.

Bohužel jako všechny knihovny bojujeme s počítačovou technikou a mobilními
telefony o volný čas dětí. Ale v tomto bychom rádi uvítali i vstřícný postoj od
rodičů.
O čem bych se zde ráda zmínila, je počet pořádaných akcí, nebo besed pro
občany, který se oproti loňskému roku ještě navýšil. Během celého školního
roku knihovna zvládla uspořádat tři, někdy čtyři akce, ale podařilo se i pět akcí
za jeden měsíc. A to bylo opravdu někdy náročné. V okrese Tábor jsme jediná
knihovna, která pořádá tolik akcí pro občany během roku, ale to jen díky
vstřícnosti vedení naší obce. Uznání se nám dostává i na pravidelných setkáních
v táborské knihovně, kam spadáme po metodické stránce. Vždy máme
upřímnou radost z toho, že paní ředitelka táborské knihovny nás chválí za to, co
vše zde děláme. To je ta zpětná vazba, kterou každý člověk ke své práci
potřebuje, aby měl motivaci v ní pokračovat dál.
Měli jsme velkou radost, že se nám podařilo uspořádat v březnu, v rámci akce
Březen-měsíc čtenářů, noc v knihovně pro dospělé, na kterou jsme pozvali
swingovou kapelu z Českých Budějovic Swing band, která zde v galerii odehrála
úžasný koncert. A tak jsme se do nočních hodin skvěle bavili, uspořádali jsme s
kamarádkami v souvislosti s tímto večerem úžasnou retro módní přehlídku,
tančilo se, zpívalo, ale byly připraveny i znalostní testy ze všech oblastí
společenského života. Jen občanů se bohužel zapojilo do akce málo, což nás
moc mrzelo.
Opět se nám podařilo v červnu uspořádat slavnostní pasování malšických
prvňáčků na čtenáře naší knihovny, při kterém skládají slavnostní slib do rukou
královny Knihomolky. Dostávají nejen knížku pro prvňáčka, kterou nakupujeme
za výhodnou cenu od Národní knihovny z Prahy v rámci této akce, ale i na
památku krásný, ručně zhotovený pasovací dekret. Této slavností akce se
zúčastňují rodiče, ale i někteří prarodiče malých čtenářů.
Náročný byl pro nás hlavně listopad, kdy jsme počátkem tohoto měsíce
pořádali k 100. výročí založení republiky v malšickém kulturním domě koncert
známé Patroly Šlapeto, kde zazněly známé písničky Karla Hašlera. A ještě v
tomtéž měsíci uspořádali cestovatelskou besedu Občas doma Peru,
s promítáním, ale i zájezd autobusem do Prahy do divadla Broadway na muzikál
Muž se železnou maskou.

A aby toho nebylo málo, tak jsme v tentýž den uspořádali v galerii slavnostní
předávání Slabikáře malšickým prvňáčkům, kterých byly letos dvě třídy a tak
jsme obě třídy zvládli jedním dnem.
Koncem roku jsme ještě stihli nakoupit 20 nových deskových her pro děti
od 5-12 let, které si již našly stálé místo v knihovně a mezi malými dětmi jsou
velmi oblíbené.
Pro děti ze 3.třídy malšické ZŠ jsme uspořádali další ročník noci v knihovně
plnou her a dobré zábavy, ke které se připojují i pohádkové postavy, které po
celý večer přichází postupně do knihovny. Zde bych chtěla moc poděkovat
p. Heleně Trojáčkové, družinářce místní školy, která vždy každým rokem se
snaží zapojit do této akce co nejvíce členů vlastní rodiny, ale i přátel. Za to všem
veliké díky. A nejen jim patří poděkování. Letos se k nám připojili další nadšenci
nejen z řad malšických občanů. Druhý den ráno se děti ptají, kdy budou moci
spát v knihovně znovu. Samozřejmě, že všechny akce jsou finančně plně
podporovány vedením městyse Malšice a i za to moc děkujeme.

