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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
také jste stávali frontu každý čtvrtek před knihkupectvím, abyste si mohli koupit
právě vycházející knihu vašeho oblíbeného autora? Také se vám časem nahromadily
knihy, že už nevíte, kam s nimi? K některým se rádi vracíte, ale na jiné sedá prach?
Nechcete je dávat do popelnice ani nosit do sběru?
Doneste je do knihovny...
Čtenáři si je rádi přeberou a možná najdou knihu, po které se již dlouho pídí, a která
už třeba nikdy nevyjde.
Knize tak prodloužíte život a někomu určitě uděláte radost...
Vaše knihovna.
PS.
Neexistuje taková bezcenná kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.
Samuel Johanson
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA
KABELY - 2009
Město Valašské Meziříčí ve spolupráci
s Městskou knihovnou a výborem kultury
vyhlašuje 11. ročník Literární soutěže
Miroslava Kabely.
Soutěže se může zúčastnit každý občan
města Valašské Meziříčí
a) ve věku od 16 do 20 let nebo student
školy se sídlem v tomto městě
volný slohový útvar na téma:
1. Vážená paní ........, Vážený pane .........,
(dopis)
2. Slunce se šplhalo nahoru po břidlicově
šedém nebi a vypadalo, jako by se chtělo
schovat za záclonu. Tři osoby odtlačily
potichu vozidlo, potichu, aby je nikdo
neslyšel... (dovyprávět příběh podle vlastní
fantazie).
Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného
textu.
b) ve věku od 13 do 15 let nebo student
školy se sídlem v tomto městě
volný slohový útvar na téma:
1. Vážená paní ........, Vážený pane........,
(dopis)
2. Jen jeden den být učitelem...
Rozsah maximálně 1 strana dosud
nezveřejněného textu.
Společné podmínky soutěže: Autor zašle
text v jednom exempláři (psáno pouze po
jedné straně listu A4, 30 řádků velikost
písma 12), a to buď poštou na adresu
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor
školství, kultury a sportu, Zašovská 784,
757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na
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podatelny městského úřadu na ulicích
Soudní 1221 a Zašovská 784. Současně
zašle elektronickou verzi na adresu
aubrechtova@muvalmez.cz.
Upozornění: Nutno uvést jméno, příjmení,
adresu, rok narození autora a školu, kterou
navštěvuje.
Uzávěrka soutěže je 31. října 2009.
Odměněni budou tři nejlepší v každé
kategorii ( soutěžící může být oceněn
nejvýše ve 3 ročnících). 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 2009 v Městské knihovně
Valašské Meziříčí. Autor dává souhlas se
zveřejněním prací na webových stránkách
města Valašské Meziříčí.

HURÁ NA PRÁZDNINY ANEB
NA PRÁZDNINY S ČISTOU HLAVOU
22. - 27. června 2009
Udělejte si před prázdninami pořádek
ve svých čtenářských kontech a využijte
naší letní akce!
* čtenářská amnestie
* registrace nových čtenářů zdarma

Místní knihovna v Bynině bude od 16.
června z důvodu prodeje budovy uzavřena.
Žádáme všechny čtenáře, aby do 15.
června vrátili všechny vypůjčené knihy a
časopisy.
Děkujeme.
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Úterý 12. května v 18 hodin
Cestopisná beseda
s JUDr. Liborem Burešem
“Mezi dvěma oceány - cesta Střední
Amerikou”
(putování po stopách Hanzelky a
Zikmunda)
s promítáním diapozitivů

KULDANOVÁ-SADIO, Karíma: Baobab
v lipové aleji
Vydání populárního autorčina blogu o
všem, co potkalo ženu fascinovanou
africkým kontinentem natolik, že nejenže
pronikla do tajů exotických jazyků, ale z
jedné z cest si přivezla i neméně exotického
manžela. Atraktivní a skutečně vtipné psaní
o osudech ne zcela sourodé dvojice přináší
ucelené a unikátní informace nejen o
rozdílné kultuře, ale glosuje i každodenní
radosti i bojůvky ne nepodobné těm, které
znají i ženy z méně nápadných svazků.

