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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
po dlouhé, nekonečné, urputné a depresivní zimě jsme všichni vyhlíželi léto
jak má být. Už jsme si mysleli, že ani nemá smysl ukládat zimní bundy a
sněhule do horních polic. A ono to léto jak má být opravdu přišlo - nekonečné,
urputné a dá se říci i s depresivním vedrem pokud se nemůžeme osvěžit u vody
či moře.
Knihovníky letos žádné osvěžení nečeká. Naopak, v době dovolených budou
počítat knihy a všechny dokumenty v knihovně - čeká je revize knihovního
fondu - noční můra všech knihovníků. S nohama v lavóře se studenou vodou
to zvládnou.
Vaše knihovna
PS: Přejeme Vám krásné léto jak má být - slunce, vodu a pohodu se zajímavou
knihou.
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Hiaasen, Carl: Naostro
Vtipná, sarkastická detektivka plná
jazykové a situační komiky, kde zlo je
většinou potrestáno a kladné hrdiny čeká
štěstí nebo přinejmenším šance.
Paolini, Christopher: Eldest
Eragon s dračicí Safirou právě zachránili
vzbouřence před zkázou. Teď musí Eragon
cestovat do elfského města Ellesméry, aby
podstoupil výcvik v kouzlení a boji. Čeká
jej jedinečná cesta, na níž poznává úžasná
místa i lidi. Mezitím jeho bratranec Roran
musí vybojovat jinou bitvu doma v
Carvahallu.
Ryan, Charles: Operace Fénix
Píše se rok 1992. Rozpadl se Sovětský svaz
a studená válka skončila, existuje ovšem
celá řada těch, kdo se s novou situací
nehodlají smířit. Skupina aktivních i
vysloužilých důstojníků ruské armády,
která si říká Bratrstvo Fénixe, spřádá
hrůzné plány na ničivý útok biologickými
zbraněmi...
Gruber, Michael: Údolí kostí
Sympatický detektiv Jimmy Paz opět
bojuje ve světě duchů, tajemných hlasů i
zločinu. Tentokrát je pověřen vyšetřením
okolností úmrtí bohatého byznysmena,
který z desátého poschodí dopadne na
chodník pod hotelovým balkonem.

NOVĚ ZAKOUPENÁ CD
Lucie Bílá: Koncert
Pearl Jam
Red Hot Chilli Pepper: Stadium Arcadium
Peha: Deň medzi nedělou a pondělkom
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Miroslav Donutil: Ten báječnej mužskej
svět
Rolling Stones: A Bigger Bang
Blanka Šrůmová: Underground
Koa
Skyline: Virginplatonicpanic
Redl, Janoušek, Lenk: Barvy domova
Jakub Smolík: Samotář
Blackmore´s Night
Pro děti:
Autopohádky
Medvídek Pú
Hurvínkovy přírodozpytné výlety

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
VÝSTAVY - vestibul knihovny
červenec: výstava ”Krajkový obal na
knihu H. Ch. Andersena”
srpen: výstava fotografií Jitky a
Miroslava Dvorských - “ Naši
živočichové”
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
V době od 17. července do 29. července
bude knihovna pro veřejnost uzavřena
včetně poboček na ul. Zd. Fibicha a ul. B.
Němcové.
Po pěti letech je knihovna povinna provést
řádnou revizi dle knihovního zákona č.
257/2001 Sb. Děje se tomu tak vždy v době
prázdnin, kdy je v knihovně podstatně
menší provoz.
Věříme, že naši situaci pochopíte, a že si na
tuto dobu vypůjčíte velkou hromadu knih a
časopisů.
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První rok ve škole - první krok do
knihovny aneb Pasování prvňáčků na
Rytíře řádu čtenářského
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na další školní rok, který bude děti
stimulovat k pravidelným návštěvám v
knihovně a nabízet jim vytipovanou
literaturu atraktivním způsobem.

Pro žáky prvních tříd jsme společně s
Kulturním zařízením a za podpory
Ministerstva kultury ČR připravili na závěr
školního roku akci „První rok ve škole,
první krok do knihovny.“
Pozvání na slavnostní pasování na Rytíře
řádu čtenářského přijalo 220 prvňáčků z
Valašského Meziříčí a blízkého okolí.

STAŘÍČEK A INTERNET

Všichni přítomní před králem Knihoslavem
a královnou Abecedou slíbili, že budou mít
rádi knížky a budou je opatrovat jako
nejvzácnější poklady. Každý si uvědomil,
že opravdu vykonal velký kus práce, když
se naučil číst a psát. Všichni byli pasováni
na rytíře a obdrželi listinu, která to
osvědčuje. Tato listina opravňuje každého k
bezplatné registraci na dětském oddělení.
Po pasování přišlo na řadu divadelní
představení příběhu Daisy Mrázkové “Můj
medvěd Flóra”. Představení dětem ukázalo,
že si příběhy z knih mohou sami rozvíjet,
obměňovat, mohou si s nimi krásně hrát. Za
skvělé představení patří dík Divadelní
společnosti Kejklíř z Prahy.
Cílem je podpořit zájem o četbu, přivést
děti do knihovny a vytvořit u nich návyk
pravidelných návštěv a soustavného čtení.
Pro děti tak bude připraven speciální režim