O jakou literaturu je v naší knihovně největší zájem?
U dětských čtenářů jsou to Příběhy skřítka Medovníčka, Malá baletka Ella,
Deník malého poseroutky, Deník mimoňky, Babička Drsňačka, Sundej mi měsíc,
(Ne)obyčejný kluk, knížky o princeznách, zvířátkách a o dinousaurech.
U dospělých jsou to hlavně severské krimi od J. Nesba, ale i české detektivky,
české historické romány, kde prvenství patří Vlastimilu Vondruškovi, který byl u
nás na besedě, dále fantasy romány G. Martina, příběhy tématicky zaměřené
na týrané a ponižované ženy v souvislosti s náboženstvím ve světě, historické
milostné romány, knížky od V. Javořické, D. Steelové, B. Smallové ale i milostné
romány.

Ale ne vše co bychom chtěli, se nám daří. Bohužel se nám občas stává, že
musíme řešit nepříjemnou záležitost pozdního vracení knih. Ne všichni čtenáři
si uvědomují, že půjčenou knihu musí včas vrátit, aby nemuseli platit pokutu za
upomínku, i když to je za první měsíc zanedbatelná částka. Ta se bohužel každý
měsíc navyšuje. A pak v některých případech následuje zdlouhavá cesta, jak
donutit čtenáře, aby nám půjčenou knihu vrátil, neboť mnohdy ani upomínky
pomocí e-mailů a SMS zpráv nepomáhají. Ale s tímto nešvarem se potýkají
bohužel také mnohé další knihovny.
A co také nemůžeme ovlivnit, je návštěvnost veřejného internetu v knihovně,
která dokonce v letošním roce klesla na minimum. Důvod je jasný. Většina
občanů má dostupný internet doma, nebo v mobilním telefonu.
Také nelze opomenout periodika, které již neodmyslitelně patří do knihovny a
jsou čtenáři, kteří nechodí pro knihy, ale jen pro periodika, která se snažíme
každým rokem minimálně obměňovat.

Základní údaje o knihovně
Název: Knihovna městyse
Zřizovatel: městys Malšice
Evid. č. knihovny: 4382/2002
IČO: 00252522
Adresa: Malšice 58, 391 75 Malšice
Tel: 381 277 410
WEB: www.knihovnamalsice.eu

e-mail: knihovna@malsice.eu
Počet zaměstnanců: 2
Plocha pro uživatele: 220 m²
Otevírací doba:

DEN

HODINY

PONDĚLÍ

ZAVŘENO

ÚTERÝ

13.00 - 17.00

STŘEDA

10.00 - 18.00

ČTVRTEK

13.00 - 16.00

PÁTEK

10.00 - 14.00

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE
Počet registrovaných čtenářů v roce 2018………………………………..327
Do 15-ti let……………………………………………………………………………….151
Ženy…………………………………………………………………………………………227
Muži…………………………………………………………………………………………100
Počet čtenářů nad 80 let………………………………………………………………9
Vyřízené žádosti MVS………………………………………………………………….1
Počet výpůjček knih………………………………………………….…………20.376
Počet výpůjček periodik………………………………………………………..7.146
Z toho prolongací………………………………………………………………….7.570
Vyřízených rezervací…………………………………………………………………..76
Počet titulů periodik……………………………………………………………………29

Výpůjčky dospělí – beletrie……………………………………………………10.015
Výpůjčky dospělí – naučná……………………………………………………..1.134
Výpůjčky mládež – beletrie…………………………………………………….7.146
Výpůjčky mládež – naučná…………………………………………………………238
Návštěvy na internetu…………………………………………………………………7

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE

Stav knihovního fondu k 31.1.2018………………………………………14.365
Přírůstky……………………………………………………………………………………344
Úbytky – knihy………………………………………………………………………… 165
Stav knihovního fondu k 31.12.2018……………………………………..14.544
Nákup knih……………………………………………………………………..70.669,- Kč
Nákup periodik……………………………………………………………….18.900,- Kč
Pořádání kulturních akcí…………………………………………………………....29
Vzdělávací akce……………………………………………………………………………5
Počet účastníků kulturních akcí………………………………………….……1.080
Počet účastníků vzdělávacích akcí………………………………………………143

