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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
všichni víme, že toto léto přes přesvědčivé předpovědi počasí až tak horké
nebylo. Pár horkých dnů nás sice pořádně zapotilo, ale ze dne na den přišlo
počasí chladné, deštivé, téměř podzimní. Knihovníkům však bylo o
prázdninách pořádně horko. Knihovna byla týden uzavřena a čtenáři se
domnívali, že všichni si užívají dovolené a že po týdnu otevřou knihovnu
odpočati a plni elánu. Bylo to trochu jinak. Během týdne přecházela knihovna
na nový počítačový program, který dal všem pořádně zabrat. Nejen že se
všichni museli rychle naučit nové věci, ale nový program se zpočátku choval
velmi záludně, takže jeho zkrocení vyžadovalo hodně sil. Když už to
vypadalo, že za týden se to opravdu nestihne, program se umoudřil a začal
šlapat jako hodinky. V pondělí se knihovníci postavili za pult vyčerpaní, ale
spokojení, že snad budou se svou knihovnou spokojeni i čtenáři.
Vaše knihovna
PS. Tak Vám přejeme babí léto tak akorát - plné sluníčka a pohody
s příjemnou knihou.
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VYDAŘENÉ JORKI - PARTY - SHOW
V červnu připravily pracovnice městské
knihovny pro páníčky a jejich chlupaté
mazlíčky - jorkšírské teriéry setkání na
trávníku u Krásenské radnice. Velký zájem
o tuto akci překvapil. Přišlo 36
vykoupaných načesaných jorkšírských
teriérů - štěňat, dorostenci, dospělí hafani z
Valašského Meziříčí, samozřejmě v
doprovodu vykoupaných a načesaných
páníčků.
Všichni předvedli to, co umí a neumí,
zdolali překážkovou dráhu jakýmkoliv
způsobem, přeskočili překážku či ji
podlezli, někteří minipesani museli být
přeneseni.
Díky sponzorům paní Věře Dufkové,
Akva-exot a Krmiva Střižíková na ulici
Křižná, dostali páníčci malé občerstvení a
mazlíčci dárkový balíček s pamlsky a
samozřejmě diplom.
Pro účastníky jsou připravené fotografie na
CD z tohoto psího pikniku a mohou si je
zakoupit v knihovně.
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ZA POKLADY SVATOJÁNSKÉ NOCI
V pátek 24. června o kouzelné svatojánské
noci jsme pozvali všechny odvážné a
zvědavé děti na dobrodružnou cestu za
poklady, které se této noci mohou
nejsnadněji nalézt. Ze starého dopisu se
děti dozvěděly, že v našem okolí se
poklady ukrývaly na kopci zvaném
“VRŠÁK”. Ten se stal cílem naší výpravy.
Cestou jsme překonávali různé překážky,
plnili různé úkoly, poznávali rostliny a
netrpělivě spěchali k cíli. V lese plném
nadpřirozených bytostí musely děti
překonat strach, projít temnou jeskyní a
objevit zlaté kapradí. Všem se to podařilo a
cesta k pokladu byla otevřená. Tajemná
truhlice sice neukrývala zlaťáky, ale
hromadu sladkostí, které byly spravedlivě
rozděleny mezi všechny děti. Po táboráku
jsme pro děti připravili mnoho soutěží a
her. Všichni byli spokojeni a nikomu se
nechtělo domů.
Možná, že tam jestě nějaký poklad zůstal i
na příští rok.
Velké poděkování patří firmě Váhala &
spol., Hustopeče nad Bečvou, za
sponzorský dar.

