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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
na úvod pro Vás máme něco ze života beskydských bačů.
Rozhlasová reportérka chce udělat rozhovor s bačou, tak se ho ptá, jak
probíhá jeho běžný den. Bača: ”No ráno vstanu a hned si dám slivovici.”
Reportérka: “Počkejte, to přece nemůžete říct do rádia, že ráno chlastáte! Tak
řekněte, že čtete knihu.” Bača tedy začne znovu: “Ráno vstanu a začnu číst
knihu. Když ji dočtu, jdu k Jožinovi a čteme spolu jeho knihu. Jakmile ji
přečteme, jdeme do knihovny. A když už máme přečtenou celou knihovnu,
jdeme k Jurovi, protože ten má tiskárnu...!”
Vaše knihovna.
PS: Krásný apríl!
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BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU
Týden Internetu v knihovně
12. - 17. března 2007
Přijďte v Týdnu Internetu do knihovny!
Máme pro Vás připraveny následující akce:
- Čtenářská amnestie
- Registrace nových čtenářů zdarma
- 30 minut Internetu zdarma pro všechny
- 1+1 - půjčení 2 CD za cenu jednoho akce hudebního oddělení
“Internet - výhoda pro znevýhodněné" individuální kurzy pro nezaměstnané,
maminky na mateřské dovolené, seniory
zdarma - nutno se předem objednat!
- 29. března 2007 v 16.00 hodin - Klub
důchodců „Knihovna on-line“
- 30. března 2007 - „Noc s Andersenem“ „Pohádková noc v knihovně“

NOC S ANDERSENEM
Naše knihovna a
Klub dětských
knihoven SKIP
připravují k 202.
výročí narození
dánského pohádkáře
Hanse Christiana
Andersena, k oslavě
Mezinárodního dne
dětské knihy a na ukončení BŘEZNA MĚSÍCE INTERNETU, společnou akci k
podpoře dětského čtenářství a propagaci
soustavné četby dětí, která proběhne 30.
března 2007.
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NOC S ANDERSENEM
aneb Pohádková noc v knihovně
začíná
v pátek 30.3. v 18 hod. a končí
v sobotu 31.3. v 8 hod.

PRO VŠECHNY DĚTI OD 6 DO 10 LET,
registrované v knihovně a na NOC rodiči
speciálně přihlášené.
NUTNÁ PŘIHLÁŠKA PODEPSANÁ
RODIČI V KNIHOVNĚ!!!
NOCUJE SE V KNIHOVNĚ NA ULICI
ZD. FIBICHA (SVČ Domeček).
Zveme všechny děti, které jsou odhodlány
zhotovit si pohádkový kostým, které touží
prožít noční dobrodružství s pohádkovými
postavami (účast přislíbili hrdinové knížek
Josefa Lady Mikeš, Pulec a Bubáček,
Kmotra liška a mnoho dalších hrdinů),
nezaleknou se ani těžkých úkolů a poradí si
s všelijakými překážkami.
Program na celou NOC připravili a na děti
se těší pracovníci knihovny. Kdo se chce s
námi vydat do pohádkových krajů, ať se
rychle přihlásí, protože:
přednostně od 19.2. přihlašujeme RYTÍŘE
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO, kteří získali
6 razítek do svých legitimací.
Ostatní děti přihlašujeme od 1. března v
dětských odděleních. Kapacita je omezena.
Přihlašujeme děti, kterým je 6 - 10 let a
jsou registrovány v knihovně.
Při přihlášení obdržíte seznam potřeb
k přenocování.
Další informace:
volejte: 571 621 728, 571 623 662
mejlujte: detske@mekvalmez.cz ,
indrakovazdenka@seznam.cz
http://www.mekvalmez.cz
Zve kolektiv pracovníků Městské knihovny
a Klub dětských knihoven SKIP.
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 6. března 2007 v 18:00 hod.
Sdružení Za Krásno krásnější
„Beseda o starém Krásně I“
OPAKOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ BESEDY
z 30.1.2007
s dataprojekcí pohlednic a fotografií
Úterý 13. března 2007 v 18:00 hod.
Diakonie Valašské Meziříčí
„Trénování paměti v knihovně“
v měsících dubnu až červnu (každý čtvrtek
od 17:00 hod.) bude na tuto ukázkovou
hodinu navazovat desetihodinový kurz
Cílem TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je
přesvědčit seniorskou populaci, že si ještě
docela slušně pamatuje, když jí někdo
poradí, jak na to. Trénování paměti je nejen
efektivní nástroj proti mentální deterioraci,
ale také rychlá cesta ke zvýšení
sebevědomí.
Středa 14. března 2007 v 18:00 hod.
Klub zdraví - Jan Dymáček
„Most mezi mužem a ženou aneb co je a
není láska“
Úterý 20. března 2007 v 18:00 hod.
Vítání jara s Janem Trůnečkem a jeho
indonéským hostem,
s ochutnávkou indonéské kuchyně
s dataprojekcí
Čtvrtek 29. března 2007 v 16:00 hod.
Klub důchodců
„Knihovna on-line“
Čtvrtek 29. března 2007 v 18:00 hod.
Beseda s Martinem Stillerem
„Litva - na kole do neznáma“
s dataprojekcí
Úterý 10. dubna 2007 v 18:00 hod.
“EXPEDICE VLADIVOSTOK HAMÉ
2006”
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88 dní putování Škodou Rapid
k Japonskému moři a zpět. O svém
tříměsíčním putování po Rusku budou
vyprávět cestovatelé Petr Vavřík a Petr
Goldmann.
s dataprojekcí
Úterý 24. dubna 2007 v 18:00 hod.
Beseda s Jaroslavem Jindrou
“Africa - No problem”
s dataprojekcí
VÝSTAVY
březen
Vladimír Skýpala
“Krajina” - fotografie
duben
Jiří Foit
“Tropické kraje v obrazech” - fotografie