Zde si můžete prohlédnout podrobný popis všech
uskutečněných akcí v roce 2018
pořádané knihovnou
za podpory městyse Malšice
Jak jsem předeslala v úvodu této výroční zprávy, podařilo se nám v tomto roce
pod hlavičkou knihovny a pod záštitou vedení obce a paní starostky Miloslavy
Šebkové uspořádat 34 akcí v podobě různých besed, nebo kulturních
vystoupení. Z toho bylo 5 akcí vzdělávacích. Je zde započítáno i pravidelné
měsíční veřejné čtení pro žáky 3. a 4. třídy naší ZŠ školy, ze kterého
nepořizujeme fotodokumentaci, ale zahrnujeme je do statistiky počtu akcí
v knihovně.
S dětmi si nejen čteme, povídáme o knihách a jejich autorech, ale často je
zábavou formou zapojujeme do práce v knihovně, kdy hledají konkrétní knihu
podle autora nebo zařazení. Děti tahle zábava velmi baví. Součástí této aktivity
jsou i občasné zábavné testy o knihách, které pro ně připravujeme, ale i to, že si
děti vyzkouší hledání konkrétního knižního titulu v on-line katalogu na počítači
v knihovně, samozřejmě za přítomnosti pracovníka knihovny.

A besedou jsme začali hned v polovině ledna
17.1.2018 jsme uspořádali dvě besedy p. Martiny Bittnerové
- Můj život s gamblerem
Dopoledne jsme udělali přednášku na téma závislosti na hraní formou prevence
pro 8. a 9. třídu malšické základní školy a večer pro veřejnost to bylo trochu
jiné. Paní Bittnerová večer vyprávěla svůj životní příběh, který skončil tragicky.
Bylo zajímavé poslouchat, jak snadno člověka pohltí závislost na hracích
automatech a jak je těžké, se z takové závislosti vymanit. Bohužel, v tomto
případě byla veškerá nejen odborná, ale i opakovaná pomoc marná.

Knihu Můj život s gamblerem máme ve fondu knihovny.

**********
3.2.2018 od 16.00 hodin Stvoření světa - Divadlo Různých
Jmen z Prahy
V kulturním domě v Malšicích jsme přivítali herce z Divadla Různých Jmen(dříve
Divadlo Radka Brzobohatého) s divadelní hrou režiséra Karla Janáka Stvoření
světa. Komedie o tom, jak to tenkrát bylo doopravdy. Sál byl plný a lidi se
opravdu bavili. Povedená komedie. Svědčil o tom i smích během představení a
závěrečný potlesk publika. Děkujeme všem účinkujícím i divákům, kteří přišli.
Účinkovali: Jan Rosák, Rudolf Hrušínský, Valérie Zawadská, Roman Enčev,
Romana Goščíková

*********

21.2.2018 od 18.00 hod. Beseda s Petrem Horálkem - Dobytí jižního
hvězdnatého ráje
Děkujeme všem, kdo přišli. Protože Petr Horálek byl úžasný. Doufáme, že jeho
návštěva v naší knihovně nebyla poslední. Jeho vyprávění se dá poslouchat
dlouho a krásné fotografie se zaujetím prohlížet... Z jeho povídání bylo znát,
jakou velikou láskou jsou pro něho hvězdy a putování po celém světě za

pořízením úchvaných fotografií. Jeho snímky byly několikrát vybrány jako
prestižní Astronomický snímek dne NASA. V roce 2015 se stal prvním českým
Foto ambasadorem Evropské jižní observatoře (ESO). V říjnu 2015 po něm byla
pojmenována planetka 6822 Horálek.

I jeho knihy vzbudily u návštěvníků patřičný zájem.

