Podnětem k Mahen-Ladově plakátu Braňte knihu! byly
Mahenovy špatné zkušenosti s některými čtenáři, kteří
s vypůjčenými knihami nezacházeli šetrně. Napsal na to
dvanáct dvojverší, z nichž uvádíme čtyři: „Jak to dobrý
mrav dnes žádá/ slinit prsty to má ráda.“ (Nad tím
je barevná kresba čtenářky s knihou.) – „Jak to bývá
v světě všade/ pekáč na knihu se klade.“ (Kuchařka
s husou.) – „Místa pěkná moudrá hlava/ klidně z knihy
vyřezává.“ – „Jak se cítí knížka v ráji/ dětičky když s ní si
hrají! (Kluk a holka trhají knížky.). Plakát bude opětovně
vyvěšen v českých knihovnách v Týdnu knihoven 2016 !

Více informací o připravovaných akcích uvnitř programu,
ve všech pobočkách a na web. stránkách www.knihhavirov.cz.
V letošním roce proběhne ve dnech 3. - 9. října jubilejní
20. ročník Týden knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje
pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků
(SKIP).

O barevné obrázky nad svými dvojveršími požádal Mahen
Josefa Ladu 12. 11. 1930: „Milý Josefe (…) posílám
Ti návrh na uměleckej plakát, který bychom dali
my knihovníci, zhotovit. (…) Hlavní nápis by byl Pozor
na knihu! (…) Moc jsem přemýšlel o tom, který blboun by
nám to pořádně namaloval, až jsem přišel na Tebe.
(…)“ Lada si dával na čas, takže když Mahen ilustrace
29. 9. 1931 urgoval, Lada 7. 4. 1934 (!) odpověděl: „(…)
Ty jsi mě s tím plakátem sakramentsky prohnal! Vícekrát
takovou práci na kvalt nevezmu. Ale co člověk neudělá
pro starého kamaráda svobody? A je to rekord, co? 15.
března 1930 o ½ 10 hod. jsem od Tebe dostal objednávku
a dneska jsem už dostal ze Státního nakladatelství otisky
ke kolorování. Div se mi talent nezavařil! (…)“ Na to pak
zareagoval Mahen: 15. 12. 1934: „Drahý dědečku Ladův.
Byl jsem ohromně překvapen dneska, když jsem dostal pět
plakátů, na nichž jsem poznal Tvoje čmáranice
a mazanice. Myslel jsem, že se toho nedočkám, stářím
mně vypadaly všecky zuby, zbělely všechny vlasy, a přece
jsem se tedy dočkal! Nemohu věřit svým očím dívaje se
na Tvoje dílo v tiskárně zhanobené Přesto se mi zdá, že je
v tom jakýsi půvab mládí, zejména v tom chlapovi, co žere
husu. Žes tu husu namaloval ještě jednou vedle, to Ti
ovšem žádný umělec neodpustí, poněvadž zákon variace
káže, abys namaloval aspoň vepřovou, ale ty seš
nenapravitelnej. Zrovna nad tím máš taky dvakrát cigáro
a cigaretu. Je vidět, že strašně rychle přemejšlíš Taky tam
máš nad sebou dvakrát ve žlutým psa, jak rve knihu,
a dětičky, jak ji rvou taky. Ten pes ji ovšem musí rvát, ale
zákon variace káže, aby ty dětičky dělaly něco jiného.
Pročpaks je nenamaloval, jak si knížkou vytírají prdýlku?
(…)“ Celá
korespondence,
naplněná
vzájemným
žertováním, je obsažena ve sborníku Jiří Hek a Štěpán
Vlašín Adresát Jiří Mahen (1964). Zdroj: http://www.skipcr.cz/akcea-projekty/akce-skip/tyden-knihoven/tyden-knihoven-3.-9.-rijna-2016-20.-rocnik

3.10.
LISTOVÁNÍ NOVÝMI KNIHAMI PRO DĚTI
Místo a čas konání:
14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

3.10.
PODZIMNÍ ČTENÍ s hrnkem čaje pro malé i velké
Místo a čas konání:
16.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Hornosušská 2, Pr. Suchá

4.10.
MIMI KLUB
První setkání klubu pro maminky s dětmi
na mateřské dovolené.
Místo a čas konání:
9.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Gen. Svobody 14, Šumbark

5.10.
ZVÍŘATA V KNIHÁCH
Beseda s ilustrátorem Bořkem Frýbou pro děti
čtenářského klubu. Pro ostatní nutná rezervace
na tel. č. 597 317 226.
Místo a čas konání:
9.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. U Jeslí 2, Havířov - Šumbark

6.10.
VYROBTE SI ZÁLOŽKU MIMOŇ
Místo a čas konání:
13.00 - 17.00 hod.
Oddělení pro děti, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

12.10.
KLÁRA SMOLÍKOVÁ
Beseda se známou spisovatelkou pro děti.
Místo a čas konání:
13.30 hod.
Oddělení pro děti, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

27.10.
PODZIMNÍ ČTENÍ s hrnkem čaje pro malé i velké
Místo a čas konání:
15.30 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně

3.10.
SVĚTLO V KRAJINĚ - Vernisáž Fotoklubu Havířov.
Vystavují Anton Svrček a Jiří Hanzel.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

5.10.
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

5.10.
HÁČKOVANÉ DUTINKY Z KORÁLKŮ
Z kapacitních důvodů nutná rezervace na tel.
597 317 225 nebo e-mailu: seiferta@knih-havirov.cz.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

6.10.
TĚŠÍNSKO - Beseda s Mgr. Libuší Kolkovou o vzniku
a zániku Těšínského knížectví.
Vstupné:
10,- Kč čtenáři, 30,- Kč ostatní
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Studovna a čítárna, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

12.10.
SVĚT FANTASTIKY - Beseda se spisovatelem
a scénáristou Jiřím Walkerem Procházkou.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

13.10.