Městská knihovna Valašské Meziříčí
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V KNIHOVNĚ 9. - 18. září 2005
Dny evropského dědictví jsou
významným celoevropským kulturně
poznávacím a společenským podnětem k
zamyšlení nad naším vztahem ke
kulturnímu dědictví. Dny evropského
dědictví si kladou za cíl nejenom rozšířit a
zvýšit všeobecné povědomí o našem
kulturním dědictví a jeho ochraně, ale
především zlepšit informovanost o jiných
kulturách, uznávat všechny kultury bez
ohledu na jejich rozšíření a prosazovat tak
mnohakulturní přístup, který lze využít v
boji proti netoleranci a nesnášenlivosti,
potírání xenofobie a rasismu, hledání
vlastní identity apod.
Krásenská radnice jako kulturní památka
bude zpřístupněna široké veřejnosti v
době půjčování.
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TÝDEN KNIHOVEN 3. - 8. října 2005
Knihovna v tomto týdnu:
- vyhlašuje čtenářskou amnestii
(prominutí poplatků za upomínky)
- registruje nové čtenáře zdarma
- pro zájemce nabízí půl hodiny Internetu
zdarma

VÝSTAVY - vestibul knihovny
1.9. - 30.9. Martin Fišnar
“ PHOTO-MOSAIK”
1.10. - 31.10. Jan Trůneček
“JDOU OPRAVDU DO NEBE?”

TIPY NA ZAJÍMAVÉ KNIHY
Miloš Zeman: Jak jsem se mýlil
v politice
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIRKA
Nejžádanější titul poslední doby v naší
KABELY PRO ROK 2005
Soutěže se může zúčastnit každý občan z knihovně, ani jejího autora není nutné
představovat. Snad by bylo dobré jen
Valašského Meziříčí
a) ve věku 16-20 let nebo student školy se dodat, že kniha není psaná jako standardní
memoáry ani jako historie české
sídlem v tomto městě
sociální demokracie. Miloš Zeman se
- krátká próza na libovolné téma v
spíše zabývá neúspěchy, omyly a
rozsahu min. 2 strany a max. 5 stran
chybami, kterých se v politické dimenzi
textu všech příspěvků dohromady
b) ve věku 13-15 let nebo student školy se svého života dopustil, a doufá, že to
trochu pomůže českým politikům další
sídlem v tomto městě
- volné téma - “Co mě těší, co mě trápí” generace.
rozsah max. 1 strany textu
Zuzana Maléřová: Jak potkat děti
Uzávěrka soutěže je 31. října 2005.
Máte malé děti? Zdá se vám, že rychle
A odměna v každé kategorii 1. místo
rostou a čas strávený s nimi že běží jako o
2.222,-Kč, 2. místo 1.111,-Kč a 3. místo
závod? Máte touhu ho na chvíli zastavit a
555,-Kč.
užívat si těch krásných chvil? Přečtěte si
Bližší informace Vám podáme
tuto knihu! Už její titul vyjadřuje, že jde o
v knihovně.
"návod", jak neprošvihnout tu nádhernou
dobu…

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Ivana Mudrová: Prahou s otevřenýma
očima
Kniha není klasickým průvodcem po
Praze, ale upozorňuje na podivuhodné,
opomíjené a takřka neznámé památky a
zákoutí hlavního města. Nabízí více než
90 námětů k neobyčejným procházkám
Prahou. Popisy jednotlivých míst
provázejí legendy, úryvky ze starých
publikací či vlastivědných prací i
vyprávění o významných osobnostech.
Arnošt Vašíček: Sedm záhad strážce
duší. Jak to bylo doopravdy
Autor se vrací k jednotlivým námětům
televizního seriálu Strážce duší, tentokrát
v dokumentární knize plné překvapivých
faktů a odhalení. Poutavě představuje
záhadné archeologické nálezy a podivné
záznamy ve starých kronikách, které se
doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit.

První rok ve škole - první krok do
knihovny
Tak se jmenovala akce připravená na
červen pro žáčky prvních tříd. Devatenáct
malých čtenářů využilo naší nabídky a
přišlo se do knihovny pochlubit svým
čtenářským uměním. Každý si z naší
pestré nabídky vybral knížku, která se mu
líbila, usedl ke stolečku a pustil se do
čtení. Někdo odvážně a s jistotou, jiný
hláskem chvějícím se trémou, ale každý
zvládl přečíst pár vět a získat slíbenou
odměnu - roční registraci do knihovny.
Někteří z malých čtenářů si rovnou
odnášeli rozečtený příběh domů.
Doufáme, že jim dychtivost, se kterou
přišli do knihovny poprvé, dlouho vydrží,
že budou nad knihami prožívat spoustu
emocí a že se budeme pravidelně vídat
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při výběru další četby. Protože nastupují
do školy další prvňáčci, určitě si
podobnou akci zopakujeme i v tomto
školním roce.

