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Milí čtenáři,
v jednom z deníků se objevila zpráva, že nás letos čeká vražedné léto, úmorná
vedra, pařáky… Nás také čeká horké léto. Místo dovolených zavádění
nového knihovnického programu, který umožňuje kompletní, přesnější a
rychlejší služby čtenářům. Určitě se objeví řada problémů, které nám připraví
horké chvilky a které bude třeba vyřešit tak, aby nový program od počátku
sloužil a nezdržoval a aby čtenáři byli s našimi službami spokojeni. Čeká nás
také další práce… . Cestou na oběd jsme objevili v prázdném betonovém
bazénku u zrušené mateřské školky dva ježky. Bodlináči se k sobě tulili v
betonové výhni, ze které nebylo úniku. Naše paní ředitelka neváhala a holýma
rukama je vynesla na trávník. Měli jsme dobrý pocit z dobrého skutku. Druhý
den při cestě na oběd se oba ježci opět pekli na rozpáleném betonu. Úkolů na
letošní léto máme tedy dost - překonat nástrahy počítačové techniky a každý
den vysvobozovat dva umanuté bodlináče.

Vaše knihovna
PS. Tak Vám přejeme léto tak akorát - odpočinkové, teplé, ale vlahé s
příjemnou knihou.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A KLUB
DŮCHODCŮ
Mnozí lidé si pravděpodobně položí
otázku, jakáže je tu spojitost? Městská
knihovna samozřejmě slouží kulturním
potřebám všech občanů, proč se tedy
zvláště zmiňovat o Klubu důchodců?
Vysvětlení je jednoduché.
Zásluhou bývalé ředitelky Aleny
Lukášové existuje mezi oběma
institucemi jakási družba, která spočívá
v pravidelných setkáních členů klubu v
čítárně knihovny, kde je pro ně vždy
připraven zvláštní program spolu
s občerstvením. Důchodci mají dokonce
možnost seznámit se s Internetem pomocí
instruktáže ochotných pracovníků
knihovny.
V letošním březnu připravil štáb
knihovny s novou paní ředitelkou
Zdeňkou Slimáčkovou zcela netradiční
program - videofilm sestavený z ukázek
ze soukromí i pracovního života
zaměstnanců knihovny. Nápad to byl
velmi dobrý, film působil vtipně a
zdařile.

Doufejme, že dobré vztahy a vzájemné
pochopení potrvají i v budoucnu.

Věra Vojtěchová, Klub důchodců

My slibujeme, že naše spolupráce vydrží
i v dalších letech a prozradíme, že již
nyní pracujeme na programu pro Klub
důchodců - a nejen pro ně - na příští rok.

Knihovna

Třetí kniha dcery spisovatele a zemského
rabína Karola Sidona není realistický
příběh ze skutečného života, jako tomu
bylo u předchozího textu nazvaného
"Jsem Kateřina", ale rozsáhlá metafora,

TIPY NA ZAJÍMAVÉ KNIHY
Kateřina Sidonová: Jakub

pokus uchopit formou podobenství samu
podstatu nejdůležitějších věcí v údělu
každého člověka. Strhující příběh
s překvapivým rozuzlením nám ovšem
nabídne víc než jen poutavou četbu a
skvělou zábavu. Autorka se totiž zaobírá
odvěkou otázkou: Do jaké míry si
můžeme za svůj osud sami a jak dalece
jej dokážeme ovlivnit?

Anne Applebaum je autorka a členka
redakční rady novin Washington Post.
V knize Gulag předkládá s použitím
nových pramenů i svých původních
historických výzkumů první plně
zdokumentované dějiny systému
sovětských táborů od jeho počátku
za ruské revoluce po rozpad v době
glasnosti. Její kniha je velikým
badatelským výkonem a morálním
zúčtováním, které umísťuje Gulag tam,
kam patří: do centra našeho porozumění
komplikovaným dějinám 20. Století.

Tato upřímná zpověď dává nahlédnout do
soukromí jedné z nejvýznamnějších žen
naší doby a ukazuje, jak náročným
procesem musela projít, aby našla sama
sebe a promluvila vlastním hlasem - jako
žena a respektovaná osobnost vrcholové
americké politiky.