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Na konci roku 2006 proběhlo v naší knihovně
slavnostní vyhlášení vítězů městského kola
literární soutěže O poklad strýca Juráša na
téma Cesty, cestičky. Byla by škoda tyto
práce nezveřejnit.
Cestička do lesa
Ráno jsem šel do lesa,
potkal jsem tam medvěda.
Sluníčko se na mě dívá
a zajíček na mě kývá.
Datel klove do dubu,
já tu dlouho nebudu.
Prohléd jsem si celý les,
pak jsem přišel domů
a pod peřinu rychle vlez.
Denis Palát, 6 let
ZŠ Choryně
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Moje tajná cestička
V jedné malé vesničce bydlely čtyři
nerozlučné kamarádky: Sabina, Katka,
Kristýna a Tereza. Holky se v sobotu
rozhodly, že půjdou stanovat. Odpoledne si
sbalily věci, vzaly spacáky a vydaly se cestou
k nedaleké jeskyni u lesa za velkým
dobrodružstvím. První postavily stany a
nachystaly dříví na oheň. Večer Sabina
dostala nápad: „Holky, co kdybychom si
zahrály na schovku?“ Ostatní souhlasily.
Když si to Sabina vymyslela, tak začala s
pikáním ona. Ostatní se snažily schovat co
nejlépe. Brzy všechny našla a začala pikat
zase Katka. Tentokrát se děvčata ukryla lépe
a zašla více do lesa. Kateřině už trvalo
hledání déle. Taky se jí to podařilo.
Na zpáteční cestě k jeskyni však holky
narazily na starou už téměř rozpadlou chatrč.
Přistoupily k ní blíž a v tom se ozvalo:
„CHRR! CHRR!“ Odskočily a dostaly
strach. Chvíli se rozmýšlely, co teď. Kristýnu
napadlo rozsvítit baterku, kterou měla v
kapse. Společně, držící se za ruce, pomaličku
krůček za krůčkem se přibližovaly k
pootevřeným dveřím.
A co nevidí? Uvnitř chatrče je malý srneček,
zamotaný parůžky do nějakých provazů.
Tereza se k němu opatrně přiblížila,
osvobodila ho a srneček vyběhl ze dveří
kolem nich jako střela. Venku se ještě jednou
otočil, jako by chtěl poděkovat za pomoc a
pak už spokojeně odhopsal hluboko do lesa.
Čtyři kamarádky potom pospíchaly uložit se
k spánku do stanů - cestičkou za novým
dobrodružstvím.
Natálie Šefraná, 8 let
ZŠ Choryně
Pohádka o pyšné dálnici
Byla jednou jedna dálnice, která se
jmenovala Hrbolka. Jenomže ostatní silnice
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ji daly přezdívku šmirgl, protože byla strašně
moc oježděná a hrbolatá. Jednoho dne se
hlavní cesta, která se jmenovala Rychlovka,
protože se po ní dalo jezdit velkou rychlostí,
posmívala dálnici: „ Šmirgl, smyk, šmirgl,
smyk!“ Ale dálnice neměla čas poslouchat
nějaké posmívání, protože se na ní zrovna
nabouralo né jedno, ale spousta aut a byla z
toho hromadná havárie. Dálnice musela
počkat, až přijede policie, hasiči a záchranná
služba a až uklidí z cesty nabourané auta,
zraněné lidi a až bude zase volná a budou po
ní zase jezdit auta. Když už bylo všechno v
pořádku, dozvěděla se Hrbolka další špatnou
zprávu od cyklistické stezky. Na dálnici
jedou opraváři! A najednou všechny cesty
Hrbolku litovaly, protože žádné cestě by se
nelíbilo, kdyby ji zavřeli a nejezdilo by se po
ní. Ale Hrbolku zavřít museli, protože byla
opravdu moc hrbolatá a musela se dlouho
spravovat. Všechny ostatní cesty se teď
musely za č ít připravovat na nápor
náklaďáků a hromady aut. Když už oprava
dálnice trvala skoro celý rok, všechny stezky,
cesty, cestičky a zkratky se málem rozbořily
takovým náporem. Když už byla dálnice
opravená, opraváři odjeli a všechno bylo
zase v pořádku, ostatním cestám se moc
ulevilo. Ale na jednou zjistily, že dřív se
Hrbolce posmívaly, ale teď jsou taky
hrbolaté, nerovné, mají na sobě samou díru a
potřebují opravit.
A z toho plyne poučení. Neposmívejte se
nikdy nikomu a za nic, protože na to můžete
doplatit sami a možná i víc.
Tomáš Kročil, 10 let
ZŠ Křižná
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