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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
Všichni víme, že jakákoliv závislost je krutá neřest. Závislost na čtení se dá
diagnostikovat snadno: v nouzi není rozhodující, co čtete, ale hlavně, že čtete.
A není-li co číst, přicházejí abstinenční příznaky. Čím více je člověk něčím
ovládán, tím méně je svobodný, a pokud zakusí okouzlení z četby, jen těžko si
dovede představit život bez ní. Ti, kteří jste ještě závislosti na čtení nepodlehli
- zkuste to! S přicházejícím jarem a s knihou zažijete ty nejkrásnější pocity
a dobrodružství.
Vaše knihovna.
PS: Taky už se nemůžete dočkat jara?
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KRTEČEK V KNIHOVNĚ
Všichni jistě znáte malou kreslenou
postavičku prožívající svá dobrodružství
s kamarády myškou, zajíčkem, žabkou,
ježečkem a někdy i chytrou sovou. Všichni
bydlí v lese, jeden bydlí v noře pod kořeny
stromů, druhému jednou voda vzala dům,
ale náš hrdina má velký krtinec. Teď už
jistě víte, že se jedná o krtečka a jeho
kamarády. Komu si myslíte, že dalo tolik
práce namalovat všechny díly krtečka?
Zdeněk Miler - to je „otec“ krtečka.
Letos 21. února pan Miler oslavil 85.
narozeniny. Při této příležitosti se
knihovníci dětského oddělení městské
knihovny ve Valašském Meziříčí rozhodli
uspořádat výstavu na téma prvního dílu
krtečka „Jak krtek ke kalhotkám přišel“.
Výstava byla zahájena stejnojmenným
představením žáků 8. třídy školy
Šafaříkova (moc se jim to povedlo) pod
vedením paní Olgy Kubešové.
Děti si mohly vyzkoušet, jak se spřádá nit,

film plný strojů a techniky, ale pohádka
s nějakým zvířetem. Jenže ho nenapadalo
žádné originální zvíře, které ještě v žádné
pohádce nevystupovalo. A tak šel čerpat
inspiraci do lesa. A jak byl zamyšlený, tak
o něco zakopl. Podíval se, co mu to brání
v cestě. Uviděl KRTINEC a hned ho
napadlo, že o krtkovi nejsou žádné
pohádky...
A tak vznikl náš milý krteček. No, nebyla
to skvělá náhoda?
Eliška Holmanová
ZŠ Lešná
TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

tká plátno, stříhá na kalhotky.
KRTEK. To je neobvyklé zvíře pro
pohádku. Taky, že na to pan Miler nepřišel
jen tak. Jednou prý dostal zakázku, aby
udělal film o výrobě plátna, ale prameny,
ze kterých měl čerpat, se mu zdály moc
složité a všude bylo mnoho odborných
názvů. A tak si řekl, že to nebude žádný

