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ZASE STĚHUJEME
Neuplynul ani rok od posledního stěhování knihovny a už se chystá další. Tentokrát 
je to naštěstí veselejší. Knihovna v Podlesí se nezavírá, ale stěhuje se do lepšího. 
Maluje se, opravuje a my už sbíráme banánové krabice – naše nejlepší pomocníky, 
bez kterých si stěhování knih neumíme představit. Počítám, že nám postačí 
stotřicetkrát naplnit krabici a všech 2500 knih bude na svém místě. 
Snad bude knihovně v budově zrušené základní školy v Podlesí dobře! 

PS: naposled jsme stěhovali - 2009 Bynina, 2008 Krhová, 2005 sklad v kasárnách, 
2004 dětské oddělení, 2003 Lhota u Choryně a Juřinka, 2002 Bynina a Poličná,  
1999 Podlesí a Hrachovec,  ….

Vaše knihovna



Městská knihovna Valašské Meziříčí 3/2010

NOC S ANDERSENEM

Letošní noci jsme se vrátili k tradicím, ke 
klasice. Měli jsme pocit, že některé děti 
neznají ty nejobyčejnější pohádky a rozhodli 
jsme se to napravit. S panem Andersenem k 
nám zavítal i K. J. Erben, B. Němcová a F. 
Hrubín. A opravdu se děti spisovatelce 
Němcové přiznaly, že žádnou její pohádku 
neznají. Ale nevěřte všemu, brzy vyšlo 
najevo, že jen nevědí, které pohádky spiso-

vatelka Němco-
vá sesbí ra la .  
Bylo, nebylo… 
„ Č e r v e n á  
k a r k u l k a “  i  
„ P o h á d k a  o  
neposlušných 
k ů z l á t k á c h “  

vyústily testem o chování v nebezpečných 
situacích. Pokud by se děti opravdu chovaly 
tak, jak napsaly v testu, neotevřely by dveře 
ani mamince, která si zapomněla klíče. 
Perníková chaloupka dopadla dobře, Jeníček 
s  M a ř e n k o u  
u t e k l i  a  o d  
radosti si s dětmi 
upekli perníky. 
S l a l o m u  s  
l o p a t o u  s e  
statečně zúčast-
nila i vozíčkářka 
Adélka. Všichni společně pomohli Dlouhé-
mu, Širokému a Bystrozrakému vysvobodit 
krásnou pannu ze zajetí černokněžníka. 
Pohlednice rodičům chtěli všichni psát 
husím brkem B. Němcové. Pozdrav dánské 
královně Margrethe byl oříškem, vždyť pro 
děti je náročné vzpomenout si jak se píše 
adresa vůbec, ale podařilo se, a pozdrav do 
Andersenovy vlasti půjde i z Valašského 
Meziříčí.
Jsme rádi, že mezi 30 tisíc dětí z různých 
koutů Evropy patří i dvacet šest meziříč-
ských dětí, a dvanáct pomocnic z tanečního 

kroužku Sokol dance.  Čtyřletá Kamilka 
vydržela až do půlnoci a ostatním jsme 
vyprávěli pohádky, dokud poslední dítě 
neusnulo. Možná si někteří konec příběhu o 
Bajajovi budou muset přečíst sami.

O svačinky i svatební hostinu se postarali 
sponzoři: Mlékárna Valašské  Meziříčí, 
Cyrilovy frgály, restaurace U zámku.

