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Milí tenáři,
babí léto je u téměř za námi a za pár týdnů budeme přemý let nad dárky pro
své bli ní pod váno ní stromek. Ji několik let v dy v prosinci pořádá
knihovna vyhodnocení Literární soutě e Mirka Kabely. Tuto ji tradi ní
literární soutěž pořádá Město Vala ské Meziří í s vydatným přispěním Mirka
Kabely, lékaře ijícího v Holandsku a estného ob ana na eho města, který
nad eně podporuje mladé literární talenty a poskytuje finan ní prostředky
v em vyhodnoceným soutě ícím. Uzávěrka této soutě e je 31. října, proto
připomínáme, napi te příběh, vytáhněte své literární pokusy ze uplíku a
zkuste získat některou z cen jako loni například Lukáš Zubr, jeho zajímavý
příběh ze Stínadel uveřejňujeme v tomto ísle mininovin, stejně jako
podmínky letošního ročníku Literární soutěže Mirka Kabely.

Vaše knihovna

PS: Je tě jste nikdy nic nenapsali? ivot pí e ty nejzajímavěj í romány.
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ON-LINE KATALOG

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Naše knihovna pro vás od 4. září 2006
připravila v rámci přechodu na nový
výpůjční systém KpWin-SQL novou službu
- – tedy on-line
přístup do vašich čtenářských kont ze
svých domovů, školy či zaměstnání pomocí
počítače připojeného na Internet.
Přístup budou mít všichni, kteří využívají
služeb knihovny v hlavní budově na
Masarykově ulici a na pobočkách na ulici
B. Němcové (u Rajky) a na ulici Zd.
Fibicha (SVČ Domeček), a kteří si
vyzvedli během srpna novou čtenářskou
legitimaci. Ti, kteří to ještě neudělali, a
chtějí využívat on-line katalog, si novou
čtenářskou legitimaci budou muset co
nejdříve vyzvednout na příslušném
oddělení, kde jsou registrováni.

Co Vám ON-LINE KATALOG nabízí:
- možnost nahlédnout do svého čtenářského
konta
- ověřit si kolik knih, časopisů či CD máte
vypůjčeno
- zjistit datum, do kdy máte tyto tituly
vypůjčeny
- možnost prodloužení výpůjční doby, aniž
byste museli knihovnu navštívit
- možnost vyhledání knih v našem
katalogu, ověřit si, zda jsou volné
- možnost si vypůjčené tituly rezervovat

Vyzkoušejte na http://212.111.9.39

Věříme, že se vám tato služba bude líbit a
že s ní budete spokojeni.

ON-LINE KATALOG

Michal Viewegh: Báje ný rok (deník
2005)

č

Báje ný rok je mimořádně zajímavou
osobní kronikou roku 2005. Zápisky jsou

č

předpokládaně kontroverzní a sebestředné,
ale sou asně i sebeironické, nebývale
intimní a otevřené.

Sice jsme se o tom neu ili, ale také na i
předkové uměli bujaře dovádět a holdovali
radovánkám, nad kterými doboví
mravokárci lomili rukama. Navenek vládly
zásady přísné mravnosti, ale za zavřenými
dveřmi nastával as v elijakých
nemravných kratochvílí, které na na ich
tvářích vyvolávají chápavý úsměv.

Úterý 26. září v 18,00 hod.

Křest knihy , povídání nejen
o kovářích.

Úterý 10. října v 18,00 hod.

Přednáška .

Úterý 17. října v 18,00 hod.
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Pavel Toufar: Nemravné kratochvíle
na ich předkůš
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TÝDEN KNIHOVEN 2. - 7. října 2006

Klíčování 2006

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

V rámci akce Týden knihoven naše
knihovna
- vyhlašuje čtenářskou amnestii (prominutí
poplatků za upomínky)
- registruje nové čtenáře zdarma
- pro zájemce nabízí půl hodiny Internetu
zdarma

- 2. - 6. října na dětském
oddělení (u Rajky)
Setkání Rytířů Řádu čtenářského a hledání
klíče ke Království knih.

“Pověsti a pohádky o kovářích”
Jana Krby

“Moravské sklárny a jejich historie”
Ing. Jiřího Many

“Trénování paměti - Jak?”
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Praktická cvičení pro zlepšení paměti.
Diakonie ČCE VM, Ivana Fojtů.

VÝSTAVY - vestibul knihovny

Literární soutěž Miroslava Kabely
pro rok 2006

září: výstava
Bc. Josef Knápek

říjen: výstava
Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně

”Portrét a akt”

“Společně - Jekhetane”

Vyhlašuje Město Valašské Meziříčí ve
spolupráci s Městskou knihovnou,
Kulturním zařízením města a výborem
školství a kultury.
Soutěže se může zúčastnit každý občan
města Valašské Meziříčí.