Encyklopedie Česko obsahuje více než
8 000 abecedně řazených hesel,
zahrnujících portréty 3 500 vyjímečných
osobností, profily 2 000 českých,
moravských a slezských měst a obcí,
množství událostí a dokumentů, které
utvářely naše dějiny, ale především více
než 2 500 fotografií, jež představují
minulou i současnou tvář naší země.
Lance Armstrong: Každá vteřina se
počítá
Kniha navazuje na poutavé vyprávění první
knihy Návrat do života. Pětinásobný vítěz
Tour de France a nejprodávanější autor
podle žebříčku New York Times se vrací s
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inspirativním vyprávěním o svých osobních
i profesních vítězstvích a prohrách. Kniha
Každá vteřina se počítá přibližuje svět těch,
kteří přežili. Upoutá i povzbudí milióny
Armstrongových fanoušků a obdivovatelů.
Závoj a džíny. Ženy v islámském světě
V této knize najdete příspěvky známých
českých i zahraničních novinářek, žen,
které v islámských zemích delší dobu
pobývaly nebo zde trvale žijí, a konečně
těch, které se zde narodily, a problémy své
země a postavením žen se celoživotně
zabývají.
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 7. března v 18:00 hod.
Přednáška Milana Gelnara
“Astrologie a partnerské vztahy”
(s možností osobních konzultací a
zakoupení knihy)
Úterý 14. března v 18:00 hod.
Ve spolupráci se Střediskem Diakonie ČCE
VM - “Seminář o trénování paměti pro
všechny” - přednáší akreditovaná lektorka
České společnosti pro trénování paměti a
mozkový jogging Ivana Fojtů
Úterý 21. března v 18:00 hod.
Beseda s PhDr. Lubomírem Machalou,
Csc.
“O nových jménech a výrazných dílech
současné české literatury”
27. 3. - 1. 4. 2006
Týden Internetu v knihovně
Úterý 4. dubna v 18:00 hod.
Manželé Špillarovi
“Austrálie - země lidožravých
krokodýlů”
(s možností zakoupení knih)
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Středa 5. dubna v 18:00 hod.
“Dyž sem měl 20 let”
Předvolební večer Ludvíka Vaculíka s
Janem Rokytou u cimbálu
Úterý 11. dubna v 18:00 hod.
“Irské a skotské balady a písně”
Volné hudební sdružení Tymián
Z Valašského Meziříčí: Alois Krutílek kytara, Michal Krutílek - violoncello,
Jindřiška Letáková - zpěv, Antonín Ernest kontrabas, David Matalík - flétna
Úterý 18. dubna v 18:00 hod.
Beseda s Milanem Bittem, diplomatem
OSN v Kosovu
“Kosovo trochu jinak”
Úterý 25. dubna v 18:00 hod.
“Když má žena několik profesí”
Večer se spisovatelkou Irenou Fuchsovou
AKCE PRO DĚTI
Oddělení pro děti a mládež (ul. B. Němcové
u Alberta)
V KNIHOVNĚ SE NENUDÍME
Středa 8. března ve 13:00 hod.
Povídej, povídej pohádku!
Recitační soutěž básní a pohádek Františka
Hrubína.
Středa 5. dubna ve 13:00 hod.
Tuhle středu se Čtvrtkem
Knihovna se promění v les Řáholec a budou
se dít věci...
VÝSTAVY - vestibul knihovny
1.3. - 31.3.2006: výstava fotografií Petra
Bazaly - “Čínské imprese”
1.4. - 30.4.2006: výstava koláží, grafik a
objektů Marka Mikla - “Vykotlaný zub
mo(u)drosti ”
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TÝDEN INTERNETU V KNIHOVNĚ

PŘÁTELSTVÍ

"Na úřad přes Internet”
27. března - 1. dubna 2006

Přátelství - to je jako planá růže, vzkvétající
od poupěte,
jak víno zrající ve sklepích,
jako dítě hrající si s panenkou,
čisté, jako ten, kdo nezná hřích.

Víte, že v knihovně máte díky Internetu
možnost nalézt informace
- z oblasti státní správy a samosprávy,
zprostředkování kontaktů na představitele
státní správy a samosprávy
- o Evropské unii a strukturálních fondech
- seznámit se s webovými stránkami Města
Valašského Meziříčí
- seznámit se s webovými stránkami
Zlínského kraje
- navštívit Portál veřejné správy …
Přijďte v Týdnu Internetu do knihovny!

Přátelství - to je jako zrcadlo, které nikdy
nelže,
to je důvěra v něj vložená,
to je víra, která někdy selže,
je jak vlaštovka po cestě zmožená.
Přátelství - to je jako když ovečka hledá
ovčáka,
je bílé, čisté jako padlý sníh,
je to den po němž se nesmráká,
ztratí se tak, jak krůpěj rosy v krůpějích.

Máme pro Vás připraveny následující akce:
- Čtenářská amnestie
- Registrace nových čtenářů zdarma
- 30 minut Internetu zdarma pro všechny

Přátelství - to jsou plameny, co spálí na
popel,
to je strom, co na podzim nám opadá,
to je na polích zelenající se chmel,
to je stále v květu zahrada.

- "Základy Internetu" - individuální
kurzy pro všechny zdarma - nutno se
předem objednat!
- „ Mámo, táto, vím jak na to!“ - děti si
mohou do dětského oddělení přivést své
rodiče či prarodiče a ukázat jim, jak se
pracuje s Internetem a e-mailovou poštou

Přátelství - to jsou koruny stromů obsypané
jablky,
to je snad i halíř poslední,
je to král i sám žebrák zamlklý,
je to dítě sedící na starcově koleni.

- 30. března 2006 v 16.00 hodin - Klub
důchodců „Na úřad přes Internet“

Co vlastně přátelství nám může dát?
Svobodu, lásku, šanci mít někoho rád?
Ano, dá nám přítele na smrt a na život.
Ato mi nemůžete popírat!

- 31. března 2006 - „Noc s Andersenem“ „Pohádková noc v knihovně“

Michaela Nováková, 9. třída,
ZŠ Šafaříkova
Příští číslo mininovin vyjde v květnu!
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