VÝSTAVY

do 31. května
WILDa AFRIKA
výstava fotografií J. W. Drnka

1. – 30. června
ZÁMECKÝ PARK LEŠNÁ
výstava fotografií Slavomíra Labudka ve 
vestibulu knihovny
vernisáž 1.6. v 16 hodin

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

úterý 4. května v 18 hodin
Jiří Mára
NOVÝ ZÉLAND - ZEMĚ PROTINOŽCŮ
Přijďte se seznámit s překrásnou přírodou 
Nového Zélandu i zvyky domorodých oby-
vatel. Uvidíte tančit Maory, vařit bláto i trys-
kat gejzíry. Současně se dozvíte, že podob-
nou cestu je možné absolvovat i na invalid-
ním vozíku. Jiří Mára, který cestuje se svým 
hendikepovaným synem, je autorem cesto-
pisných knih a dokumentárních filmů, které 
si můžete na besedě zakoupit. 
beseda s dataprojekcí

sobota 15. května od 21 do 24 hodin
MUZEJNÍ NOC V KNIHOVNĚ
Knihovnu sice můžete navštívit kdykoli, ale 
fond regionální literatury nikdy neuvidíte.
Jen pro tuto noc jsme z něj vybrali nejzajíma-
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vější tituly, které nabídneme návštěvníkům k 
prohlédnutí. V anketě „Nejmilejší titul z 
mého města“ můžete dát hlas svému 
regionálnímu favoritovi. S historií krásenské 
radnice vás seznámí krátký videoklip.
Minigeocaching – pátráte rádi? – sledujte 
plakáty.
O Černé hodince ožijí legendy… možná 
mezi nimi bude i některá, kterou neznáte –       
ve 23 hod.

čtvrtek  20. května
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE 
KRÁSNÉHO SLOVA
program pro žáky 1. tříd v sále KZ a Vodnická 
pohádka

úterý 25. května v 18 hodin
František Koňařík 
CESTA KOLEM SVĚTA
besedu se známým valašskomeziříčským 
cestovatelem moderuje Mgr. Jiří Pernický
beseda

úterý 8. června v 18 hodin
Anna Obermannová – Žídková
JURODIVÝ A JEHO MILÁ 
Autorské čtení z nejnovější knihy A. Žídko-
vé, ve které poněkud poodhalí  svůj podivný 
životní příběh, ačkoli hlavní postavou knihy 
není žena nýbrž muž. Jde o podivína, který se 
zcela vymyká běžným způsobům moderního 
života a svými postoji odmítá dnešní společ-
nost s jejím kariérismem, uspěchaností a ne-
znalostí vyšších životních hodnot. A tento 
člověk, který se snažil vyhýbat se i sebemen-
ším hříškům, se dvakrát octl zcela zlomený  
ve vyšetřovací vazbě.
Autorka se teprve ve věku 73 let rozhodla pl-
ně věnovat literatuře. Součástí čtení bude i 
prodej knih.
autorské čtení

NA PRÁZDNINY S ČISTOU HLAVOU
31. května – 5. června

Máte po maturitě a nevrátili jste studijní 
materiály, či povinnou četbu? Právě pro vás 
vyhlašujeme amnestii na upomínané knihy. 
Naši čtenáři získají knihy, a vy ušetříte za 
upomínku. 
   
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA

Dvanáctý ročník literární soutěže pro děti měl 
podtitul Barevný svět a v okresním kole o po-
klad soutěžilo 90 prací. Děti se vyjadřovaly v 
poezii i próze, ale stále větší oblibu získává 
mezi soutěžícími forma komiksu. Děti se ve 
svých pracích zamýšlely nad významem bare-
v, nad rozdílem mezi černobílým a barevným 
viděním světa. Některé příběhy byly poetic-
ké, jiné dobrodružné až hororové. Všechny 
vítězné práce jsou otištěny v almanachu, kte-
rý naše knihovna vydala a je k dispozici na 
půjčovnách. Jak řekla ředitelka vsetínské 
knihovny PhDr. Helena Gajdůšková, touto 
soutěží už prošla celá jedna generace dětí. 
Součástí slavnostního vyhodnocení, které se 
uskutečnilo 22. dubna v naší knihovně, bylo 
taneční vystoupení skupiny Sokol dance a 
loutkové představení Pohádkový expres 
Davida Velčovského, studenta brněnské 
JAMU. Největší radost dětem udělalo setkání 
se Spejblem a Hurvínkem, kteří je také přišli 
pozdravit.
Akce je podpořena grantem MK ČR, Městem 
Valašské Meziříčí, Mlékárnou Valašské 
Meziříčí a Papírnictvím Trčálek. Všem za 
podporu velmi děkujeme. Jména vítězů…