ČSOP - Památné stromy
Valašska

Dan Žárský Cestou za
památkami

Milan Zajíc - Velká setba:
koláže a muchláže

Anne Applebaum: Gulag dějiny

Hillary Clintonová: Živá historie

1.6. - 30.6.

1.7. - 28.7. -

29.7. - 31.8.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

VÝSTAVY - vestibul knihovny



kterou na základě jejího vyprávění
měly poznat. Musíme prozradit, že
děti byly šikovné, prokázaly kus
detektivního talentu a starého pana
Andersena poznaly skoro hned, jak
přišel. Znaly dobře jeho pohádky a
k jeho kulatým 200. narozeninám
mu spolu s panem místostarostou
zasadily před knihovnou strom
“Pohádkovník Andersenův”. Pak si
Andersen posteskl nad velkými
změnami, které se dnes v pohád-
kách dějí, ale současně děti ujistil,
že některé věci zůstávají stejné.
Pověděl jim o princezně, která už
dlouho čeká na svého prince, a
poslal děti, aby zjednaly nápravu:
mohly buď přesvědčit lorda
Farkváda nebo samy vysvobodit
zakletou princeznu Fionu.
Andersen se přesunul do dalších
knihoven a děti spolu se Shrekem a
Oslem se pokusily přimět lorda
Farkváda k záchraně princezny
Fiony. Ani v pohádkovém večeru
nejdou věci tak, jak si člověk
představuje. Farkvád je slaboch bez
špetky odvahy, proto vyhlásil turnaj
pro děti: kdo mu princeznu
přivede, získá dekret na Bažinu, ve

Jak se nocovalo v knihovně
Také my jsme se spolu s Klubem
dětských knihoven SKIP, 407
knihovnami, školami, družinami,
dětskými domovy z celé České
republiky, Slovenska, Polska a
Rakouska připojili k oslavám 200.
výročí narození dánského pohád-
káře Hanse Christiana Andersena
společnou akcí k propagaci sou-
stavné četby a podpoře dětského
čtenářství Nocí s Andersenem,
která proběhla 1. dubna 2005.
Letošní akce byla již třetí v řadě
nocí, které jsme připravili pro naše
malé čtenáře. Předchozí dvě byly
inspirovány knihou o Harry
Potterovi a ta letošní kresleným
filmem Shrek.
V oddělení pro děti a mládež na
ulici B. Němcové tentokrát noco-
valo 40 dětí a 18 pohádkových
postav, knihovnic a rodinných
příslušníků. Akce se zúčastnili
představitelé města a zástupci
médií. Děti, které se vpodvečer
v knihovně shromáždily, byly
napjaté, plné zvědavého očekávání.
My jsme jejich napětí chtěli ještě
zvýšit, proto se s dětmi nepřivítal
inzerovaný Shrek, ale postava,
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které bude moci v klidu žít po boku
Shreka, Osla a dalších postav. Děti
musely získat klíče od hradu, kde byla
princezna uvězněna, proto plnily růz-
né úkoly, zdolávaly nástrahy, překo-
návaly překážky. Setkání s Robinem
Hoodem a jeho družinou je mělo vy-
zbrojit v sebeobraně - děti se učily
střílet. Kouzelník naučil postavičky
různé triky, a hlavně přivolat si na
pomoc draka (technicky jeden z nej-
větších problémů). Po prvním
neúspěšném pokusu - kdy se dětem
podařilo místo draka přivolat spící
pannu, se z nebe snesl i drak. Cesta ke
hradu byla i fyzicky náročná, prolézt
úzkým tunelem nebylo příliš náročné
pro děti, jen Shrekova hlava byla
trošku veliká. Nakonec cestu všichni
zvládli, svými klíči odemkli hradní
zámky a Fiona byla volná.
Vysvobozená princezna byla trošku
rozčarovaná, když místo prince ve
zlaté zbroji uzřela čtyřicet dětí, Osla a
Shreka. Přesto všechno ocenila úsilí
dětí, odmítla lorda Farkváda a požádala
o ruku Shreka. Bohužel či bohudík se
za prvního měsíčního paprsku
proměnila z krásné princezny ve
zlobryni a pokud neumřeli, žijí šťastně
až dodnes …….

