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Milí ètenáøi,
Víte, že náš elektronický katalog obsahuje možnost hodnotit knihy a sdílet informace 
o nich? U každého titulu mùžete vyjádøit své hodnocení od 1 do 5, pøièemž pìt 
hvìzdièek je nejlepší hodnocení.
Mùžete také pøipojit vlastní komentáø, doporuèení nebo charakteristiku knihy. Proè o 
tom píšeme v úvodníku? Protože stále èastìji nalézáme knihy s poznámkami na 
titulním listì, hodnocením obsahu, podtrhané a jinak úmyslnì poškozené.  Naše 
knihy kolují mezi ètenáøi léta a poznámky s nimi, bohužel. Ne každého zajímá 
nákupní seznam pana XY, když si chce pøeèíst Hrabalovu povídku. A proto žádáme 
všechny ètenáøe – relevantní hodnocení pøipojte k záznamu v katalogu a pro ostatní 
poznámky zvolte papír, a pokud to musí být zapsáno v knize, tak jenom ve vlastní, ne 
v té z knihovny! A ještì jednu prosbu na závìr – upozornìte knihovníky, pokud 
takové poškození v knize objevíte.

Vaše knihovna
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NOC S ANDERSENEM PO 
JEDENÁCTÉ

Jedenáct let uplynulo od první Noci s 
Andersenem ve Valašském Meziøíèí. Za ta 
léta v knihovnì pøespaly pøes tøi stovky dìtí a 
letos k tomuto seznamu pøibylo dalších 
pìtatøicet malých ètenáøù. První roèník s 
letošním jedenáctým mìl ale spoleèného 
mnohem víc, obì noci se odvíjely od jediné 
literární postavy a tou byl Harry Potter.  
Letos se dìti ocitly v Kouzelnické škole, kde 
je èekal veèer tajemna a kouzel. Po celou 
dobu je provázeli knihovníci pøevleèení do 
kostýmù známých postav z této oblíbené 
knihy. Setkali jsme se s Harry Potterem,  
A l b u s e m  B r u m b á l e m ,  M i n e r v o u  
McGonagalovou, oblíbeným Hagridem a 
dalšími. Dìti byly rozdìleny do ètyø družstev 
(kolejí) a staly se na pár hodin žáky 
kouzelnické školy v Bradavicích. V 
hodinách se nauèily sestavovat magické 
obrazy, vaøit kouzelné lektvary, sázet 
mandragory èi létat na koštìti. V každé koleji 
se vylíhlo draèí mládì a nakonec se žáci 
zúèastnili i soutìže odvahy. V pøestávkách si 
dìti mohly pochutnat na dobrotách, které 
donesli nìkteøí rodièe a že bylo z èeho 
vybírat. Soutìžilo se o obøí školní pohár plný 
dobrot a byl to boj napínavý až do konce. A 
když se malí èarodìjové koneènì uložili do 
svých spacákù, pøeèetly jim knihovnice 
pohádku na dobrou noc.
Podle úsmìvù na tváøích dìtí, když druhý 
den ráno opuštìly knihovnu, soudíme, že se 
jim letošní noc moc líbila a proto kolektiv 
knihovny již teï zaèíná vymýšlet téma na 
pøíští rok.

ÈTENÁØ ROKU 2012

Ètenáøkou roku se stala nejstarší návštìvnice 
knihovny, tøiadevadesátiletá paní Marie 

Hartmannová, která knihovnu navštìvuje s 
železnou pravidelností a v uplynulém roce 
pøeèetla 93 knih. Ocenili jsme také pana 
Jaromíra Ondrouška, Olgu Petøekovou a 
Liboru Vitulovou. Tìší nás jejich 
neuvadající zájem o literaturu a všem 
pøejeme pevné zdraví a š�astnou ruku pøi 
výbìru èetby.

GRATULUJEME:

V krajském kole literární soutìže Èeský rok 
naše mìsto výbornì reprezentovali soutìžící 
z meziøíèských škol.
V próze i poezii vybojovali první místa Josef 
Mocòák a Denis Palát. Spoleèným tématem 
všech soutìžících byl jarní mìsíc duben. 
Chlapcùm se je podaøilo ztvárnit s lehkostí a 
vtipem. Jejich práce si mùžete pøeèíst v 
tomto a následujícím èísle mininovin.