PRÓZA 
I. kategorie (1. - 3. třída)
1. Čecháková Eva, ZŠ Luh
2. Sedlářová Anežka, ZŠ a MŠ Choryně 
3. Hradilová Nikol, ZŠ a MŠ Choryně

 
II. kategorie (4. - 5. třída)
1. Zralá Martina, ZŠ Rokytnice
2. Bill Lukáš, ZŠ Zubří
3. Kajabová Jana, ZŠ Trávníky
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III. kategorie (6. - 7. třída)
1. Němec Lukáš, ZŠ Zubří
2. Matute Kristýna, MG Vsetín
3. Ondřej Filip, ZŠ Zubří

IV. kategorie (8. - 9. třída)
1. Tvarůžková Lucie, ZŠ Zubří
2. Bill Vojtěch, ZŠ Zubří
3. Trličíková Justina, ZŠ Luh

POEZIE
I. kategorie (1. - 3. třída)
1. Chvátal Kryštof, ZŠ Valašská Polanka

II. kategorie (4. - 5. třída)
1. Palát Denis, ZŠ a MŠ Choryně
2. Svobodová Tereza, ZŠ Branky
3. Žitníková Kristýna, ZŠ 5. Května

III. kategorie (6. - 7. třída)
1. Marková Monika, ZŠ Křižná
2. Smočková Tereza, ZŠ Zubří
3. Panáková Eliška, ZŠ Zubří

IV. kategorie (8. - 9. třída)
1. Miller Jakub, Kesler René, ZŠ Videčská
2. Juršták Tomáš, ZŠ Loučka
3. Janíková Alexandra, ZŠ Šafaříkova

V. kategorie (speciální školy)
kolektiv dětí, ZŠ praktická Rožnov p. R.

KOMIKS
 II. kategorie (4. - 5. třída)
1. Preis Radek, Jurečková Eliška, ZŠ Trávníky
2. Janotová Barbora, Dědková Tereza, ZŠ 
Trávníky
3. Srbová Markéta, Phamová Renáta, ZŠ 
Trávníky

III. kategorie (6. - 7. třída)
1. Korytářová Štěpánka, ZŠ Zubří
2. Ondřej Stanislav, ZŠ Zubří
3. Kincl Jan, ZŠ Rokytnice

IV. kategorie (8. - 9. třída)
1. Juřicová Magdaléna, MG Vsetín
2. Ženčák Josef, MG Vsetín

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Michael Byrnes : Tajemství svaté krve 
Tři svitky, dvojí krev, jediná šance na 
záchranu světa. Izraelský archeolog 
Mizrachi narazí při vykopávkách v jeskyni v 
Judské poušti na tajnou místnost, kde 
nalezne mimo jiné hliněnou nádobu se 
záhadným hieroglyfem a třemi starověkými 
svitky. Vzápětí je i se svou přítelkyní 
napaden neznámým mužem, který celou 
jeskyni vyhodí do povětří. Ve stejnou dobu se 
stane na opačném konci světa terčem útoku i 
americká genetička Henneseyová. Před 
několika měsíci se účastnila tajného 
vatikánského projektu, studovala údajné 
kosterní pozůstatky Ježíše Krista, a podařilo 
se jí přitom získat z kostí vzorek DNA, který 
má pozoruhodné léčivé vlastnosti. Při 
pátrání po tom, kdo stojí za útoky a snaží se 
jim vyrvat jejich tajemství, narazí na tajnou 
sektu Synové světla a záhadného rabína 
Cohena, potomka biblických veleknězů, 
který se chystá vyzvednout z úkrytu v poušti 
Archu úmluvy a s pomocí jejích mocných sil 
vyvolat celosvětový Armagedon.

Příští číslo mininovin vyjde v červenci !
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