Milí čtenáři,
V květnovém čísle bych se ráda zaměřila na služby městské knihovny.
Chtěla bych Vám připomenout, že místní knihovna nabízí mimo jiné i možnost
výpůjček jakéhokoliv titulu dle Vašeho výběru z webového katalogu krajské
knihovny v Karlových Varech na stránce http://regionkv.knihovnakv.cz . Jednou
za dva měsíce také dochází k obměně našeho knihovního fondu. Na své si jistě
přijdou jak dospělí čtenáři, tak i studenti a děti. Proto neváhejte a přijďte do naší
knihovny alespoň nahlédnout.
U knih ještě zůstaneme, protože mám pro Vás mám pár zajímavých faktů
o tom, jak moc Češi čtou, jaké knihy a kolik za ně utratí 
Podle nedávných statistik víme, že naši čtenáři přečtou za rok průměrně
17 knih, z toho lidé nad 65 let dokonce 22 knih. Patříte mezi ně, nebo, ruku na
srdce, nepřečtete za rok ani polovinu z uváděných čísel ? Proč je čtení knih pro
člověka důležité ? Kniha je bohatý zdroj informací a zároveň styčných bodů
pro rozhovor s druhým člověkem. Kniha nám umožňuje najít společnou řeč
s někým druhým, s kým si jinak nemusíme rozumět a jehož zájmy či profese
jsou zcela odlišné od těch našich. Kromě toho nám knihy mohou posloužit
k osobnímu růstu, poznání, vzdělání, rozšíření vlastních obzorů. Pomáhají nám
najít sama sebe. Ráda bych Vás nyní vyzvala k účasti na malé anketě týkající se
výběru žánru, který je Vám při čtení nejbližší. Do příštího čísla bych podle
Vašeho výběru napsala „příběh na pokračování“. Rozhodovat bude nejvyšší
počet stejných odpovědí. Prosím zakroužkujte jednu z následujících možností a
můžete i připsat svého oblíbeného autora  ústřižek potom vhoďte do jedné ze
schránek, které budou umístěny v každém obchodě s potravinami v Horní
Blatné.

------------------------------------------------------------------------------------------------

a)

klasická beletrie + Váš oblíbený autor

b)

válečná literatura + Váš oblíbený autor

c)

historické romány + Váš oblíbený autor

d)

sci – fi + Váš oblíbený autor

Ještě se vraťme k uváděným číslům. Za poslední rok si koupilo 46%
obyvatel alespoň jednu knihu (v roce 2007 to bylo 71%). Nejvíce kupují knihy
lidé ve věku 35 až 55 let. Ti si pořídili průměrně 5 knih a utratili za ně 1214 Kč.
Z celkové škály knih se nejvíce čte současná oddechová beletrie,
literatura faktu a za zmínku stojí ještě současná beletrie náročná, většinou
světová. Nejčtenějšími knihami jsou Vejce a já od Betty McDonaldové, nebo
například Babička Boženy Němcové. Dále jsou velmi úspěšné bestsellery
brazilského romanopisce Paula Coelha, které bych Vám ráda doporučila. Sama
jsem přečetla již několik jeho románů, které mě velmi obohatily 
A to už je z našeho čísla zaměřeného na knihy vše.. přeji Vám ať si
najdete alespoň nějaký čas pro čtení zajímavé knihy a na závěr ještě připojím
hezký citát Martina Luthera Kinga..

„Knihtisk je nejnovějším a nejlepším Božím dílem
k šíření pravého náboženství po celém světě“.

V měsíci květnu oslaví svá jubilea tito naši občané:
4. 5.

Paní

Hana skálová

11. 5.

Pan

Manfred Schildbach

22. 5.

Paní

Rosemarie Pöhlemannová

27. 5.

Paní

Klimová Helena

6. 5.

Pan

František Laitl

9. 5.

Paní

Jaroslava Wendlerová

10. 5.

Paní

Alžběta Lindnerová

11. 5.

Paní

Gerolda Předotová

11. 5.

Pan

Karel Lindner

12. 5.

Pan

Reinhold Löffler

13. 5.

Paní

Christa Schneiderová

18. 5.

Paní

Zdeňka Ryvolová

18. 5.

Pan

Josef Brada

23. 5.

Pan

Vladimír Trenčanský

26. 5.

Pan

Vladislav Kvasnica

Všem srdečně gratulujeme!

Kulturní akce v okolí :
12. 5. 2012 Od 18:00 hod. Melodramatické divadelní představení „Máchův Máj“
v muzeu Královské mincovny, náměstí Republiky 37, Jáchymov, vstupné 90 Kč
19. 5. 2012 od 15:00 hod. Abertamy Fest v areálu T. S. Abertamy
Kapely: The Gagnails (Pha), Kurtizány z 25. Avenue (Pha), Momma Knows Best
(Pha), Final Fiction (Brno), Dirty Blondes (Pha), Unnecessarity (KV), Animal
resources (KV)
20. 4. – 24. 6. 2012 Krása starých školních obrazů v muzeu Nejdek, Nám. Karla
IV. 238

Kino Horní Blatná :
5. 5.

Planeta 51

12. 5.

Perfekt Days – I ženy mají své dny

19. 5.

Čtyři slunce

26. 5.

Nepřítel pod ochranou
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