Farkvád naštěstí dodržel slovo, i
přesto, že jej princezna odmítla,
dětem věnoval dekret na Bažinu. To,
že se v Bažinu muselo proměnit celé
dětské oddělení, jste si jistě dávno
domysleli. Tak už zbyl jen poslední
úkol. Rozmístit pod smrčky čtyřicet
spacáků.
Zdá se vám, že je konec? Není. Bez
pohádky na dobrou noc by nocování
v knihovně nebylo to pravé. Přečetli
jsme dětem několik kapitol
o kocouru Mikešovi, ale přesto
všechny děti neusnuly. Některé si
plné dojmů šeptaly dlouho přes
půlnoc. Ale proč ne, vždyť v knihov-
ně nocujeme jen jednou do roka.
Ráno děti namalovaly pozdravy a
rozeslaly je do celého světa. My jsme
spočítali ztráty, naštěstí jsme žádné
nenapočítali, pořádně uklidili a šli se
domů aspoň trošku vyspat.

z Valašského Meziříčí - Město
Valašské Meziříčí, Městské lesy a
zeleň, Rap Group, Albert,
Mlékárny, Pekárna Lešňanka,
Pekařství Grygar, Dast a
Femax Hranice

A velké poděkování sponzorům:
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VÝPŮJČNÍ DOBA PŘES PRÁZDNINY:

OHLÉDNUTÍ ZA "POKLADEM
STRÝCA JURÁŠA"

V době od 11.7.-16.7. budou pro veřejnost
uzavřena všechna oddělení knihovny
z důvodu přechodu automatizovaného
výpůjčního protokolu na nový knihovnický
systém.

PO 9 - 17
ÚT 12 - 17
ST 9 - 17
ČT zavřeno
PÁ 9 - 17
SO zavřeno

PO 9 - 11 12 - 16
ÚT zavřeno
ST - 12 - 16
ČT zavřeno
PÁ 9 - 11 12 - 16

11. května 2005 se v Kroměříži uskutečnilo
slavnostní vyhodnocení krajského kola
literární soutěže “Díky za pohádku”, do
kterého se naše knihovna v rámci okresu
zapojuje projektem “O poklad strýca
Juráša”. V naší knihovně se soutěže
zúčastnilo 28 žáků základních škol
z Valašského Meziříčí a blízkého okolí,
kteří testovali své místopisné znalosti a
zároveň tvůrčí schopnosti. Soutěž se
skládala ze dvou částí: znalostní test o
okolí Valašského Meziříčí a literární část na
téma "Díky za pohádku". Pro Vsetínsko to
byl velmi úspěšný ročník.
Celkem se na vítězných příčkách umístilo
patnáct dětí z bývalého okresu Vsetín. Tři
velmi úspěšné soutěžící byly z Městské

Masarykova ulice - Krásenská radnice

Ul. B. Němcové (u Rajky) - oddělení pro
děti

Oddělení pro děti a dospělé na ul. Zd.
Fibicha (ZŠ) bude v červenci a srpnu
zavřeno!

knihovny ve Valašském Meziříčí.
V kategorii 4. a 5. tříd získala vítězné místo
za poezii Michaela Putalová ze ZŠ Křižná a
v próze zvítězila Eliška Holmanová ze ZŠ
Lešná. Mezi nejstaršími se na třetím místě v
próze umístila Anežka Kološová ze ZŠ
Lešná. Všech 29 prací je zveřejněno ve
sborníčku Díky za pohádku, který obdržel
každý výherce a najdete jej i v naší
knihovně. Slavnostní předání cen
v knihovně Arcibiskupského zámku se
odehrálo v duchu 19. století a vítěze
tituloval Písmáky roku sám zakladatel nové
knihovny kardinál Fürstenberk. Osobně je
provedl zámkem i Podzámeckou zahradou.
Celá akce měla velmi slavnostní charakter.
Děti kromě získaných cen velmi potěšilo
zveřejnění vlastních prací ve sborníčku.
Cestou domů si vyměnily autogramy
u svých příspěvků a popřály šťastnou cestu
do Prahy Ivetě Budinské z 8. třídy ZŠ
v Zubří, která z našeho okresu získala
nejvyšší bodové hodnocení a bude v Praze
pasována na Rytířku krásného slova.
Za Rytíře krásného slova jsou Svazem
knihovníků a informačních pracovníků
každoročně pasováni nejlepší mladí literáti
z celé republiky. Z dospělých se členy řádu
stávají někteří spisovatelé či knihovníci.
Rytíři jsou např.: Zdeněk Svěrák, Ivona
Březinová, Markéta Zinnerová, Jitka
Molavcová, Zbyněk Malinský a další.
A nám nezbývá, než přemýšlet: Kam ukrýt
poklad strýca Juráša na podzim?