Informace pro návštěvníky pobočky
Městské knihovny na ul. Zd. Fibicha
Od září sídlí v budově bývalé ZŠ Zd.
Fibicha Středisko volného času Domeček.
Knihovna - oddělení pro děti a dospělé v této budově i nadále zůstává a je
připravena poskytovat služby svým
čtenářům a uživatelům ve stejném
rozsahu a době jako doposud.
Půjčovní doba:
Pondělí 12 - 17
Úterý
12 - 16
Středa 12 - 17
Čtvrtek zavřeno
Pátek
12 - 16
Kontakt:
Tel.: 571 623 662
Email: indrakovazdenka@seznam.cz

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 20. září v 18,00 hod.
Přednáška MUDr. Josefa Kučery
“HYPERTENZE - vysoký krevní tlak”
- léčebné možnosti, využití přírodní léčby
a alternativní medicíny
Úterý 27. září v 18,00 hod.
Přednáška Ing. Jiřího Many, CSc.
“Sklárny ve Valašském Meziříčí”

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Čtvrtek 29. září v 18,00 hod.
Večer se spisovatelem
“MICHALEM VIEWEGHEM”
Povídání nejen o Románu pro ženy.
Úterý 4. října v 18,00 hod.
Přednáška prof. Jiřího Demla
“ExLibris nebo-li knižní značka”
Povidání o téměř zapomenutém umění
(s dataprojekcí).
Úterý 11. října v 18,00 hod.
Cestopisný večer s Martinem Stillerem
“ALPSKÝ EXTRÉM - na kole s
brašnami do 3050m” (s dataprojekcí)
Úterý 18. října v 18,00 hod.
Literární večer se spisovateli
Evou Frantinovou a Karlem Sýsem
“NUTNOST SNĚNÍ”
EXPEDICE KORÁL
Letos na jaře uvedla Česká televize v rámci
cyklu Zapomenuté výpravy dokument
EXPEDICE KORÁL o cestě první čs.
potápěčsko-filmařské výpravy na korálové
útesy Rudého moře. Vedoucí výpravy Jan
Trůneček převedl ke 20. výročí konání této
průkopnické cesty stejnojmenný cyklus
úspěšných audiovizuálních programů do
moderní elektronické DVD podoby, kterou
poprvé představí veřejnosti v naší knihovně
ve třech samostatných programových
večerech:
“EXPEDICE KORÁL 1”
úterý 25. října 2005 v 18:00 hodin
HRANICE SVĚTŮ - nevšední krásy
podmořské rezervace Ras Muhammad
objevované potápěči z tábora Expedice
Korál.
ZAPOMENUTÝ RÁJ - cesta napříč
Sinají s výstupem na Mojžíšovu horu
zavádí expedici také do skalního města v
poušti.
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STOPAŘI ČASU - za civilizacemi stavitelů
chrámů pyramid ve stopách posledních
velkých objevů čs. egyptologů.
“EXPEDICE KORÁL 2”
úterý 8. listopadu 2005 v 18:00 hodin
MEGALOPOLIS - obyčejný den dnešní
patnáctimiliónové Káhiry a stará tajemství
legendárního Mrtvého města.
NESMRTELNÍ - reportáž ze středověku
dneška je oslavou tvořivé síly člověka.
Cesta k jezeru Kárun a oáze Fayum.
PRAVÉ MÍSTO - podivuhodný život
korálových útesú Rudého moře u afrických
břehů - nebezpečí i křehká krása.
“EXPEDICE KORÁL 3”
úterý 22. listopadu 2005 v 18:00 hodin
TAJUPLNÝ OSTROV - několik dnů na
moři a neobydleném ostrově Shadwan.
Splnění klukovského snu i zkouška odvahy.
BRÁNA ZEMĚ - putování od prvého
k sedmému divu světa končí ve slavném
městě, které je a ještě není v Egyptě.
DEVÁTÁ VLNA - romantika námořnického života na palubě čs. lodi při cestě
zpět do Evropy pohledem Expedice Korál.
!!! Pro závěrečný večer je připraveno
několik zajímavých překvapení !!!
V neděli 11. září 2005 v 17:45 hod. bude na
programu ČT1 pořad Sváteční slovo cestovatele Jana Trůnečka o našem
vztahu k cizincům.

