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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
chcete se zúčastnit mezinárodní akce nazvané Národy světa píší Bibli?
Přijďte do čítárny Městské knihovny ve Valašském Meziříčí opsat jeden
biblický verš.
Každý, kdo opíše verš z Bible, obdrží certifikát osvědčující účast na tomto
celosvětovém projektu, který vyhlásila Jeruzalémská centrála. Vaše jméno tak
bude na seznamu téměř 30 tisíc lidí, kteří Bibli ručně opisují.
Vaše knihovna
PS: Nikdy jste nic nenapsali? Stačí přijít do knihovny!

Městská knihovna Valašské Meziříčí
VYHLÁŠENÍ 9. ROČNÍKU LITERÁRNÍ
SOUTĚŽE MIRKA KABELY
Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s
Městskou knihovnou vyhlašuje
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
MIRKA KABELY PRO ROK 2007
Soutěže se může zúčastnit každý občan
města Valašské Meziříčí v kategorii
a) ve věku od 16 do 20 let nebo student
školy se sídlem v tomto městě
- volné vyprávění na téma:
„Prý krásné jsou víkendové dny! Jak
krásný by byl ten den, kdyby…“
- úvaha na téma:
„Žádná hra se nedá hrát bez pravidel.
Strávil(a) jsem kousek života takovou hrou
bez pravidel a vůbec se mi to nelíbilo. Od
té doby trvám na daných pravidlech. Na
standardním řádu. Kdo se mu nehodlá
přizpůsobit, ten nemá ve světě slušných lidí
co dělat.“ Carlo Sanders
Rozsah 2-3 strany dosud nezveřejněného
textu.
b) ve věku od 13 do 15 let nebo student
školy se sídlem v tomto městě
- volné vyprávění na téma:
„Nejhezčí cesta, po které jsem kdy šel“
„ Přej si něco, padá hvězda…“
Rozsah maximálně 1 strana dosud
nezveřejněného textu.
Společné podmínky soutěže: Autor zašle
text ve dvou exemplářích (psáno pouze po
jedné straně listu A4, 30 řádků, velikost
písma 12) a elektronickou verzi
(aubrechtova@muvalmez.cz), a to buď
prostřednictvím školy, na níž studuje, nebo
Městského úřadu Valašské Meziříčí,
odboru školství, kultury a sportu. Práce
bude opatřena jménem, adresou a rokem
narození autora.
Uzávěrka soutěže je 31. října 2007.
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Odměněni budou tři nejlepší v každé
kategorii (každý soutěžící může být oceněn
nejvíce 3 x). V kategorii a) první částkou
2.222 Kč, druhý částkou 1.111 Kč a třetí
částkou 555 Kč. V kategorii b) první
částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a
třetí částkou 333 Kč. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo některou z cen neudělit.
Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci
2007 v Městské knihovně Valašské
Meziříčí.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 3. května 2007 - dopoledne pro
ZŠ
„První rok ve škole - první krok do
knihovny“
Pasování prvňáčků za Rytíře řádu
čtenářského.
Divadelní představení Můj medvěd Flóra.
Úterý 15. května 2007 v 18:00 hod.
Beseda s Jaroslavem Jindrou
„Cesta kolem světa za 80 minut“
s dataprojekcí
Středa 16. května 2007 v 18:00 hod.
Klub zdraví
Přednáška Dagmar Černé
„Moderní potravinová pyramida“
Úterý 22. května 2007 v 18:00 hod.
Přednáška Ing. Jiřího Many
„Pravděpodobná podoba ČR v příštích
desetiletích klima a společnost“
Úterý 29. května 2007 v 18:00 hod.
Beseda o nové knize s JUDr. Josefem
Kramářem
“Valašskomeziříčské starožitnosti”
Úterý 5. června 2007 v 18:00 hod.
Sdružení Za Krásno krásnější
“Beseda o starém Krásně II”

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Úterý 12. června 2007 v 18:00 hod.
Beseda se spisovatelkou Annou Žídkovou Obermannovou
“Svatý Petr rozmlouvá s Valachem”
Veselé příhody s průvodcováním Prahou.
VÝSTAVY
květen
Blanka Růžičková
“Příroda - krása krás” - fotografie
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seznámily s různými mo ž nostmi a
technikami, kterými lze knihy ilustrovat,
sami si jednoduchou kresbu vyzkoušely a
hlavně se skvěle pobavily. Gratulujeme všem
našim soutěžícím, kteří uspěli v okresním
kole: Natálie Šefraná, Denis Palát, Tomáš
Kročil, Kateřina Příhodová, Veronika
Philippová, Eliška Holmanová, Pavlína
Doležalová, Radka Marjaková, Kristýna
Filipová,Adéla Kubínová .
PS: Na podzim vypukne kolo další!
Přinášíme další dvě vítězné práce:

OHLÉDNUTÍ ZA „POKLADEM
STRÝCA JURÁŠA“
Ve čtvrtek 12. dubna 2007 se uskutečnilo v
naší knihovně slavnostní vyhodnocení
okresního kola literární soutěže „O poklad
strýca Juráša.” Čítárna se zaplnila do
posledního
místečka a
všichni s
napětím čekali,
co bude dál. V
ú v o d u
vystoupili žáci
literárnědramatického
oboru ZUŠ s poezií Michala Černíka: Ze
života oblázků. Pod vedením paní učitelky B.
Plesníkové tak navodili skvělou atmosféru,
která vydržela po celé dopoledne. Porota
hodnotila 63 prací, přičemž za naši knihovnu
bojovalo 15
příspěvků na
téma „Cesty a
cestičky.“ Ve
č t y ř e c h
kategoriích
bylo oceněno
26 dětí, z toho
d e s e t z
Vala š skomeziří č ska. V š ichni ocenění
převzali diplomy a poukázky na nákup knih.
Na závěr bylo pro děti připraveno vystoupení
ilustrátora Adolfa Dudka, ve kterém se děti