(Pokračování)
Pomyslel jsem si „myš a v knihovně?“ A
začal sem hledať pod stolem. Paní
knihovnica sa chvílu dívala, cože to hledám
pod stolem, ale nepravila nic. Nezbylo ně
než sa přiznať, že sem žádnů myš neviděl,
netak ju chytiť. Paničce zacukalo v kútku,
ale zachovala dekorum a podala mně do
ruky jakůsi krabičku. Když sa s tým jezdilo
po stole, tak po obrazovce jezdila jakási
šipka sem - tam. Zkusil sem co to dělá, aj
sem stiskl nějaká tlačítko a obrazovka
zhasla. Paní mně vysvětlila, že na tuto ikona
sa najížďá, až když chcu končiť a né na
začátku. Veribus unitis sa nám podařilo
znovu rožnůť obrazovku a už to začalo: Na
pátý pokus sa mně podařilo trefiť do
správnej ikony a na monitoru sa objevil
plagát s nápisem „Vítáme Vás na
internetu!“ Vzpomněl sem si na podobný,
kde to bylo napsané: „Vítají Vás klimatické
lázně v Rožnově pod Radhoštěm!“
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Staříček sa z posledních sil napil zbytku
teplého piva a dlouho se odmlčel. Nechal
jsem jej vydechnout, zatím jsem zašel k
pultu pro nové pivo - pro oba. S hltem
čerstvé rezavé vody se stařečkovi zázrakem
vrátila síla a mohl pokračovat v líčení
svých zážitků:
„Tož ten plagát nebyl tak pěkný jak ten
rožnovský, ale byl složitý, jak daňové
přiznání. Bylo tam jakýchsi kolonek a
přihrádek, skoro jak na poštovním úřadě.
Paní z knihovny jezdila s myšů a šipka na
obrazovce otevírala a zavírala ty almárky a
nahlídala do všeckých možných aj
nemožných stránek. Stahovala a vytahovala
rolety a kdoví co ešče. Hleděl sem na to jak
Matěj, až sa mně rosily brýle. A včil, že ať
to zkusím sám! Ruka sa mně třásla jak sem
opatrně jel s tů myšů a šipka na monitoru
poskakovala jak žebřiňák na polní cestě.
Konečně sem došel na nápis - prý recepty.
Řeknůl sem si, že aspoň něco zajímavého,
něco od jídla. Ale kdeže! Byly tam návody
jak natřít plot, vydláždiť náměstí, otráviť
potkana nebo tchýňu. Honem sem také
recepty zavřel, protože sem dostál strach,
že při mojem štěstí, tam najdu recept, jak
udělať doma v kolni bombu nebo něco
horšího, jak tým strašá ludi v rádii. Od tej
hrůze, nebo od čeho, sem byl zpocený jak
dveři od chléva. Pohlédňa na hodinky sem
viděl, že hodina už je za námi a já sem
přežil moje první seznámení s internetem.
Už sem ani nevyužíl nabídky mojí učitelky,
ať si napíšu sám, co bych chtěl viděť.
Poprvej by viděla, jak mně dobře ide psaní
na stroji. Píšu, jak když hrom bije, tež sem
tam nekdy uderý a trefí sa. Na paní
knihovnici už bylo viděť, že teho má tež
tak akorát dosť, a že spotkať ešče pár
takových jak já, tak sa radši přihlásí na
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nějaků lehčí prácu - třeba do dolů. V tej
hrůzi sem sa stačil ešče křesťansky rozlůčiť
a utěkal sem, co ně nohy stačily. Sila mně
došla až tady u hospody. A tak chtěja dojíť
dom, musel sem sa tu staviť. A su rád, že si
tu aj ty a možeš ňa odprovodiť dom.“
Staříček pomaly vstal, oblékl si kabát, a že
půjdeme domů. Před jeho chalupou jsme se
rozloučili a za chvíli zapadly domovní
dveře i za mnou. Až za několik dnů jsem se
dozvěděl, že jeho trápení s internetem ještě
neskončilo. Doma se dozvěděl „sladké“
tajemství, že při jeho „ústupu“ z knihovny
tam zapomněl klobouk i brýle a z hospody
přišel v cizím kabátě. Nejhorší zpráva byla,
že jeho drahá polovička mu zařídila ještě
další lekci. Prý - „kdo není na internetu,
jako by nebyl!“ Teď nevím, která z
oblíbených úsloví si staříček povídal tento
den. Měl jich hodně, ale tři nejoblíbenější,
které obmněňoval podle závažnosti situace:
První bylo „vůla Boží“, když se jednalo o
věc, která je mimo jeho dosah, a nedá se na
ní nic změnit. Pokud šlo o osobní
záležitost, většinou si povzdechl „chudobný člověk - hotová opíca“. Když
mu bylo opravdu těžko opakoval si
beznadějně vyčítavou větu: „Co člověk
zkusí - a stejně umříť musí!“
Tak opravdu nevím, co si bude staříček
povídat dnešní den a co po příští lekci
internetové gramotnosti.
Jan Surý
Tylovice
Rožnov p. Radhoštěm

Příští číslo mininovin vyjde v září!
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