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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
přejeme Vám všem rok 2008 naplněný pohodou, zdravím, radostí ze života a
osobními i pracovními úspěchy.
Vaše knihovna.
PS: Hlavně neztratit směr!!!

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Den pro dětskou knihu aneb Kouzelná
vánoční knihovna
29. listopadu 2007 se u nás vystřídalo na
150 dětí
zvědavých na
nové knížky a
práci s nimi.
Při čtení
ukázek se
dobře bavily a
některé si
v dopise
Ježíškovi o knížku i napsaly. Věříme, že se
jim přání splnilo. Některé děti však
nevydržely čekat do Vánoc, raději si
z vystavených knih některou rovnou
koupily. Bohužel žádná knížka nevydrží
stále nová, proto jsme dětem v knižní
ambulanci
ukázali, jak se
dá pomoci
poškozené
knize. Skvělou
tečkou na
závěr byl
příběh
Kouzelná
baterka, který v průběhu dopoledne
zinscenovaly a zahrály děti ze ZŠ Vyhlídka.
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Crummenerl, Rainer: Vikingové
Dovední mořeplavci, zdatní řemeslníci a
umělci, ale také obávaní lupiči a
nemilosrdní piráti, jejichž život je opředen
tajemstvím, bájemi a mystikou. O tom
všem vypráví v pěti poutavých příbězích
bohatě ilustrovaná kniha "Vikingové".
Informativní dvoustránky pak přinášejí
mnoho zajímavostí ze života těchto "Pánů
moře".
Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Cílem tohoto projektu je získat prostředky
pro celosvětovou očkovací kampaň
UNICEF.
Hlavní myšlenka spočívá v tom, že každá
panenka představuje skutečné dítě, které
bude v rámci očkovací kampaně UNICEF
v rozvojových zemích proočkováno proti
šesti hlavním smrtelným chorobám spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu,
tuberkulóze a dětské obrně.
Panenky se prodávají za částku 600,- Kč
v oddělení pro dospělé.
Ten, kdo panenku zakoupí, tak vlastně
symbolicky adoptuje dítě, které panenka
představuje. Spolu s panenkou obdrží
pohlednici UNICEF, kterou zašle tvůrci
panenky se sdělením, že jeho panenka
našla "svoji rodinu".

TIP NA ZAJÍMAVOU DĚTSKOU
KNIHU
Olin, Mary: Ratatouille
Může se krysa stát slavným šéfkuchařem?
Krysák Remy o tom tajně sní, ale přitom
moc dobře ví, že jeho sen je téměř
nesplnitelný. Ale pak ho osud zanese
do Paříže, kde se seznámí s Linguinym,
obyčejným chudým pomocníkem v
kuchyni. A oba společně zjistí, že zázraky
se mohou dít a že vařit může každý! Jen
vám nesmí chybět snaha a dobrá vůle.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Středa 9. ledna v 18,00 hod.
Tajemství čínské medicíny
Přednáší Bc. Vladimír Flegel
“Poruchy jater a žlučníku”
Úterý 15. ledna v 18,00 hod.
František Baruch, Jaroslav Beseda a
Jaroslav Zeť
“Valašské Meziříčí ve vzpomínkách
pamětníků“
s dataprojekcí
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Úterý 22. ledna v 18,00 hod.
Beseda s Janem Krbou
„Dějiny Cikánů I.“
Z Indie do střední Evropy

okresního kola. Soutěžícím do dalšího kola
držíme palce a přejeme hodně úspěchů!

Středa 6. února v 18,00 hod.
Tajemství čínské medicíny
Přednáší Bc. Vladimír Flegel
“Srdce a tenké střevo”

STROJ ČASU
Byl den jako každý jiný. Vypravili jsme se
na procházku do muzea, na výstavu strojů.
Prohlížel jsem si pečlivě každý stroj, ale
u jednoho jsem narazil na skřítka
Časoběžníka a ten se mě zeptal:“Chceš se
podívat do minulosti?“ Myslel jsem, že je to
vtip, ale řekl jsem ano, skřítek zmáčkl
knoflík se šipkou a vyjela tabulka s dobami:
starověký Egypt, starověké Řecko, Římská
říše, říše Inků, Čína nebo středověká
Evropa. Tak jsem poprosil skřítka
Časoběžníka, jestli by nezmáčkl Egypt.
Skřítek kývl hlavou, že ano a v tu ránu jsme
i se skřítkem byli v Egyptě.
Nevěřil jsem vlastním očím. Stál jsem před
pyramidami a za mnou byla řeka Nil.
Skřítek řekl, že si na chvilku odběhne a já
jestli chci, můžu se projít po Egyptě. Skřítek
zmizel a já šel k pyramidám. Byly
obrovské! Ale něco se mi nezdálo. Jedna
měla otevřený vchod. Byl jsem zvědavý, a
tak jsem šel dovnitř. Stáli tam dva Egypťané
a mumifikovali nějakého vládce. Tedy
bývalého vládce. Trvalo to moc dlouho a
nebavilo mě to. Najednou se objevil skřítek,
rychle mě vyvedl ven a řekl přísným
hlasem:“Do pyramidy je vstup zakázán!“
„Já jsem byl ale zvědavý a …..“
„To je mi jedno, pojď, musíme jít spát, už je
tma,“ řekl Časoběžník. Ustlal si na písku,
ale já jsem nemohl usnout. Pořád mi vrtalo
hlavou, koho jsem v pyramidě viděl. Musím
zjistit, kdo to byl. Opatrně jsem vstal, abych
neprobudil skřítka a namířil jsem si to hned
k prvnímu domu, abych se zeptal na to, co
mě zajímalo. Zaťukal jsem na dveře, ale
nikdo neotevřel. Taky nebylo divu - skoro o
půlnoci. No nic, zkusím to brzy ráno. A šel
jsem spát.

