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SCÉNICKÉ ČTENÍ  LISTOVÁNÍ s Lukášem Hejlíkem opět 
v Bílovci 
kdy a kde: v úterý 19. 2. v 19 hodin v knihovně
vstupné: ZDARMA 
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Na jakou knihu ve scénickém provedení se můžete těšit?

Robert Fulghum  Co jsem to proboha udělal

Obsazení: Lukáš Hejlík, Lenka Janíková, Alan Novotný
Americký spisovatel Robert Fulghum přijel začátkem května 2007 
do České republiky pokřtít svou právě vydanou knihu Co jsem to 
proboha udělal? a připojil se k projektu LiStOVáNí.cz, který knihu 
zařadil do svého repertoáru. Proslulý americký autor, který nemá 
televizi, mobilní telefon ani email, si přece jen založil webovou 
stránku (www.robertfulghum.com), na níž pravidelně zveřejňuje 
ve svém deníku krátká zamyšlení nad věcmi, které ho v životě, 
při psaní a na cestách potkávají. Robert Fulghum vybral ty 
nejzajímavější postřehy, příhody a témata a upravil je pro knižní 
vydání v duchu knih, kterými se jako spisovatel v 90. letech 
proslavil.

UPOZORŇUJEME!
všechny děti, žáky a studenty 4.  6. tříd, že uzávěrka letošní literární 
soutěže BÍLOVECKÉ ZÁHADY je 15. února 2013.
Těšíme se na vaše náměty a příběhy Strašidel z barevných popelnic.

Pravidla literární soutěže:
Cílem projektu je zvýšit zájem dětí o správné třídění odpadu 
ve škole i doma. Soutěž je určena pro žáky čtvrtých, pátých 
a šestých tříd. Děj napsaného příběhu musí být vázán na město 
Bílovec či okolní vesnici. Práce dětí nesmí obsahovat urážky, 
vulgarismy a další prohřešky vůči dobrým mravům. Příběh musí být 
originální výtvor žáka, psán rukou (nejvýše formát A4).

Autor může svou práci dotvořit vlastní ilustrací ( není podmínkou).
Zaslané práce musí obsahovat název díla, jméno autora, věk, třídu, 
školu a školní rok. Práce doručte k rukám Mgr. Renaty Mikolašové 
(zástupkyně ředitele Základní školy na Komenského ulici). Za každý 
ročník posílejte nejvýše šest  prací. Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhne v březnu 2013 v Městské knihovně v Bílovci.

BŘEZEN  MĚSÍC ČTENÁŘŮ SE BLÍŽÍ. 
Již teď se můžete těšit na cestopisnou přednášku s Jiřím Márou:
Dánsko  Faerské ostrovy  Island  Grónsko

Kdy a kde: v pondělí 4. 3. 2013 v 18 hodin v knihovně
vstupné: ZDARMA  Projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

V Dánském království uvidíte například druhou největší sbírku 
krokodýlů na světě, vodní zámek na dřevěných kůlech nebo rytířské 
souboje. Podíváte se do Legolandu, tropických skleníků i 
mezi netopýry. Následovat budou nesčetné vodopády a úžasné 
fjordy Faerských ostrovů. Island vás svými sopkami, ledovci 
i vařícím blátem přesvědčí, že si právem zaslouží své pojmenování 
Země ohně a ledu. 

Dozvíte se ale také, jak chutná shnilý žralok a jak pan Mára 
se synem žasli nad pestrobarevnou přehlídkou polodrahokamů 
i muzeem penisů. V Grónsku pak díky pobytu v místních rodinách 
poznali tradiční způsob života i lovu a zblízka se podívali na tání 
ledovců.

UMK 
bude  již potřetí

Zvídaví středoškoláci 
bažící po vědomostech 
i zábavě mohou na půdě 
Gymnázia M. Koperníka 
v Bílovci zakusit 
atmosféru 
vysokoškolského života 
ještě před maturitou  
v pěti dnech od 22. 
do 26. února 2013, 
kdy se prostory gymnázia 
změní v Univerzitu 
Mikuláše Koperníka 
(UMK).

Nápad na zábavněvzdělávací počin, původně se zaměřením 
výhradně na přírodovědné obory, se zrodil před několika lety 
v hlavách absolventů bíloveckého gymnázia, kteří byli v tu dobu již 
více či méně poznamenáni vysokou školou a ze svých zkušeností 
také při realizaci vycházeli. Vytvořili simulaci univerzitního 
prostředí: ceremonie jako imatrikulace a promoce, samostatný výběr 
přednášek z pestré škály dle preferencí studenta, vytváření 
vyhovujícího rozvrhu a následná účast na přednáškách a skládání 
zkoušek jsou samozřejmostí. 

K vysokoškolskému životu však patří také zábava, a tak nemůže 
chybět ani večerní sportovní vyžití, hry nebo zpěv. Budoucí 
maturanti mají také možnost diskuze s organizátory a lektory, kteří 
jsou studenty nebo absolventy největších českých univerzit 
a vysokých škol a mohou jim tak poskytnout cenné informace 
k budoucímu výběru vysoké školy i konkrétních oborů.
V letošním již třetím ročníku UMK se mohou studenti navíc těšit 
na studentskou konferenci, kde se mohou sami stát lektory 
a vyzkoušet si tak své rétorické schopnosti, a na speciální VIP 
osobnosti: Ing. Květa Stejskalová, CSc. bude přednášet o Fyzikální 
chemii a RNDr. Renata Holubová, CSc. přislíbila svou účast 
s přednáškou na téma Vnitřní tření kapalin. 
Více informací, přehled aktuálních přednášek i archiv z minulých let 
naleznete na stránkách UMK univerzita.gmk.cz.