**********
16.3.2018 Noc v knihovně pro dospělé a koncert kapely Black
Bottom
V pátek večer 16.3.2018 od 19.30 hodin odstartovala naše největší akce první
poloviny letošního roku, Noc v knihovně pro dospělé. A dopadla skvěle! Domů
jsme se rozcházeli v sobotu takřka nad ránem. Koncert kapely Black Bottom byl
opravdu moc pěkný. V galerii zazněla spousta známých, ale i
neznámých písniček všech hudebních žánrů. Všichni přítomní se mnou budou
jistě souhlasit, že se celý večer skvěle bavili. Úžasná byla fashion show, dobová
módní přehlídka, která sklidila zasloužený potlesk.
Mnozí si tím připomněli filmy pro pamětníky a noblesní módu nejen krásných
šatů, ale i klobouků a rukaviček, která se v té době nosila. A tak se chvílemi
soutěžilo, hrálo, zpívalo a tančilo dlouho do noci. O půlnoci proběhla vernisáž
výstavy keramiky paní Dany Křížovské, která je současně vedoucí této knihovny,
která byla k vidění v knihovně do 30.dubna 2018. Akce se vydařila, a tak bych
touto cestou moc ráda poděkovala nejen všem přítomným, ale i vedení
městyse Malšice za podporu celé akce a všem těm, kteří svou pomocí celou akci
podpořili a přispěli tak k jejímu zdaru. To se opravdu povedlo!

**********
28.3.2018 od 19.00 hodin - Beseda ing. Pavla Kašpara TENERIFE perla Atlantiku
Ing.Pavel Kašpar své příznivce jako vždy nezklamal. Pěkná beseda o Tenerife,
jednom z Kanárských ostrovů doplněná spoustou fotografií a zážitků z této
cesty.

Prošli jsme proslulými soutěskami od oceánu přes mlžný prales až
k nejvyššímu sopečnému vrcholu ostrova a zároveň celého Španělska – Pico del
Teide (3718 m). Kromě typické vegetace jsme viděli také vinice, záhadné
pyramidys muzeem Thora Heyerdala a mumie původních obyvatel Guančů
v Santa Cruz de Tenerife.
Zde musím podotknout, že cestovatelské besedy jsou u nás v knihovně velmi
populární a našly si i své stálé návštěvníky. Proto i do budoucna s nimi i nadále
počítáme.

**********

11.4.2018 od 18.30 hodin LISTOVÁNÍ herce Lukáše Hejlíka
FAKE NEWS!!!
Ani krásné slunečné počasí neodradilo skalní fanoušky Listování, aby přišli v
podvečer do knihovny na další super kousek z projektu Lukáše Hejlíka. Média,
politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o
tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat.
Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta
zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se
proti nim můžeme bránit? Na to vše se snažili vtipnou neotřelou scénickou
formou odpovědět protagonisté Alan Novotný a Jan Brožek. Doprovodil je
jeden z autorů knihy Miloš Gregor.

**********
7.6.2018 od 18.00 hodin - Beseda se spisovatelem, historikem
Vlastimilem Vondruškou
Tohle nebyla sázka na jistotu. Tohle je jistota! Pan Vlastimil Vondruška naplnil
galerii i přes velmi teplé počasí a dusno, které ten den panovalo. Děkujeme za
krásné, poučné vyprávění o naší historii okořeněné humorem, o lidských
hodnotách a postojích našich předků, včetně krásného závěrečného přání nebo
spíš poslání do budoucna naší i budoucím generacím našich dětí. Děkujeme
všem, kteří na besedu přišli. Ohlasy všech přítomných byly kladné a tak někdy
příště opět se těšíme na setkání v Malšicích!