Úterý 12. února v 18,00 hod.
Přednáška ing. Jiřího Many
“Polsko - náš soused”
Úterý 19. února v 18,00 hod.
Beseda s Janem Krbou
“Dějiny Cikánů II.”
Střední Evropa a Česká republika
Úterý 26. února v 18,00 hod.
Beseda s MUDr. Zdeňkem Němečkem
“Mýty v dietách”
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
2. - 31. ledna
Pavel Novosád
„Orchideje doma a za plotem“
1. - 28. února
Jiří Hammerle
“To nejlepší ze sedmi...”
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Na Mikuláše se knihovna proměnila v
cestovní kancelář Čas. Naplno v ní
pracovali všichni účastníci literární soutěže
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA. Téma
znělo Na křídlech fantazie a jednou z
možností bylo právě cestování časem.
Soutěžící připravili výlety po naší vlasti a
zkoušeli nalákat ostatní k návštěvě toho
kterého místa.
Ze čtyřiceti soutěžních prací se tři v každé
kategorii dočkaly ocenění a postupují do

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Jen jsem zavřel oči, začaly se mi zdát
děsivé sny o hadech, štírech, písečných
bouřích. Ráno jsem řekl Časoběžníkovi, že
bych chtěl domů. Začal jsem se totiž bát.
„No dobře,“ řekl skřítek, zamával rukama a
najednou jsme byli zpátky v muzeu.
„Děkuji“…ale nevím komu jsem to řekl,
skřítek už nikde nebyl.
Druhý den jsem šel do školy a hned po ní
do knihovny. Půjčil jsem si knihu o Egyptě.
Hledal jsem obrázky mumií a vládců
Egypta, abych poznal, kterého jsem vlastně
viděl. Najednou jsem měl před očima
obrázek Tutanchamona. To je on! Toho
jsem viděl. Dočetl jsem se, že zemřel v 18ti letech, jeho mumie byla pohřbena ve
zlatém sarkofágu a proslýchalo se, že
hrobka byla začarovaná. Dobře, že jsem už
nepátral dál, vrátil jsem se domů a všechno
co jsem potřeboval vědět, jsem si přečetl
v knihovně. Bylo to bezpečnější.
Tomáš Kročil, 5. třída
Valašské Meziříčí
TAJEMSTVÍ LODNÍHO DENÍKU
Kdysi za dávných časů žil jeden chlapík,
který se jmenoval Denis. Ten měl velkou
plachetnici a dva dobré přátele, kteří mu
pomáhali objet cestu kolem světa. Před
vyplutím si nezapomněli naložit potřebné
zásoby jídla a pití a už se nemohli dočkat
druhého dne - dne počátku jejich velkého
dobrodružství.
„Hurá, vyplouváme!“ zvolal kapitán Denis.
První dny jejich dlouhé plavby se nic, jak je
zapsáno v deníku, zvláštního nedělo. Dny
ubíhaly a ubývalo také zásob. Přesně stý
den se před nimi z nenadání objevila
devítichapadlová příšera.
„Pomóóóc, pomóóóc, zachraňte nás!“
volali námořníci. Ale nikdo je neslyšel.
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Příšera dvěma chapadly objala plachetnici a
bez větší námahy ji za několik sekund
celou stáhla pod hladinu moře. Loď se
rychle potápěla až na dno. Snad v poslední
chvíli se trojici mořeplavců podařilo
vyváznout z potápějícího se vraku a na
malém záchranném člunu uniknout i vodní
příšeře, kterou nikdo jiný na světě ještě
nikdy neviděl.
Úplně vyčerpaní a bez zásob dorazili
na malý ostrůvek. Tam v dálce uviděli
stoupající kouř.
Vydali se tím směrem, až potkali malého
chlapce černé pleti, který právě přikládal
dříví do ohně. Denis se svými kamarády šli
k němu, slušně pozdravili, aby se
nepolekal, a pak se ho ptali, jak se tam
dostal, jak se ostrov jmenuje a kde vlastně
jsou. Malý černoušek jim vše pověděl a
rozdělil se s nimi i o jídlo a pití, které si
zrovna připravoval.
Denis se ho zeptal: „A jak se vlastně
jmenuješ?“ „Mé jméno je Robinson,“
odpověděl chlapec. Poradil jim také, jak se
dostanou z ostrova domů. Společně
vyrobili novou menší plachetnici, naložili
zásoby jídla a soudky s pitím a za dva
týdny dorazili šťastně domů.
Víc už v lodním deníku o dávných časech
napsáno není.
„A kde vlastně ten ostrov leží?“
„Existuje doopravdy devítichapadlová
příšera?“
„Žije ještě černoušek Robinson?“
Nevím ... Až vyrostu, stanu se kapitánem
lodi a vydám se podle deníku na cestu
plnou nového dobrodružství.
Denis Palát, 2. třída
Choryně
Příští číslo mininovin vyjde v březnu!
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