Cesta za splněným snem
Ještě chodím do školy
a musím dělat úkoly,
ale už teď dobře vím,
co chci dělat, až se všechno naučím.
Chci se starat o zvířata
v zoologické zahradě,
pozorovat hříbata,
když běhají v ohradě.
V zoo jsou také opice
a ty se mi líbí nejvíce.
Líbí se mi lvi a lvice,
gepardi a gepardice.
Žirafy se prochází
za vysokým plotem,
na lidi se naklání
svým dlouhatánským krkem.
Chtěla bych být zooložka,
to je můj velký sen,
zatím se starám jen o pejska,
ale zato každý den.
Veronika Philippová
ZŠ Křižná - Podlesí, Valašské Meziříčí

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Cesta do knihovny, cesta za poznáním
Jednou jsem šla se svou kamarádkou Jitkou
po městě a vešly jsme do ulice, kterou jsme
ani jedna neznaly. Viděly jsme nápis na jedné
z budov, které tam stály. Bylo na ní napsáno:
,,Knihovna cesta za poznáním.“,, To je ale
zajímavé,“ řekla jsem své kamarádce.
Otočila jsem se na ni, ale ona už stála u
knihovny a ukazovala mi, ať jdeme dovnitř.
Já jsem bez pobízení šla.
Vešly jsme a pozdravily paní knihovnici:
,,Dobrý den,“ a ona odpověděla: ,,Ahoj
děvčata,“ a dále pokračovala v utírání
prázdných polic. Zeptaly jsme se, jestli se
můžeme podívat na knihy, ale ona jenom
kývla a tak jsme vstoupily dále. Mě nejvíc
zaujala Velká encyklopedie historie.
Otevřela jsem knihu a tam na mě čekalo
veliké překvapení. Z obrázku vyskočil malý
skřítek a představil se mi: ,,Jmenuji se
Historníček a tato kniha je stará 300 let a po
100 letech ji zase někdo otevřel.“ ,,Po 100
letech jsem tě já otevřela? To není možné, že
by tahle kniha 100 let nikoho nezaujala?“
,,Jak vidíš, je to pravda.“ S kamarádkou jsme
pořád lamentovaly, že to není možné a
skřítek řekl: ,,Tak otočte na první stranu, ať
za čneme od zač átku.“ A tak jsem s
kamarádkou na první stranu otočila a tam byl
nadpis: ,,Pravěk.“ Skřítek nám řekl, že se
máme všichni tři chytnout za ruce, pronesl
zaříkávadlo a za chviličku jsme se objevili v
krajině, která byla celá zarostlá stromy a keři.
Došli jsme až k jezeru, kde bylo postaveno
plno starodávných chatek z listí a větví. Z
jedné chaty vyšla pravěká žena. Podobala se
člověku a opici. Půl na půl. Přišla k nám a
začala mluvit nesrozumitelným jazykem.
Akorát Historníček jí rozuměl a říkal: ,,Ano,
ano, už jdeme.“ Žena odešla a my jsme se ho
zeptaly, o čem spolu mluvili a na co se ptala.
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,,Na nic, říkala, ať si k ní jdeme pro košile a
pomůžeme jí sbírat lesní plody. Tak pojďte,
ať se nenaštve.“ Tak jsme tedy šli. Každý
jsme natrhali několik hrstí malin a házeli to
do mísy ze dřeva. Když byla mísa plná, žena
ji šla odnést do chatky, my jsme na nic
nečekali, chytli se za ruce, Historníček
pronesl zaříkávadlo jak nejrychleji uměl a za
chviličku jsme byli zase v knihovně. ,,A teď
mě zase zavřete do knihovny a zítra zase
přijďte, jo?“ ,,No tak jo,“ řekly jsme s mojí
kamarádkou. Mimochodem, ta kamarádka
se jmenuje Jitka a já jsem Dana. Rychle jsme
si navlékly bundy a běžely domů, protože už
se pomalinku stmívalo. Když jsme doběhly,
byla už skoro tma. Naštěstí maminka s
tatínkem pracují až do večera, tak by mi
nemohli zakázat jít ven, když o tom nevědí.
Druhý den ráno jsem vůbec nemohla
dospat a vstávala jsem o půl hodiny dříve.
Oblékla jsem se a rychle nachystala
svačinu. I když jsem měla půl hodiny
náskok, Jitka už stála u branky. ,,Kde jsi tak
dlouho,“ hned spustila. ,, Vždyť jsem přišla
o půl hodiny dřív!“ ,,Nehádejme se a
pojďme do školy!“ Byly jsme obě
nedočkavé a taky nervózní kvůli tomu, že
jsme měly ve škole hodně učení a navíc nás
všichni učitelé v hodinách pořád
vyvolávali, ale hlavně odpoledne jsme
měly jít zase do knihovny. Konečně
zazvonilo, tak jsme rychle běžely na oběd.
Po obědě jsme konečně vyrazily do
knihovny.
(pokračování příště)

Kateřina Příhodová
ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí

Příští číslo mininovin vyjde v červenci!

Knihovníci na radnici -3/2007 - Vydává Městská knihovna Valašské Meziříčí
Masarykova 90, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123421
tel.: 571 621 589, e-mail: knihovna@vm.inext.cz
připomínky a příspěvky můžete podávat ve všech odděleních a pobočkách knihovny
Registrační číslo MK ČR E 15792