Středa 13. května v 18 hodin
Klub zdraví
Přednáška MUDr. Ľubice Cibičkové,
Ph.D.
“Čtení z čajových lístků anebo pitím čajů
ke zdraví”
Středa 20. května v 17 hodin
Mateřské centrum Valašské Meziříčí a
gynekologicko-porodní odd. Nemocnice
Valašské Meziříčí
beseda na téma „ Respekt k porodu aneb
jak se rodí ve valašskomeziříčské
porodnici“
s praktickými ukázkami cvičení a dýchání,
s promítáním
Středa 17. června v 18 hodin
Přednáška karikaturistky Olgy Pazerini
“O zdraví s humorem”

VÝSTAVY
květen
výstava fotografií
125 let organizovaného rybářství ve
Valašském Meziříčí
červen
výstava fotografií
Kateřina Vlhová
“Nový Zéland - Aotearoa”

THOMAS, Rosie: Kdyby mě můj otec
miloval, o lásce, ztrátách a rodině
Hluboce dojemný příběh o chápání
minulosti a cestě k odpuštění. Sadiin život
plyne klidně a zdánlivě dokonale. Je
vzornou matkou, dobrou přítelkyní a v
pohodě přežila manželství, z něhož nakonec
dobrovolně odešla. Dospěla k přesvědčení,
že má všechno, co si přeje nebo zaslouží.
Poklidný život však dostane závažnou
trhlinu, když Sadiin otec, vitální muž,
onemocní a ona zjistí, že se ani s umírajícím
otcem nedokáže smířit. Začne se ohlížet do
minulosti.
BURTON-PHILLIPS, Elizabeth:
Mé syny zničil heroin
Tuto knihu napsala matka dvou chlapcůdvojčat, od třinácti let experimentujících s
drogami. Prošla se svými syny celou cestu
jejich postupného pádu na dno a věří, že
příběh její rodiny pomůže ostatním rodičům
drogově závislých vyrovnat se s nastalou
situací a snad i v lepším případě těmto
událostem vůbec předejít.
KVAČKOVÁ, Radka: Očima tchyně
Knížka úsměvných fejetonů.
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KNIHA MÉHO SRDCE
Již 9. května se v druhém zábavném večeru
na programu České televize od Jaroslava
Duška dozvíte stovku knih, které získaly
nejvíce Vašich hlasů. Zároveň bude
odstartováno nové hlasování, kde budete
moci poslat hlas kterékoli knize z
nominované stovky.
V prvním nominačním kole celkem
hlasovalo 91 635 čtenářů.
Zábavný pořad obohatí ankety zabývající
se čtením a čtenářstvím o zajímavá hudební
vystoupení. Kdo má rád chytrý humor a
nebojí se tak trochu jiné zábavy, neměl by
si tento nevšední program nechat ujít.

Ze sborníku O poklad strýca Juráša
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a moje láska k tobě nekonečná.
Jo láska, to je jak přes oči páska,
Někdy je to hazard, jindy zase sázka.
Ale já vím, že ty jsi ta pravá,
Která s mým srdcem dokonale mává.
Když jsem se do tebe tenkrát zahleděl,
tak jsem ještě dohromady nevěděl,
že potká mě čirá čistá láska.
Jsi krásná a já tě miluju, chci vědět, že i ty
mě miluješ
a na důkaz lásky své svědomí zpytuješ.
Jsi pláštěnka, která mě chrání před kapkami
deště,
chci tě líbat ještě ještě ještě…
tak už nebuď smutná, usměj se a naší lásce
oddej se,
vím, že když se zlobíš, je to mojí vinou,
ale věř mi, já už nechci žádnou jinou.
Tak pojď, budem spolu bloumat světem
a jednou budem vyprávět našim dětem
o tom, jak jsme se spolu vroucně milovali,
o tom, jak jsme lásku lidem rozdávali.
Teď už věřím tomu, co se o lásce říká,
je to opravdový cit, na lásku nemá ani
pýcha.
Chci být jen s tebou, jen ve tvé náruči,
když o tom mluvím, tak srdce mi buší.
Já jsem jen tvůj a ty jsi jen má,
vybral jsem si tě jako jednu ze sta.
Ale ty jsi jiná, jsi výjimečná, jsi tak krásná,
jsi zázračná.
Vedle tebe i křišťál kalný zdá se,
věř, že nikdo nevyrovná se tvé kráse.
Prostě tě k životu potřebuju,
věř mi, já tě doopravdy miluju.

Vánoce
Hej hej lásko, dobře poslouchej,
ty jsi pro mě vším, jsi pro mě ta nej.
Tak zase po roce máme tady Vánoce,
jsou to svátky klidu, míru a lásky.
Víš, miláčku, chci ti teď říct,
že i modrý z nebe ti dokážu snýst,
tak otevři svý srdce a řekni mi, co chceš,
já jsem taky s tebou a ty tu se mnou jseš.
Moje láska je opravdová.
Nechci, aby po tobě přišla nějaká nová.
Tak se uvolni, poslouchej slova lásky,
Tomáš Juršták
já ti řeknu teď bez nadsázky, že tě miluju.
ZŠ Loučka, 8. třída
A nikdy se tě nevzdám.
Vždycky, když je večer, koukám ke
hvězdám,
Příští číslo mininovin vyjde v červenci!
jsi jedna z nich, tvoje záře je věčná
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