PODĚKOVÁNÍ
Velice děkujeme firmě RAP GROUP
z Valašského Meziříčí, která nám zdarma
vyrobila nové rozřaďovače do oddělení
naučné literatury.

Městská knihovna Valašské Meziříčí
POHÁDKA O POTŘEŠTĚNÉ BABIČCE
Jakmile dostala Klárka vysvědčení, sbalila
kufry, nasedla do vlaku a jela k babičce.
Babička totiž bydlí na vesnici a tam se
Klárce líbí. Cesta byla dlouhá, a tak Klárka
zavřela oči a usnula…
Na nádraží ji čekala babička v růžovém
saku, červené sukni a růžových lodičkách.
Klárka užasle prohlásila: "Babi, ty máš ale
ránu!”
"To koukáš, co? Teď to frčí," odpověděla
babička.
"A kde je Jurášek?" zeptala se Klárka.
"Juráška jsem vyměnila za lepšího koně,"
řekla babička a nasedla do červeného
ferrari. Než se Klárka vzpamatovala,
zastavily u domečku, u kterého Klárka
poznala jen jablůňku. Místo zahrádky plné
jahod bylo jezírko a na zahradě stál bazén.
"Babi, kde je Micka, králíci, slepice a
Punťa?!” zeptala se vyděšeně Klárka.
"Kdo by se o ně staral, Klárko? Já už čas
nemám. Pospěš si, převlékni se a vezmi si
hambáč a pití.”
Klárka šla do domečku, ale místo kachlové
pece stál krb a místo překrásné lavice
kožená sedačka. Byla smutná, ale babička
už stála s raketou v ruce a volala: "Jedem,
žádné zahálení. Zítra pojedeme na
celodenní výlet na kole, další den bazén a
mám slíbené lítání v letadle. Přece se
nechceš nudit?”
Vyjely a Klárka užasle hleděla, jak se
vesnička změnila. A v úžasu zůstala celé
odpoledne. Celé dvě hodiny hrála tenis s
chlapíkem, který byl svalnatý jak Rambo.
Když už vážně nemohla a sedla si do
houpačky, babička ji přinesla nějaký nápoj,
vločky a červenou želatinu. Brr, to nebylo
dobré. Kde jsou ty skvělé buchty, knedlíky
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a lívance od babičky, zasnila se Klárka.
"Jedem!" zaslechla a žasla. Před ní stála
babička v kraťasech, tričku pod prsa a v
ruce dva skateboardy.
"Chceš se to naučit?”
Klárka samozřejmě chtěla, ale moc jí to
nešlo, zato babička byla super. Ale návrh
babičky, že by mohly ještě navštívit kino,
Klárka zamítla. Těšila se do postele. Ale
místo nadýchaných peřin ji čekala vodní
postel. Připadala si jako na vlnách, ale
protože byla utahaná, hladová a hlavně
zklamaná, bylo už jí všechno jedno.
Najednou se před ní objevila krásná mořská
panna, pohladila ji po tváři a zeptala se jí,
proč je tak smutná. Kvůli babičce, řekla
Klárka a začala plakat. Vyprávěla mořské
krásce o Juráškovi, krásné chaloupce s
pecí, zahradě plné jablek a švestek a o
babičce. Hodné, milé babičce, která uměla
pohladit po duši, vyprávět pohádky a se
vším poradit. Mořská panna dala Klárce
zlatou šupinu a řekla:
"Klárko, jestli si přeješ, aby bylo vše opět
při starém, vyslov své přání a hoď šupinu
za záda." Jakmile to mořská panna dořekla,
zmizela.
Klárka to už už chtěla vyslovit, když jí
někdo zatřásl ramenem. Otevřela oči a
zjistila, že to vše byl jen sen.
Na nástupišti čekala její bezva babička s
Juráškem a s nimi i báječné prázdniny.
Nikola Porubová, 7. třída, ZŠ Zubří
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