BAZAR KNIH

18. – 23. èervna
Za pìtikorunu nabízíme pøedevším nauènou 
literaturu. V pondìlí ve stánku pøed 
knihovnou, zbytek týdne ve vestibulu. 
Pøijïte vìnovat nový život vyøazeným 
knihám.

PROSÍM,  SEZNAMTE SE – KINDLE 4

Chystáte se na cesty a èetba na léto vám 
zabere polovinu kufru? Máme pro vás 
øešení. Nemusíte se vzdát duševní potravy 
ani pøiplácet za zavazadla. Pøijïte si pùjèit 
elektronickou èteèku knih. Je v ní nahráno 
skoro 500 titulù, snadno se ovládá, dokonce 
si velikost písma snadno pøizpùsobíte poètu 
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dioptrií. Èteèka vám na jedno nabití vydrží 
celou dovolenou a nikdy neztratíte místo, kde 
jste doèetli. 
Poøídili jsme pro vás dvì èteèky Kindle 4, 
které pùjèujeme za podmínek stanovených 
dodatkem è.5  Knihovního øádu.

Podrobnosti na našem webu: 
www.mekvalmez.cz

PRVNÍ ROK VE ŠKOLE, PRVNÍ KROK 
DO KNIHOVNY

10. kvìtna
Sedmý roèník pasování prvòáèkù na rytíøe 
Øádu ètenáøského – pro školy.

ÈTENÁØSKÝ PAS

Každý úèastník projektu První rok ve škole, 
první krok do knihovny, který pøedloží 
legitimaci Rytíøského øádu ètenáøského s 
potvrzenými návštìvami v knihovnì, obdrží 
Ètenáøský pas pro své další cesty za knihou. 
(Pro žáky 2. tøíd ZŠ)

VÝSTAVA

3. kvìtna – 30. èervna
Pavel Stefan
KØÍŽEM KRÁŽEM, LETEM SVÌTEM
výstava fotografií

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

úterý 15. kvìtna v 18 hodin
Stanislav Machù
PLOŠTINA SYMBOL HRDINSTVÍ
- vešla do historie našeho boje za svobodu v 

dobì 2. svìtové války, do povìdomí 
vrstevníkù doby minulé, ale i tìch, kteøí onu 
tìžkou dobu nezažili.
beseda 

støeda 17. kvìtna v 18 hodin
KLUB ZDRAVÍ

sobota 9. èervna od 19:00 do 23:30 hodin
MEZIØÍÈSKÁ MUZEJNÍ NOC
Hádej, kdo jsem – netradièní literární kvíz pro 
dìti i dospìlé.
Nebojte se do knihovny - videoklipy o 
knihovnì  jak ji neznáte.