Úterý 4. 10. 2016 od 10.00 do 17.00 hod.
v ústřední budově na ul. Svornosti 2
Čtvrtek 6. 10. 2016 od 10.00 do 17.00 hod.
v pobočkách na ul. Šrámkova 2 a J. Seiferta 8

KDE DOMOV MŮJ - výstava fotografií ze stejnojmenné
soutěže. Kdy a kde: celý měsíc, podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí
SAGRADA FAMÍLIA II - výstava fotografií Vladimíra
Havláska. Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí
NAŠLO SE V KNIHÁCH, ZA KUCHYNĚMI SVĚTA,
ŘÍJNOVÁ VÝROČÍ -Tematické výstavky knih. Kdy a kde:
celý měsíc, Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Ha
PO STOPÁCH KARLA IV. - výstava dětských prací
ze stejnojmenné soutěže. Kdy a kde: celý měsíc,
Dětské odd., vestibul před odd. pro děti, ul.Šrámkova 2
JENOM PRO RADOST - výstava keramiky Anny
Przeczkové. Kdy a kde: do 21. 10. 2016, Hudební odd.,
ul. Svornosti 2, Havířov - Město
ZASTAVENÍ - výstava fotografií M. Urbančíka. Kdy
a kde: celý měsíc, Odd. pro děti a dospělé, ul.Seiferta 8
PAMĚŤ HISTORICKÝCH STŘECH
Kdy a kde: do 31. 10. 2016, Historie psaná uhlím - Stálá
výstavní expozice, ul. Dlouhá třída 19, Havířov

KNIŽNÍ KLUB
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

18.10.
RUKODĚLKY - Výroba lapačů snů s I. Janouškovou.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

26.10.
BoLístky - Vernisáž obrazů Mgr. Elišky Dordové.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město
VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2016

POZNEJ KNIHY A JEJICH HRDINY VE SVÉ KNIHOVNĚ Soutěž o drobné ceny, která prověří nejen znalosti
malých čtenářů, ale také jejich schopnost najít
potřebnou knihu. Kde: Odd. pro děti, ul. Šrámkova 2
ZNÁŠ SVOU KNIHOVNU? - vědomostní soutěž
o drobné ceny. Kde: Odd. pro děti, ul. Svornosti 2
O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ - podzimní kolo výtvarné
soutěže na téma „Pohádkový svět“ Odevzdávejte
na pobočce Hornosušská do 31.10.2016 a na pobočce
Občanská do 27.10.2016.

KLÁRA SMOLÍKOVÁ
Česká spisovatelka, publicistka,
učitelka a velmi činorodá lektorka,
takže úplný výčet jejích projektů
a aktivit by byl velice dlouhý.
Pro děti začala psát nejprve
do dětských rubrik novin. Mnoho
let přispívala do časopisů Pastelka,
Sluníčko,
Mateřídouška
a Čtyřlístek, kde publikovala desítky pohádek,
jazykových hádanek a komiksů. Je spoluautorkou
večerníčkového seriálu Vynálezce Alva. Prvními čtenáři
byly její děti: syn Tobiáš a dcera Jorika. Protože už
povyrostly, troufá si Klára napsat taky něco pro starší
čtenáře. Takovou vlaštovkou je kniha H. U. S.
pro náctileté. S druhým manželem Jiřím W. Procházkou
vydali v dubnu 2015 Mrtvou šelmu, kterou otevírají
detektivní sérii Souřadnice zločinu. Více informací na:
www.klarasmolikova.cz. 12.10. v 13.30 hod. Oddělení
pro děti na ul. Svornosti 2. Zdroj: http://www.albatros.cz/autori/autor/klara-smolikova/

JIŘÍ WALKER PROCHÁZKA
Do české literatury SF a fantasy
vstoupil již v osmdesátých
letech minulého století. Svou
tvorbou zasáhl do všech
fantastických žánrů. Jeho první
dva romány o Kenu Woodovi
patří dodnes k pilířům české
fantasy. Sbírkou nekonvenčních
povídek
Tvůrci
času
se
pro změnu zapsal do podvědomí čtenářů jako jeden
z kyberpunkových autorů, kteří se významně věnovali a dodnes příležitostně věnují - tomuto subžánru. Mezi
jeho poslední práce patří například tři díly dobrodružné
SF/F série AGENT JFK, jíž je duchovním otcem. Za svá
literární díla získal tři ocenění Akademie science fiction,
fantasy a hororu (1997, 2002, 2004) a cenu Ludvíka
Součka (1991). Více informací na: www.jwpprochazka.cz. 12.10. v 17.00 hod. Oddělení
pro dospělé na ul. Svornosti 2.
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/jiri-walker-prochazka-4858

