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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
naše knihovna tradičně pořádá v měsíci březnu seznámení s Internetem pro
všechny. Tedy nejen pro ty, kteří si pod Internetem spíše představí internát,
zavináč jim připomene kyselé rybičky a myš obtížné zvířátko, před kterým
dokáže i korpulentní dáma vyskočit na stůl. Přicházejí také ti, kteří jsou v
Internetu jako ryba ve vodě, a dokáží v nepřehledném moři s přehledem ulovit
jakoukoliv informaci.
Přijďte se s ním seznámit také, protože “kdo není na Internetu, jako by nebyl”.
Tak zní úsloví ve vyprávění “Staříček a Internet”, které si můžete přečíst v
novém vydání našich mininovin.
Vaše knihovna.
PS: Přijďte do knihovny teď a hned, podívat se na Internet!
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
John Gribbin: Pátrání po velkém třesku.
Život a smrt vesmíru
Napínavý příběh vesmíru od samého
počátku až do dnešních dnů od
vynikajícího autora populárně-vědeckých
knih Pátrání po Schrödingerově kočce a
Schrödingerova koťata. Svět kosmologie,
kvantové fyziky a ostatních věd se vám s
průvodcem, jakým je John Gribbin, bude
najednou zdát jasný a přehledný a s údivem
zjistíte, že i „suchopárná“ věda může být
leckdy napínavější než jakákoli vymyšlená
detektivka.
Frank Naumann: Umění konverzace
Kniha přináší zcela praktické nápady pro
rozšíření a prohloubení komunikačních
dovedností pro každodenní použití.
Příjemné vystupování oblíbených lidí je
výsledkem jejich komunikačních
dovedností a ty si s trochou námahy a
cvičení může osvojit každý. Knihu uvítají i
lidé stydliví a ti, kdo mají zábrany v oblasti
navazování nových kontaktů.
Josef Petrů: Milý člověk Jan Libíček
Knížka Josefa Petrů pojednává o výborném
herci, zlínském rodákovi Janu Libíčkovi,
který na první pohled působil na lidi jako
dobrosrdečný tlouštík s plachýma očima a
něžným úsměvem. Uměl skvěle pobavit
divadelní, televizní či filmové publikum.
Jako člověk však zůstává i více než 30 let
po smrti neobjeven.
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Clou: Postcards
Blunt James: Back To Bedlam
100 oC: Collage
Zeťová Helena: Ready To Roll
-123 minut: Mom
Iva: Baby Doll
Michal Prokop: Poprvé naposledy
Hana a Petr Ulrychovi: Stromy, voda, tráva
Temperamento: Uno Momento
Experti: Experti
Rafťáci: Rafťáci
Gladiator: Mesto
Ready Kirken: Asi se něco děje
Pro děti:
Spejbl a Hurvínek: Hurvínek trochu zlobí 2
John London: Bílý Tesák
Pohádky ovčí babičky a bílého berana
Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera
O zvědavém štěňátku - další příběhy
Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský
Astrid Lingren: Děti z Bullerbynu
Vánoce v Bullerbynu

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 2. května v 18:00 hod.
Beseda s Liborem Knězkem
“Z hor mne nikdo nevyláká”
O životě a díle valašského slavíka
Josefa Kaluse.

NOVĚ ZAKOUPENÁ CD

Úterý 9. května v 18:00 hod.
Ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody beseda s Antonínem Bajajou
“Zvlčení” - romaneto o vlcích, lidech a
úkazech

Jiří Pavlica & Hradišťan: Hradišťu,
Hradišťu
Heidi Janků: Zlatej důl jsem přece já

Úterý 16. května v 18:00 hod.
Přednáška Ing. Jiřího Many, CSc.
“Strategický audit ČR”
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Pátek 19. května 12-18 hod.
Den s českou astrologií a horoskopy
Odpoledne s astrologií pro Vás zdarma.
Horoskopy pro Vás bude zpracovávat
astrolog Robert Zapletal z Rožnova.
Úterý 30. května v 18:00 hod.
“Rohlík za Valašskou madonu”
Vzpomínkový večer věnovaný
akademickému sochaři
Ambroži Špetíkovi.
Sobota 17. června ve 14:00 hod.
“2. Jorki party show”
Bližší informace v knihovně.
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Na co se můžete těšit?
Knihovna přechází na nový knihovnický
software. Díky němu bude moci vystavovat
svá data online na Internetu. Co to znamená
pro Vás? Budete moci nahlížet do katalogu
knih naší knihovny z Vašeho domova,
rezervovat si knihy přímo z obývacího
pokoje a budete mít také možnost vstoupit
přímo do svých osobních čtenářských kont.
Zjistíte tak, kolik knih máte vypůjčených,
kdy je máte vrátit a zda jsou již pro Vás
připraveny tituly, které jste si u nás
rezervovali.

