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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a my pro Vás máme netradiční statistiku. V loňském roce
jste si každý v naší knihovně vypůjčili v průměru 44 knih. Při váze 1 svazku
cca 0,5 kg jste si tak domů odnesli 22 kg knih. Při průměrné síle hřbetu knihy 2
cm jste si ušetřili ve vlastní knihovně na 88 cm místa a při ceně 150 Kč za
knihu potom 6.600 Kč ve své peněžence. Celkem jste si všichni dohromady z
knihovny odnesli 103 250 kg knih a pokud bychom postavili knihy vedle sebe,
vytvořily by řadu o celkové délce přes 4 km. Věříme, že Vás tato čísla potěšila
stejně jako nás a že je v letošním roce překonáte.
Vaše knihovna.
PS: Do nového roku Vám přejeme nejen zdraví a štěstí, ale i silné ruce!
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MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ
V úterý 6. prosince 2005 čekalo na každého
návštěvníka naší knihovny překvapení.
Hned ve vestibulu jim do uší zazněla
příjemná vánoční hudba, do nosu zavonělo
svařené víno a před očima se jim objevil
Mikulá š, čert i anděl. Probíhala tady
M i k ul á š s k á n a d í l k a p r o v š e c h n y
návštěvníky knihovny. Čert měl velkou
snahu přimět některé čtenáře k recitaci
básničky nebo zazpívání krátké písničky, ale
toleroval i to, že dospěláci mají daleko větší
zábrany než děti, a že hned bezprostředně
nezačnou zpívat ani recitovat. Nevadilo mu
to a čtenáře i tak obdaroval malým
perníčkem a nabídnul na zahřátí trošku
svařeného vína. Čerti řádili ve všech
prostorách knihovny i na pobočkách a
dětském oddělení. Tam obzvlášť museli
malé čtenáře trošku postrašit, aby knihy
vraceli včas a v pořádku, a aby se v knihovně
chovali tak, jak se sluší a patří. Celý den
vládla v knihovně pohoda a dobrá nálada, jen
jednu vadu na kráse měla a ta vada stojí za
zamyšlení. Mikulášská nadílka je od slova
nadělovat a když se naděluje tak zadarmo.
Jen tak, udělat někomu radost, vyjádřit
našim čtenářům, že si považujeme jejich
přízně, zájmu o knihu i v době počítačů.
Jenže bohužel doba je taková a my všichni
jsme tak "vycvičení", že nejsme zvyklí
dostávat něco zadarmo. Neustále se po nás
chtějí peníze, ať jdete, kam jdete, nikde nic
nedostanete zadarmo a už to vlastně ani
neočekáváte. A proto asi většina čtenářů
reagovala tak, jak reagovala. Jen co uviděli
Mikuláše, začali se shánět po peněžence…
Věřte milí čtenáři, že i když po Vás chceme
roční registrační poplatky, nějakou tu korunu
za upomínky nebo za Internet, že vám také
chceme jednou za čas udělat i radost.
Dětským č tenářům v podobě nějaké
pohádkové akce a Vám dospělým čtenářům
třeba právě Mikulášskou nadílkou.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Martin Bestajovský: Lidové obyčeje a
nápady pro šikovné ruce
Jaro - Léto - Podzim - Zima
Čtyři knihy vás seznámí s
nejvýznamnějšími svátky a lidovými
obyčeji rozdělenými podle ročních období.
Zároveň zde najdete řadu užitečných
nápadů k výrobě pomlázky, mastí a
olejíčků, draků, krmítek atd. Děti objeví na
stránkách kouzlo her našich babiček a
dědečků a kuchařky zde najdou řadu
receptů.
Z edice výtvarné techniky:
Petr Matuška: Aranžování květin
Penny Boylan: Malujeme na sklo
Hana Krejsová: Vitráže technikou Tiffany

NOVĚ ZAKOUPENÉ CD
Hudební CD:
Depeche Mode: Playing the Angel
Lenka Dusilová: Mezi světy
Iva Frühlingová: Litvínov
Chinaski: Music bar
Petr Kolář: Album
Kurtizány z 25. avenue: Chemie
Laura a její tygři: … jsme tady!
Lojzo: Gold
Věra Špinarová: Čas můj za to stál
Visací zámek: Punk
Robbie Williams: Intensive Care
Pohádky a příběhy na CD:
Hurvínkovy Staré pověsti
Vojta Kotek: Tajný deník Adriana Molea
Josef Lada: Mikeš
Pan Kaplan má stále třídu rád
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Podle autorského zákona může knihovna
půjčovat CD až po 9-ti měsících od jejich
vydání.
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AKCE PRO DĚTI
Oddělení pro děti a mládež (ul. B. Němcové
u Alberta)
V KNIHOVNĚ SE NENUDÍME

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 10. ledna 2006 v 18:00 hod.
Přednáška Ludmily Dvořákové
“ARTRÓZA, ARTRITIDA A
OSTEOPORÓZA A JEJÍ LÉČENÍ”
Úterý 31.ledna 2006 v 18:00 hod.
Beseda s Martinem Stillerem
“NORSKO - ZEMĚ FJORDŮ”
(s dataprojekcí)
Pátek 17. února 2006 v 18:00 hod.
Beseda o BESEDĚ
Úterý 21. února 2006 v 18:00 hod.
Beseda s Janem Trůnečkem
“SVĚTOZOR I”
Dosud nezveřejněné snímky z archivu.
(s dataprojekcí)
Čtvrtek 2. března 2006 v 18:00 hod.
Beseda s Jaroslavem Jindrou
“PAPUA - ZAPOMENUTÝ SVĚT”
(s diaprojekcí)
VÝSTAVY - vestibul knihovny
1.1 - 31.1.2006
výstava fotografií Mirka Kabely
“Vidím město středně veliké aneb Jak se
žije ve Valašském Meziříčí”
1.2. - 28.2.2006
výstava fotografií
“V knihovně stokrát jinak ”