**********

9.6.2018 - 10.6.2018 Noc s dětmi v knihovně
Po roce jsme se opět sešli v sobotu 9.6.2018 odpoledne v knihovně s dětmi ze
třetí třídy malšické ZŠ, abychom strávili noc plnou zábavy, pohádkových kouzel,
vyprávění a překvapení. Samozřejmě, že nechyběly ani pohybové aktivity na
hřišti a tradiční opékání špekáčků. Počasí jako každý rok nám vyšlo podle přání,
protože jsme si ho dopředu objednali. Jistě se mnou všichni účastníci budou
souhlasit, že se akce povedla na výbornou a to díky ochotě a nadšení všech
pohádkových postav, které k nám v noci do knihovny za dětmi přicházejí a je
rok od roku zajímavější a úspěšnější. Paní Palečková na tvářích dětí malovala

takřka umělecká díla a děti z toho byly nadšené. Letos to byl pohádkový
dědeček, který vyprávěl příběh o tom, jak se mlynářce ztratil syn hloupý Honza,
který osvobodil krásnou princeznu, kterou zaklela zlá čarodějnice a i ona se pak
proměnila v hodnou pohádkovou babku kořenářku. Pak přišlo obrovské
překvapení. Do knihovny přišli opravdoví indiáni... Obrovský zážitek pro
všechny. Spousta vyprávění, indiánské písně i s hrou na bubny a zvídavé dotazy
dětí. A na závěr dobrou noc jim přišla popřát Bílá paní s rozžehnutou svící. Moc
mě mrzí, že přes veškerou snahu se mi nepodařil ani jeden snímek Bílé paní ve
fotoaparátu. Asi byla moc éterická. Prošla zdí a zmizela.... Za knihovnu bych
chtěla moc poděkovat všem, kteří se na akci podíleli. Hlavně paní Heleně
Trojáčkové, která tuto celou noc se mnou organizovala a také ona oka
nezamhouřila. Nemohu je zde všechny vyjmenovat, protože jich bylo opravdu
hodně a to včetně maminek, které dětem přilepšili vlastními dobrotami.
Důkazem, že se dětem líbilo, je i věta jednoho chlapce, když jsem jim sdělila, že
každý člověk může spát v malšické knihovně pouze jednou za život a to ve třetí
třídě, tak po chvilce přemýšlení řekl, že letos ve škole raději propadne. Rodičům
sdělujeme, že vše proběhlo bez problémů a všechny děti spaly jak zabité až do
rána. Prohlédněte si fotky z této povedené akce pro děti na webových
stránkách knihovny, ve fotogalerii a na facebooku knihovny. Je mi líto, že vám
nemohu ukázat všechny postavy, které za dětmi v noci do knihovny přišly, ale
nedostala jsem od nich souhlas k pořízení fotografií. Ach jo,..... GDPR

**********
18.6.2018 od 10.00 hodin Slavnostní pasování malšických prvňáčků
na čtenáře
V pondělí 18.6.2018 od 10.00 hodin se konalo v malšické galerii slavnostní
pasování malšických prvňáčků na čtenáře. Opět po roce zavítala k nám do
knihovny královna Knihomolka I., aby se chopila meče a pasovala přítomné
prvňáčky na čtenáře. Letos jich bylo 24. Ale ještě dříve než děti složily
slavnostní slib musely ukázat, že všichni již umí číst, protože bez toho by to
nebylo možné. A nejen to, děti měly připravené s paní učitelkou i krátké
recitační pásmo, které potěšilo všechny rodiče, ale i prarodiče, kteří přišli
podpořit svojí přítomností své ratolesti. A protože opravdu všechny děti ze
slabikáře kus přečetly, mohlo dojít k samotnému aktu pasování, složení slibu a
tím i přijetí do Cechu čtenářského. Jako upomínku na tento slavnostní den děti
obdržely od královny pasovací dekret, knížku pro prvňáčka, omalovánky a
malinkou sladkost. Na závěr se všechny děti s královnou na památku
fotografovaly.