Od 1. května mohou návštevníci knihovny
v Juřince bezplatně využívat Internet a to
každé pondělí od 14:45 do 17:45 hodin.
Internet byl do knihovny zaveden díky
grantovému programu Ministerstva
informatiky.

INTERNET V KNIHOVNĚ V JUŘINCE
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Kniha je v naší zemi doslova posvátná, ale
do naší uspěchané doby jakoby moc
nepatřila. Je pomalá. Symbolem našich let
je spíš obrazovka. Číst, to je něco jako
chodit pěšky. A sedět před obrazovkou je
něco jako sedět za volantem. Když si
člověk sedne za volant, je u cíle raz dva.
Chodit pěšky je nepohodlné. Namáhavé
Ale ten, kdo jde pěšky, ten toho zato vidí!
Může se pustit pěšinkami a vychutnávat
jejich ticho a vůně a šelesty a tajemství.
Může vychutnávat jejich zákruty a chyby,
které nepozná na dálnici rovné jako
pravítko. Nad knihami a nad pěšinkami se
zpomalí čas. Chodec a čtenář žijí pomaleji,
ale déle.

František Nepil

Anežka Kološová, 9. třída ZŠ Lešná

Ponožky
Na místě ponožek bych být nechtěla. Už
proto, že k večeru na nich nejde poznat
nebo spíše cítit, jakým práškem a jakou
vůní byly vyprané a taky proto, že svůj den
ukončí celé špinavé a někdy i děravé v koši
se špinavým prádlem.
Jako my, lidé, máme moc rádi neděli,
protože si můžeme konečně po dlouhém
týdnu odpočinout, tak i ponožky, které jsme
již použili, mají za neděli den, kdy je někdo
z toho nevonícího vězení vytáhne a strčí do
pračky, která je už dokonce i na minutu
přesně zbaví toho protivného nánosu a
dodá jim svěží vůni.

VYMETENO ZPOD REGÁLŮ

Próza
Z TVORBY MALÝCH ČTENÁŘŮ

Sice nejsou po té kůře zrovna moc suché,
ale to vše napraví šňůra a pár kolíků.
Některé ponožky by se třeba mohly
nazývat "královské." Ne proto, že by byly
vyšívané (i to se stává), ale především
proto, že se s nimi lidé skoro "mazlí" … Do
umyvadla jim nachystají voňavou a teplou
koupel a pak s nimi plavou z jedné strany
umyvadla na druhou. Ale i tyto ponožky
jsou po tomto procesu mokré, a tak i ony
končí na šňůře.
Všechny ponožky se pak sejdou v košíku,
kde je my, lidé, rozdělíme do dvojic, jako
děti ve školce. Ponožky se ale na rozdíl od
dětí nemusí držet za ruce, nýbrž je
jednoduše smotáme do klubíčka.
A víte, co je to ponožková radost? Když se
dvě stejné ponožky zase spolu sejdou a
stráví spolu několik dní čekáním na
člověka, která si je zase obuje.
Ponožkám, které musí unést naši tíhu celý
den opravdu nezávidím. Co ale ty, které
musí unést tíhu celého těla i více dnů a
někdy i týdnů? Naštěstí takové ponožky
nemám. Moje ponožky jsou celkem slabé a
na ten den jim to bohatě stačí…
Musím se ještě zmínit o tom, že ponožky
jsou celkem vychovaná stvoření, a tak
nejsou ani moc vybíravé. Co ale opravdu
nemají rády je to, když si je někdo vezme
do sandálů.
Velmi blízcí příbuzní ponožek jsou
ponožky teplé, silonka a samozřejmě i
punčocháče. To je takový zvláštní a méně
vyvinutý druh ponožek, které se ještě
nerozdělily, a tak to mají lepší v tom, že
přece i ve dvou se to lépe táhne …

Přístí číslo mininovin vyjde v září!
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