Středa 11. ledna 2006 ve 13:00 hod.
“ČÍM SI SVÍTILI BROUČEK
S BERUŠKOU”
Akce k 160. výročí narození Jana Karafiáta.
Výtvarná dílna.
Středa 8. února ve 13:00 hod.
“ZDENĚK MILER - OTEC KRTEČKA”
Akce k 85. výročí narození Zdeňka Milera.
Děti ze školní družiny při ZŠ Křižná
zinscenují pohádku Jak krtek ke kalhotkám
přišel.
Středa 8. března ve 13:00 hod.
“POVÍDEJ, POVÍDEJ POHÁDKU”
Recitační soutěž veršovaných pohádek
Františka Hrubína, ve které je všechno
dovoleno, kromě výběru autora.

ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ
DÍTĚ
Cílem tohoto projektu je získat finanční
prostředky pro celosvětovou kampaň
UNICEF. Každá panenka představuje
skutečné dítě z rozvojové země, které bude
v rámci kampaně proočkováno proti šesti
hlavním smrtelným dětským chorobám.
Panenky jsou prodávány za částku 600 Kč,
což je suma potřebná pro očkování jednoho
dítěte. Prostřednictvím knihovny našlo své
nové rodiče 21 panenek a dalších 24 na ně
ještě čeká. A tak pokud chcete začít nový
rok dobrým skutkem, přijďte si do knihovny
pro panenku.
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A FČÍL JEDNA TAKÁ DOPLANTANÁ
(pokračování)
"A už sem ho stejnak dlúho neviděl.
Naposledy než sem dostal šedý zákal! No,
a co fčíl dělá hlúpý Honza? Ten by moh!
Nebo né?" vyvíjal aktivitu Bystrozraký.
"Tož to už nepújde," zapojil se do debaty
třetí, kerému kapalo z kabátu a menoval se
Česélko, "Honza si dodělal maturytu a
kandyduje na úřad minystra školství ve
vedlajším království. Ten má fčíl jiné
starosti!"
"Tož fčíl fakt nevím," drbal se za uchem
král, "dědek Fševědú je už pět rokú na
pravdě boží, Fšeználek má Alzhajmra jak
řemeň a chytrá horákyňa takú sklerózu, že
kolikráť, gdyž ide na malů, si zapomene
sednúť."
A tak seděli a zmýšlali, ale na nic klúdného
nemohli dojíť. Pravda, Rumcajs mjél
nápad, ale jak od radosti vyskočil, praščíl
sa o parohy na zdi a hned ho zaséj
zapomjél.
Naráz král hépnul: "Už to mám! Víte-li, na
keho sem si spomenúl? Na Šípkovou
Rúženu! Víte kerú, jak sa na tých svojích
osumnástinách zaplantala do teho pcháčí,
tam odespala a mosél ju súsedního krála
ogar s křoviňákem vysekať."
"No ja! Ale to je enem taká cérečka drobná!
Tá si z drakem neporadí!" pochyboval
Česélko a máčal si hňápy v lavóře.
"Ále poradí," přesvěčoval král, "ona už
není taká cérečka, jak byla. To byste ju
moseli fčíl vidět. Ten její sa slézá se starým
Pinokyjem ve sklépku a to si dovedete
představiť, jak večer vypadajú. A tak to
svoje princátko mosí Rúža večer co večer
mordovať dom. Tá je tak zocelená, že
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toťkaj, jak byla v ráži, tož zlinýrovala aji
starého Alibabu a tých jeho štyrycet
lúpežníků. Tá si z drakem jistě poradí."
A tož pro ňu poslali. Růženka sa dostavila
na druhý deň. V jednéj ruce motyku a v
druhéj cep a tvářila sa jak Tarzan. A hneď
na krála. Že než pújde na teho draka, mosí
jí král něco slúbiť. A to, že pokaváď teho
draka vyžene, nebudú jí král z královnú
nutiť žádného ogara za muža. Jednak má
dosť teho svojího a jednak gdo by o také
mrváně stál.
Král slúbil, a tak sa vydali na draka.
Enemže jak uhlédl tu Amazonku f čele
prúvodu na kopci, spomenúl si drak, jak
dopad Alibaba, tož enem na dálku zahrozíl
a rači sa ponáhlal pryč, dokaváď mjél
aspoň sedum a púl hlavy na krkoch.
A tož sa celé procesí vydalo dom. Šípková
Rúženka, kerá už sa těšila, jak si na tem
drakovi vybije zlosť, šla zrovna, jak byla v
ráži, k Pinokyjom pro svojího muža a král z
královnú sa dali po cestě přemýšlať, jak
oženiť ty tři trúby, kerým do fčílšku nic
nedošlo. Stejnak na nic nepřišli. A tož ostali
fšeci po hromadě.
A lesti neumřeli, tož majú ty tři mrváně na
krku dofčílšku.
Iveta Budinska, 8. třída, ZŠ Zubří

Příští číslo mininovin vyjde v březnu!
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