Bohužel v příštím roce jsme nuceni uspořádat toto pasování již během května,
protože kdybychom to neudělali, tak nás Národní knihovna Praha vyškrtne
z projektu Knížka pro prvňáčka, o kterou každý rok usilujeme. Žádáme o ni
pomocí formulářů, kde musíme dokladovat, že tyto akce pro děti v knihovně
opravdu pořádáme a městys Malšice je financuje. Pokud tyto formuláře
v květnu neodevzdáme, knížky už nebudeme mít možnost v budoucnu

objednat. Proto toto pasování jsme vždy dělali v červnu, protože děti již znaly
všechna písmenka abecedy a mohly předvést své čtenářské umění. Bohužel
v květnu nejsou schopné ještě číst souvislý text. Máme radost, že můžeme
dětem věnovat každý rok novou knihu i s věnováním jako památku na tento
den. Pak nás velice mrzí, když ještě tentýž týden, se kniha objeví odložená
v knihobudce naproti knihovně, kterou tam určitě nedaly děti. To opravdu
zabolí.

**********
26.9.2018 od 18.00 hod.- Přednáška - Záhadné biorytmy v našem
těle – prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Děláte vše pro své zdraví, ale pořád vás bolí hlava, máte oslabenou imunitu,
jste věčně nervózní a nevyspalí? Na vině mohou být vaše vnitřní hodiny.
Časový regulační systém, jenž řídí chod vašeho těla a je úzce napojený na
přirozené denní světlo. A pokud s ním není seřízený, může zapříčinit nekvalitní
spánek, různé nemoci, nebo dokonce rakovinu. Prof. Helena Illnerová jako první
na světě objevila závislost funkce biologických hodin v mozku savců na délce
dne během ročních období. A o tom všem vyprávěla. Paní Helena Illnerová je
česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České
republiky, v letech 2008–2010 působila jako předsedkyně Učené společnosti
České republiky. V listopadu 2006 se stala na 3 roky předsedkyní České komise
pro UNESCO, v roce 2005 dostala od prezidenta republiky české státní
vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. stupně a je držitelkou mnoha zahraničních
ocenění za výzkum v oblasti vědy.

**********
24.10.2018 od 17.00 hodin - LISTOVÁNÍ herce Lukáš Hejlíka - Svatá
Barbora
Další scénické čtení projektu Listování herce Lukáše Hejlíka. Mladá novinářka
Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze,

týkající se Barbory Škrlové, kterou před několika lety žila celá republika. V jejím
středu stála dospělá žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku a později
v Dánsku za stejně starého chlapce. V příběhu se vršily nové a nové záhady,
konspirační teorie se měnily ze dne na den. Týrání, vliv všemocné sekty, nitky
vedoucí do nejvyšších sfér. Andrea je čím dál více pohlcována pátráním,
zapomíná na svůj osobní život, na svého přítele Jakuba, ze stěn svého pokoje
vytvoří obří nástěnku plnou jmen, událostí a souvislostí. Dozvídá se nové
skutečnosti, vždy se jí narýsuje možná varianta, která je následně popřena,
každá nalezená odpověď pokládá další otázky. Andrea se ztrácí v nekonečném
labyrintu, ale nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá, že ji má
téměř na dosah, je postavena před zásadní otázku: Co všechno je ochotna
obětovat? Listování si našlo v Malšicích své stálé početné publikum a z toho
máme pochopitelně velkou radost. Knihu Svatá Barbora máme jako komiks ve
fondu knihovny a má i hodně výpůjček.

**********
31.10.2018 od 18.00 hodin Zdravotní přednáška Daniela Müllera
Lidskému tělu a jeho pohybu se Daniel Müller věnuje více než dvacet let a patří
mezi uznávané odborníky v oblasti funkčního pohybu. Jak funguje lidské tělo a
jak se naučit číst, co nám skrz bolest říká o problému, který je někde úplně
jinde? Čím si z osmdesáti procent bolesti zad způsobujeme sami? A proč se
nám i zhojené úrazy projeví za mnoho let na jiných částech těla? O čem
rozhodují první tři měsíce života? Skryté příčiny bolestí zad nebo hlavy.
Přednáška Daniela Müllera byla více než poučná. Byla vedena zábavnou
formou, u které se návštěvníci nejen zasmáli, ale i zacvičili a dozvěděli se
spoustu zajímavého. Jak funguje náš pohybový aparát, proč nás bolí hlava a
proč jsou pro pohybový vývoj dítěte nejdůležitější první 3 měsíce života. Jak
máme správně sedět, stát a chodit, aby nás nebolela záda a například i to, jak
máme správně spát. Zcela zaplněná galerie na závěr poděkovala potleskem.
Danieli díky moc za zajímavou přednášku. Domluvili jsme se, že jeho návštěva v
Malšicích nebyla poslední.