støeda 20. èervna v 18 hodin
KLUB ZDRAVÍ

VÍTÌZNÁ PRÁCE Z KRAJSKÉHO KOLA 
LITERÁRNÍ SOUTÌŽE ÈESKÝ ROK

Zlatý déš� kvete v dubnu

Ležím tady, už ani nevím odkdy. Jak jsem se 
sem dostal, si pøesnì nepamatuji. Tentokrát 
bylo teplo, svítilo sluníèko a všechno bylo 
voòavé. Letìl jsem vzduchem a nejednou 
jsem pøistál na tomto místì. Je nás kolem 
plno. Nejdøíve jsme všichni leželi v trávì, ale 
postupnì jsme se propadli dolù. Není to zase 
tak špatné. Je tady pøíjemnì teplo, plno 
kamarádù a taky pár starších a zkušenìjších 
kolegù. Teï mì napadlo, že jsem se vám 
zapomnìl pøedstavit. Jmenuji se asi 
Taraxacum officinale, ale nevím to urèitì. 
Povídal jeden starší, a� si nedìlám starosti, že 
své jméno urèitì taky nezná. Jsme totiž 
semínka a svoje jména poznáme, až 
vyrosteme.
Doteï tady bylo pøíjemnì, pìknì jsem si 
hovìl na svém místeèku a nic moc se nedìlo. 
Teï se to ale mìní. Zaèíná tu být pìknì horko 
a vlhko. Taky kabátek, ve kterém jsem 
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schovaný, mi zaèíná být malý a celý se jaksi 
nafukuju. Všichni jsou na tom podobnì. 
Jeden starý koøen øíkal, že je duben a to je náš 
èas. Nevím sice na co, ale celkem se tìším.
Právì ze mne zaèíná nìco lézt ven. Jedna èást 
jde nahoru a druhá dolù. A já se nemùžu 
doèkat, co se stane. Zaèínám se nìjak 
zvìtšovat a každý den jsem silnìjší a blíž k 
tomu teplu, co jde shora. Každou chvíli 
musím do nìèeho narazit a zlomit se. Teï se 
to stane. Uf, kde to jsem? První uvidím 
svìtlo, které si pamatuji ze své cesty sem. 
Rozhlížím se kolem a vidím kamarády 
Primulu veris, Violu arvensis, Tussilago 
farfara a všechny ostatní.
Je tady krásnì. Všechno má úžasné barvy – 
zelenou, žlutou, èervenou. Slyším plno 
zvukù. Zaèínám se taky zelenat a na hlavì se 
mi nìco dìje. Èím je vìtší teplo, tak se mi 
hlava kulatí a já mám na hlavì už pìkný 
klobouk. Teï jsem pìknì veliký a mohu se 
poøádnì rozhlédnout. Jsem asi na zahradì. 
Moje hlava mi pomalu praská a klube se z 
nìco žlutého. Už vím, to je kvìt a já jsem 
opravdu Taraxacum officinale – pampeliška 
neboli smetánka lékaøská.

Josef Mocòák

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

 Susan Hillová: Malá ruèka
Staré domy mívají prazvláštní – a nebezpeè-
né obyvatele. Když se antikváø Adam Snow 
náhodou ocitne v zahradì zpustlého starého 
sídla, stane se nìco neuvìøitelného. Do dlanì 
se mu vplíží malá ruèka. Zpoèátku je spíš 
zmatený, ale postupem èasu se dostaví 
záchvaty paniky, jako by ho nìkdo vlekl 
vstøíc smrti. Jaké hrùzy se v polozboøeném 

domì a jeho kdysi skvostné zahradì, 
odehrály? 

Jana Jirásková: Paranoidní pijavice
Kniha spisovatelky novodobého undergroun-
du konzumní spoleènosti, je syrovou 
výpovìdí o neobyèejných emocích v 
obyèejných chvílích. Je knihou o lásce, po 
které celý život všichni toužíme a kterou 
obèas nalézáme. Obsahuje 37 povídek, 
momentek všedního života, vidìného v 
pozoruhodných a mnohdy bizarních 
obrazech.

Markéta Hroudová, Ludìk Zigáèek: 
Cyklotoulky s dìtmi, vozíkem a noèní-
kem
První knižní pøiblížení krásné, ale lehce 
opomíjené dálkové cyklostezky lemující 
hranièní øeky mezi Nìmeckem a Polskem. 
Tento cestopis i prùvodce v jednom vás 
dovede pøímo z Èeské republiky zajímavou 
krajinou k nejbližšímu moøi. Navíc úplnì po 
rovinì. 

Alena Doležalová: Domácí krabièková 
dieta -  jak zhubnout zdravì, bez hladovìní 
a natrvalo bez jo-jo efektu
Krabièková dieta je fenoménem souèasné 
doby a cílem této publikace je zpøístupnit tuto 
dietu pro každého. Autorka jednoduchým 
zpùsobem vysvìtluje základní principy 
úspìšnosti krabièkové diety, radí, jak vhodnì 
pøipravovat pokrmy, jak snížit energetickou 
hodnotu pokrmù, aniž by utrpìla jejich chu� a 
hlavnì pøedkládá výbìr více než 250 
výborných receptù.

Pøíští èíslo mininovin vyjde v èervenci !
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