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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
víte, že knihovníci se vždy snažili vytvořit pro vás co nejpříjemnější prostředí.
Čtenáře vítají vymalované půjčovny a zajímavé výstavy a po třech letech práce i malá
předzahrádka u budovy.
Z trávníku vznikla miniaturní zahrádka se stříhanými jehličnany i listnáči,
skalničkami, kameny a lavičkou na posezení s možností pozorovat ptačí krmítko s
hladovými opeřenci.
Lavičku a krmítko zařídil ČSOP, kameny darovala paní Hrtusová, počáteční práci s
odstraňováním travního drnu odvedly Městské lesy a zeleň, práci, výsadbu a stálou
údržbu zahrádky knihovníci.
Vaše knihovna
PS: Přijďte, uvidíte, posedíte…

Městská knihovna Valašské Meziříčí

4/2008

RYTÍŘSKÝ ŘÁD ČTENÁŘSKÝ
PŘIVÍTAL DO SVÝCH ŘAD NA 250
NOVÝCH RYTÍŘŮ
Školní rok je u konce, už i nejmladší žáci
zvládají celou abecedu, a ta chvíle, kdy
začínají sami číst, kdy se jim otevírá svět
ukrytý na stránkách knih, je ta pravá pro
návštěvu knihovny. První třídy z celého
Valašského Meziříčí se zapojily do třetího
ročníku projektu První rok ve škole - první
krok do knihovny.
Každá třída složila rytířský slib, potom

prvňáčci poklekli před krále Knihoslava a
byli slavnostně pasováni na Rytíře řádu
čtenářského. Z rukou královny Abecedy
děti obdržely rytířský glejt, který je
opravňuje zaregistrovat se bezplatně do
knihovny.

Ke knihám pro děti neodmyslitelně patří
také ilustrace. Pozvali jsme oblíbeného
ilustrátora Adolfa Dudka, který děti
seznámil s různými výtvarnými technikami
a postupy. Děti se s velkou chutí učily
kreslit, řešily hádanky a skvěle se bavily.
Možná je na hodnocení ještě brzy, ale už
teď víme, že do knihovny zavítalo 22
nových čtenářů a věříme, že si u nás
vyberou skvělé knížky.
Program se uskutečnil ve spolupráci s
Kulturním zařízením ve Valašském
Meziříčí a za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Literární soutěž pořádaná knihovnami
okresu vyvrcholila v uplynulých dnech
okresním a záhy i krajským kolem.
Soutěžící z Valašského Meziříčí a okolí se
ani v konkurenci literátů celého Zlínského
kraje neztratili. K jedenácti medailím z
okresního kola přibyly i tři z kola
krajského. V krajském kole uspěly Monika
Marková (ZŠ Branky), Lucie Svobodová
(ZŠ Choryně) a Marie Hrušková
(ZŠ Kunovice).
Gratulujeme.
Sborníky vítězných prací si můžete
zapůjčit v naší knihovně.
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VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
červenec
Blanka Růžičková
“Kouzlo přírody”
srpen
Lukáš Bártek
“Putování po Jižní Americe”

VÝPŮJČNÍ DOBA PŘES PRÁZDNINY

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 17. července v 18 hodin
beseda s Bc. Janem Kocourkem
BAMBUS, ČAJ A MYANMAR
s ochutnávkou čaje a s obrazovou
dataprojekcí
Rok před tím, než počátkem letošního
května cyklón Nargis připravil v Barmě
(Myanmaru) desítky tisíc lidí o život a
nevídaným způsobem zpustošil většinu
území této nádherné země, procestovala ji
ČAJOVO-BAMBUSOVÁ EXPEDICE. Její
účastník, Bc. Jan Kocourek, odborník na
bambusy i čaje, zavede posluchače v
poutavém vyprávění s obrazovou projekcí
nejen do exotických dálek, ale i poradí, jak
si užívat zvlášť lahodný čaj za šumění
bambusových listů. Jako významný
průkopník pěstování bambusů u nás
předloží důkazy, že bambusům se již pár let
daří i na Valašsku. Zájemcům poradí, jak na
to. Zajímavého a vzácného hosta uvede Jan
Trůneček, který nevyloučil ani účast Mgr.
Soegenga Soejona, se kterým před rokem
knihovna úsměvně vítala jaro.

Masarykova ulice - Krásenská radnice
PO
9 - 17
ÚT
12 - 17
ST
9 - 17
ČT
zavřeno
PÁ
9 - 17
SO
zavřeno
Ul. B. Němcové (u Rajky) - oddělení pro
děti
PO
9 - 11
12 - 16
ÚT
zavřeno
ST
12 - 16
ČT
zavřeno
PÁ
9 - 11
12 - 16
Oddělení pro děti a dospělé na ul. Zd.
Fibicha (SVČ Domeček) bude v červenci a
srpnu zavřeno!

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA
KABELY 2008
Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s
Městskou knihovnou a výborem kultury
vyhlašuje LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
MIROSLAVA KABELY PRO ROK 2008
10. ročník
Soutěže se může zúčastnit každý občan
města Valašské Meziříčí:
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a) ve věku od 16 do 20 let nebo student
školy se sídlem v tomto městě
volný slohový útvar na téma:
1. Někdy prostě musíte zapomenout, co je
"správné", a udělat to, co je nutné.
2. „Bílým šátkem mává,
kdo se loučí,
každého dne se něco končí,
něco překrásného končí.
Setři si slzy
a usměj se uplakanýma očima,
každého dne se něco počíná,
něco překrásného počíná." (J. Seifert)
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. Když zavřu oči.....
2. Příběh, jehož součástí je tento vzkaz:
"Musíme se hned sejít, už vím, co s tím budeš koukat! Nikomu ani slovo!“
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
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.
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Uzávěrka soutěže je 31. října 2008.
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
2008 v Městské knihovně Valašské
Meziříčí. Autor dává souhlas se
zveřejněním prací na webových stránkách
města Valašské Meziříčí.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Svět Miloslava Baláše
Miloslav Baláš, Valach rodem i srdcem,
vyznával lidskou svobodu a stejně tak
toužil poznávat věci minulé pro pochopení
oněch přítomných. Kniha je připomenutím
výročí stého narození Miloslava Baláše
(rodáka z Valašského Meziříčí), profesí
právníka a úředníka, srdcem literárního
tvůrce a umělce. Pro pozorného čtenáře se
kniha stane velkým překvapením v podobě
edice dosud nezveřejněných deníků. Snad
kniha přinese nejen vzpomínky zralejší
generace ale poznání i pro generaci
mladou.

Příští číslo mininovin vyjde v září!
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