STAŘÍČEK A INTERNET
AKCE PRO DĚTI
Oddělení pro děti a mládež (ul. B.
Němcové u Alberta)
V KNIHOVNĚ SE NENUDÍME
Pátek 19. května ve 13:30 hod.
Hurvínek slaví 80. narozeniny
Loutkové představení.
Středa 7. června
Pasování prvňáčků za Rytíře knih
Středa 14. června ve 13:30 hod.
Za mamutem do knihovny
K výročí Eduarda Štorcha a
Zdeňka Buriana.
VÝSTAVY - vestibul knihovny
2.5. - 31.5.2006: výstava fotografií
Martina Fišnara
1.6. - 30.6.2006: výstava - Andrea Baslová
- “Kapesní kalendáře”

Bylo v půlce března, zima byla ukrutná jak
o Vánocích a o jaru ani slechu - dechu.
Zastavil jsem se v místní hospodě, abych se
něčím zahřál alespoň zevnitř, když jarní
slunce zatím nefunguje. Vešel jsem do
místní kulturní jizby a až jsem si znovu
očistil a nasadil orosené brýle, koho nevidím! U stolu sedí staříček Čtvrtinů a před
sebou pivo. Ťuká prstem do stolu a pořád si
cosi pro sebe povídá. Byl jsem zvědavý, co
zase staříčka postihlo, že je v takový
neobvyklý čas, na neobvyklém místě, mezi
lidmi. Vždyť celou zimu nevystrčil nos z
chalupy. Ve snaze, dovědět se něco nového,
jsem opatrně přisedl. Staříček si mojí
přítomnosti ani nevšiml a dál ťukal prstem.
A pořád si povídal: ”otevřeme.. zavřeme..
přesuneme.. odešleme na adresu..
rozvineme zavřeme.. chytíme myš”, a tak
pořád dokola. Z počátku jsem myslel, že
dělal pořádek ve včelíně nebo ve špajsce a
tak ho to duševně vzalo, že se přišel
odreagovat do hospody. Nedalo mi to a
opatrně jsem znovu pozdravil, přisedl jsem
vedle a poptal se na to, co staříčka trápí.
Chvíli se nedělo nic, potom si mne
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konečně všiml a delší dobu na mne hleděl,
jako kdybych přišel z jiného světa. “Fuj, to
sem sa ťa lekl, ogare, a včil sem zapomněl,
co sem si měl zapamatovať“. Bylo mně
divné, co se staříček na stará kolena učí, ale
nedal jsem najevo zvědavost, jak ho znám,
začne časem sám povídat o svých
trampotách. Staříček se napil zteplalého
piva a pomalu začal povídat:
„Před týdněm sem seděl u televize a jak je
mojím zvykem, sem sa při zprávách trochu
zamyslel nad tím, co jsem všecko viděl. Z
přemýšlání mňa obudila moja, že buď sa
mám dívať nebo mám tu bednu vypnůť a
jiť chrápať. A víš co?! Dodala. Furt čumíš
do téj bedny, tak sem ťa přihlásila na
internet. Hrklo ve mně jak ve starých
švarcvaldkách. Co bych já dělal na
internátě? V mladších rokách jsem na
internátě štyry roky byl. Jeden čas to byl aj
lepší název pro polepšovňu. Tož to sem sa
dostál na staré kolena! Nepůjdu do
starobinca, ale přímo do polepšovně! Řek
sem babce, že do žádného internátu
nepůjdu, to ať mňa nechá rovno zavříť do
hárešta a že by sa měla styděť, tak se mňů
zachodiť!“
„Nestyděla sa, ale začala sa převelice smíť,
že su hlůpý a ešče aj hluchý. A že na žádný
internát nepůjdu, ale pěkně pokráčám do
městskéj knihovny, kde učíja aj také
přestárlé ogary, jak sa dá přes počítač
dovědět, co je nového ve světě. Odmlůval
jsem, jak sa dalo, že su už starý, a že špatně
vidím, a ešče moc dalších vážných důvodů
sem uváďal, proč nemožu nikde chodiť. Jak
už to tak bývá, když nepomáhajů domluvy,
vytasila sa na mňa s tým, že když nechcu
chodiť na internet, nemusím ani do
hospody. Po takovém podpásovém
argumentu sem zostal tichý jak pěna a
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přikývnul jsem, že to zkusím. Když mně
ešče řekla, že tam chodí aj hlůpa Mařa z
horního konca dědiny a že si tam vede
velice dobře, tak ně nezbylo než
poslechnůť a zachrániť si aspoň zbytek
sebevědomí.“
Staříček si z hluboka vzdychnul, napil se
piva a po chvilce pokračoval ve sdělování
svých patálií.
„Tož dnes nadešel můj čas a já sem sa
vybrál do knihovny. Šél sem zadem a ešče
sem sa poukrademky ohlédál, lestli mňa
někdo nevidí. Vešél sem do místnosti v
patře a tam už na mňa čekala jedna z
mladých knihovnic. A hneď abych si šel
sednůť k počítači, a že možem začať.
Poslechnůl sem a sednul sem k tomu
stolku, na kterém byl postavený ten zázrak.
Sedělo sa mně dobře, skoro jak u zubařa,
ale tvářil sem sa hrdinsky. A že to možeme
spustiť. Paní knihovnica zapnula vypínač,
obrazovka sa rozsvítila a nic. Opatrno sem
sa ozvál, že na tem televizoře nic nevidím.
„To není televizor ale monitor, a když si
vezmete brýle, uvidíte tam ikony.“
„Nechtěl sem byť za blbého, ale žádného z
Molitorů sem tam neviděl, ani žádné
pozlacené ikony jak bývajů v
pravoslavných chrámoch. Až sem sa lepší
rozhleděl viděl sem tam jakési čtverečky,
jak známky na dopis. A hneď byl další
příkaz „vezměte myš a najeďte na ikonu“.
(pokračování příště)

Jan Surý
Tylovice
Rožnov p. Radhoštěm

Příští číslo mininovin vyjde v červenci!
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