**********
4.11.2018 od 16.00 koncert patroly ŠLAPETO - Ručičky nebojte se
U příležitosti 100. výročí založení Československa nás napadlo pozvat do Malšic
patrolu ŠLAPETO, aby zde odehrála koncert s názvem Ručičky nebojte se.
Návštěvníci tohoto koncertu si nejen vyslechli písničky z dílny Karla Hašlera, ale
také si je s chutí zazpívali. Jako poslední zazněla známá s názvem Ta naše
písnička česká a celý sál odměnil patrolu Šlapeto dlouhým potleskem. Kladné
ohlasy od vás účastníků nebraly konce a někteří si přáli, aby se koncert v
budoucnu opakoval.

**********
10.10.2018 od 18.00 hod. Cestovatelská beseda Dalibora Beneše
z Ústí nad Labem - Koloběžkou napříč Sibiří
Tělo fňuká, ale přizpůsobí se. Říká dobrodruh o tom, co ho stále znovu a znovu
nutí k cestám na Sibiř, aby tam dobrovolně strádal, trpěl zimou a vozil si domů
různé šrámy po těle. O cestě dlouhé 2.500km od Tichého oceánu k Severnímu
ledovému. Krajinou mnohokrát větší než Indie, krajinou téměř bez cest a
lidských sídel. Sám a na koloběžce. O tom, že koloběžky má rád, sám si je i staví

a že podniknout cestu napříč Sibiří na koloběžce je poměrně zvláštní. O srážce
s medvědem, o tom, že honit ho v roští není moudré, o nocích ve stanu, anebo i
bez něj při teplotách - 40°C a také o světýlkách ve tmě a vlčím vytí. O smutku a
slzách v očích dětí a vnuků trestanců GULAG, ale i o pohostinných lidech, o
losích biftecích a stroganině ze syrových sobích jater. O tom, jak mu nebylo
dopřáno, aby cestu dokončil a o jeho Andělu strážném, který nyní společně s
ním dělá vše možné, aby tuto zimu svou cestu završil.

**********
14.11.2018 od 18.00hod. - Občas doma Peru – Cestovatelská beseda
- Saša Ryvolová
Tak toto byla v roce 2018 poslední cestovatelská beseda. Do Malšic přijela na
pozvání z Prahy paní Saša Ryvolová, která se před nedávnem vrátila z Číny,
takže doufáme, že její první návštěva v malšické knihovně nebyla poslední. Po
světě cestuje už dlouhou řádku let s manželem, ale do Malšic dorazila sama. Se
spoustou povídání a promítání nás provedla napříč celým Peru. Od největších

pyramid západní polokoule v Truchillu, kolonie lvounů na Islas Ballestas a
obřích záhadných geoglyfů na planině Nazca na pacifickém pobřeží přes jezero
Titicaca s plovoucími vesnicemi a tajemné incké Machu Picchu vysoko v Andách
až k jízdě po zlatonosné řece Madre de Dios v nížině neprostupných
amazonských pralesů, plných zvířat a orchidejí.

**********
23.11.2018 se v Galerii městyse Malšice uskutečnilo slavnostní
předávání Slabikáře prvňáčkům malšiceké základní školy.
V tomto roce byly 2 třídy prvňáčků a tak jsme to museli časově zvládnout tak,
abychom jim moc nenarušili vyučování. Děti potěšilo, že se na ně přišli podívat
někteří rodiče a prarodiče. Úspěšně zvládly různé tématické úkoly, které pro ně
paní učitelky připravily a ve kterých děti poznávaly, nebo hledaly písmenka.
Vše bylo vedeno zábavnou formou a bylo vidět, že to děti baví. Na závěr děti
zarecitovaly, zazpívaly a od knihovny dostaly na cestu malou sladkost.
Koncem školního roku, kdy už děti znají všechna písmenka, opět navštíví
galerii, kde budou slavnostně pasováni na čtenáře naší knihovny.