Zúčastěný autor může do soutěže poslat
dosud nezveřejněné soutěžní práce v
rozsahu minimálně 2 strany a maximálně 5
stran textu všech příspěvků dohromady,
vyhotovené ve dvou exemplářích (psáno
pouze po jedné straně listu A4, 30 řádků po
60 úhozech na stroji nebo počítači),
opatřené jménem, adresou a rodným číslem
autora, a to buď prostřednictvím školy, na
níž studuje, nebo Městského úřadu
Valašské Meziříčí, odboru školství, kultury
a sportu.

a) ve věku 16-20 let nebo student školy
se sídlem v tomto městě

b) ve věku 13-15 let nebo student školy
se sídlem v tomto městě

Krátká próza na libovolné téma

Krátká próza na libovolné téma

Zú astěný autor mů e do soutě e poslat
dosud nezveřejněné soutěžní práce
v rozsahu maximálně 1strany textu,
vyhotovené ve dvou exemplářích (psáno
pouze po jedné straně listu A4, 30 řádků po
60 úhozech na stroji nebo po íta i),
opatřené jménem, adresou a rodným íslem
autora, a to buď prostřednictvím koly, na
ní studuje, nebo Městského úřadu Vala ské
Meziří í, odboru kolství, kultury a sportu.

Odměněni budou tři nejlepší v každé
kategorii:
- 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

Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci
2006 v Městské knihovně Valašské
Meziříčí.

Na závěr zveřejňujeme loňskou práci
oceněnou mimořádnou cenou.
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Uzávěrka soutěže je 31. října 2006.

Ká a Bechnáč
(ver ované vyprávění)

Léta páně sedmnáctistého dvacátého
estého - 16.8. - byla na popravi ti Stínadla

popravena poslední ena v historii
Vala ského Meziří í za vra du dítěte -
me em sťata a v hrobě kůlem probodena.

(Historie V.M a Krásna n/Be vou)
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erná, erno erná noc, jde zaslechnout jen
vl í vytí. Stříbrný měsíc svítí pocestnému
na cestu, ale svítí trochu, matně, av ak
nikdy nepohasne.

erná, erno erná je noc, lze sly et pouze
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vlčí vytí, do nějž vstoupí dětský křik, náhle
jdoucí z Meziříčí.
Pláče, pláče, až se zalyká - to dítě, což o
životě ví? Zoufale vzlyká, truchlivě naříká
a pak ... pak navždy spí.
Zmatený pastýř se ovcí ptá, kdopak to tu
tak smutně štká? To další novorozenec
mohl spatřit svět, mohl to být pastýř, učitel,
či tak, mohlo to být děvče jako květ, mohl
to být chlapec, z něhož by nespad dívek
zrak.
Však náhle, jako když utne, bylo ticho, byl
klid. A i ti psi pojednou ztichli - snad cítili
odcházející duši bez poskvrny, či pomlčeli
zděšeni hříchem nejtěžším?
Ihned z rána sbíhá se lid tušící smrt
nemluvněte, sbíhá se lid hnedle z rána i
přes to, že v noci nebyl klid a v krčmě byla
mela, stará šenkýřka vše slyšela.
Ano, slyšela, a teď vypráví to, že pár chvil
dítě plakalo, poté jakoby úder, tupá rána a
nakonec náhle zmlklo.
Kdo to byl? Ten vrah neviňátka a kdo mu
záhubu připravil? Byl to chlap či ženská?
Kdo a proč je zvraždil...
Avšak byla to žena, jenž myslela si, že ji
noc schová. Káča Bechná - to je její jméno,
její jméno lépe uvrhnouti v peklo.
Před popravou ji nic nespasí, čas nelze
vrátit a život dát znova. A že již teď se
smrtí zápasí? Dobře tak, měla znáti Boží
slova.
O tom činu dnes si šeptá stromoví a voda v
potoce též o tom zurčí, o tom hříchu mluví
i lidé i zvěř i hmyz. A ona? Už se propadá?
“Buch, buch” “otevři nám nešťastnice!”
tlukou na dveře biřicové, “tak otevři!
Nemine tě šibenice!” a žena mlčí, snad
neotevře.
Tu stráž vtrhne do světnice, Káča na ně
béře nůž, má odvahu, vskutku jako muž,

však lépe jednat měla dřív.
“Jaký trest jí máme dát? Oko za oko a ke
zdi přikovat? Či zub za zub a živou
pochovat? Řekněte! Jak ji máme
potrestat?”
“Oj, to není důležité, jenom ať trpí, ať trpí
za to dítě, za to nebohé nemluvně.”
“Hlavní, aby dostala svůj trest, nechť se
smaží v pekle a ať má, co její jest, kéž
nemá s ďáblem pokoje!”
“Už ji vezou!” křičí lid. “Prstem si ukažte!
Či plivněte si! Ta žena, ta nezaslouží žít -
měli jsme ji dávno uvěznit.”
U špalku jest sukno v barvě černé, popravčí
tu již chvíli čeká, Káča před něj
předvedena, načež na kolena kleká...
Jde a kráčí jako živá mrtvola, její šlépěje,
její kroky ustávají, čím blíž a blíž je k
smrti, a ona zakopává čím dál víc a ještě
vše živé kleje potají, ví, že už po ní nikomu
nic není.
Kat máchne mečem po bělostném krku, v
němž si najde přesný cíl, z rány stříká
proud rudého moku, v tu se každý otočil, a
pramen krve tryská dál pár chvil.
V Meziříčí, v městě nad řekou Bečvou, v
Meziříčí, tam ztrestali ženu krutou, jež dítě
povila, jehož život nedbala, lásku, tu mu
nedala, úmyslně a chladně ho zmařila,
mečem sťata, tak Káča skonala.
Dál jest černá a černočerná noc,
zaslechnout lze vlků vytí. A ta luna? Ach, ta
stále svítí, ale málo, vůbec ne moc....

Lukáš Zubr
Poličná

16 let

Příští číslo mininovin vyjde v listopadu!
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