**********
23.11.2018 - Autobusový zájezd do Prahy na muzikál MUŽ SE
ŽELEZNOU MASKOU do divadla BROADWAY
Ještě tentýž den se v podvečerních hodinách uskutečnil autobusový
zájezd do Prahy do divadla Broadway na muzikál Muž se železnou
maskou. Všech 55 vstupenek, které jsme na jaře nabídli ve zpravodaji
městyse Malšice, bylo během 10 dnů rozebráno. Krásná scéna,
nádherné kostýmy, hudba i zpěv protagonistů. Představení se všem
moc líbilo a děkujeme vedení obce za finanční podporu. Na žádost
všech zúčastněných budeme určitě v budoucnu uvažovat o
zorganizování další návštěvy pražského divadelního představení,
nebo muzikálu.

**********

2.12.2018 od 15.00 hodin Slavnostní vernisáž výstavy betlémů p.
Jana Kasla z Tábora
O první adventní neděli 2.12.2018 od 15.00 hodin se konala v galerii vernisáž
výstavy betlémů p. Jana Kasla z Tábora, kterou uváděl Mgr. Alois Sassmann.
Hovořil nejen o historii betlémů, ale o některých jsme se dozvěděli, odkud
pochází a čím jsou unikátní. Vernisáží provázel pod vedením p. Jakuba Smrčka
pěvecký sbor Domino z Tábora, který zapíval staré adventní písně. Výstava byla
v galerii k vidění do svátku Tří králů tj. 6.1.2019. Návštěvníky jsme uctili
vánočním cukrovím a punčem. Jaká zde byla slavnostní a příjemná atmosféra,
můžete posoudit z fotografií.

Toto byla poslední akce roku 2018, kterou pořádala knihovna nejen pro své
čtenáře, ale i širokou veřejnost. A nyní se již těšíme na nová setkání buď
v knihovně nebo v Galerii městyse Malšice.

**********

PÁR SLOV NA ZÁVĚR ZPRÁVY
O ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2018

Knihovna městyse Malšice je členem SKIP (svaz knihovníků a informačních
pracovníků), díky kterému jsou při katalogizaci knih evidovány i jejich obálky a
anotace. A také díky SKIP se můžeme zapojovat do různých celostátních
projektů zejména pro školy.
V naší bohaté činnosti chceme pokračovat i v příštím roce. Besedy a kulturní
akce plánujeme i rok dopředu. A proto už příští rok máme zaplněn.
Doplňujeme jej pouze minimálně, nebo upravujeme podle aktuálních událostí.
A co jsme pro vás připravili? Nechte se překvapit!
Za velmi důležité považujeme spolupráci s malšickou mateřskou a základní
školou. I proto k nám pravidelně jednou za měsíc chodí děti z mateřské školky,
které ještě neumí číst a tak si půjčují knihy většinou podle obrázků a doma jim
čtou rodiče.
Moc bychom si přáli, aby finanční rozpočet, který nám přiděluje obec, zůstal i
nadále stejný, protože nám umožňuje nákup nových knižních titulů každý
týden. A to nejen nových, ale i těch opotřebovaných, které se stále již dlouhá
léta půjčují a jsou již hodně opotřebované. Většinou se jedná o povinnou školní
četbu, pro kterou k nám chodí i studenti středních škol.
V příštím roce nás čeká revize knihovního fondu, na kterou se budeme
připravovat od počátku roku. Měla by proběhnout v březnu a koná se vždy
pravidelně každé 4 roky. Revize je prováděna za přítomnosti pracovnic
regionálního oddělení z táborské knihovny a knihovna bude pro veřejnost celý
týden uzavřena. Tak nám držte palce, ať vše dobře dopadne.

