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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
naše knihovna se v době od 1. do 7. října připojí k 11. ročníku celorepublikové
akce pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků „Týden
knihoven aneb Knihovnická bašta“. Byli jsme donuceni vedením knihovny
vyměnit své knihovnické mundůry za kuchařské zástěry a kloboučky a
připravit pro Vás bohatou nabídku. Věříme, že si z našeho jídelního lístku
určitě vyberete.
Dobru chuť přeje kolektiv kuchtíků z knihovny.
PS: Ceny jsou smluvní a jejich změna je vyhrazena.
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KNIHOVNICKÁ BAŠTA
“TÝDEN KNIHOVEN
nejen pro labužníky”
1. - 7. října 2007
Hlavní menu
registrace nových čtenářů zdarma
30 minut Internetu zdarma
čtenářská amnestie - prominutí poplatků
za upomínky
Zákusek
“Čím se živí čtenáři aneb když duševní
strava nestačí”
doneste nám v tomto týdnu recept na Vaši
oblíbenou rodinnou specialitu - recepty
vyhodnotíme a vystavíme na našich
webových stránkách - ty nejlepší
zveřejníme v mininovinách a odměníme
roční registrací zdarma

SPECIALITY PODNIKU
SMITH, Wilbur: Řeka bohů IV. Vnitřní
oko
Pokračování světového bestselleru,
odehrávající se o několik tisíc let později.
Pátrání po pokladu faraóna, které se
neobejde bez napětí a vzrušení.
CALMANOVÁ, Stephanie: Deník
nemožné matky
Odvážná, otevřená a legrační kniha, která
volně navazuje na Deník špatné matky,
dává naději špatným rodičům a
nedospělým dospělým po celém světě.
Přečtěte si ji a poznejte, že v tom nejste
sami.
GILBERT, Martin: Druhá světová
válka. Úplná historie.
Další kniha současného předního britského
historika, autora oficiálního životopisu
Winstona Churchilla. V těchto prvních
úplných dějinách celosvětového konfliktu
autor spojuje v odpovídajících vzájemných
souvislostech všechny jeho aspekty
politické, diplomatické, vojenské a civilní.
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CHUŤOVKY ON-LINE
Během prázdnin jsme v knihovně
nezaháleli, ale naopak jsme pro Vás pečlivě
připravovali novou podobu našich
webových stránek. Stránky jsou
přehlednější, rychleji se dostanete do svých
čtenářských kont a do katalogu naší
knihovny. Předností on-line katalogu je
možnost ověřit si kolik knih, časopisů či
CD máte vypůjčeno a do kdy, dále možnost
prodloužení výpůjční doby, aniž byste
museli knihovnu navštívit, vyhledání knih
v katalogu a jejich případné rezervace.
Nechybí nabídka besed a akcí, které
připravujeme nejen pro veřejnost ale také
pro školy. No a navíc jako třešnička na
dortu jsou na našich stránkách vystaveny
aktualizované seznamy CD, zvukových
knih a odebíraných periodik. Ve fotogalerii
si můžete prohlížet fotografie z akcí, které
proběhly, a budou přibývat samozřejmě
nové. Stránky jsou zatím ve výstavbě, ale i
tak věříme, že se Vám budou líbit.
adresa: www.mekvalmez.cz
NĚCO PRO ŠTAMGASTY I
PŘESPOLNÍ
Odbor Klubu českých turistů TJ Valašské
Meziříčí ve spolupráci s Městskou
knihovnou Valašské Meziříčí pořádá
v sobotu 13. října 2007
turistický pochod
Okolím Valašského Meziříčí a 4. letošní
vycházku “Za toulavým náprstkem”
Sraz a prezentace: sobota 13.10. 2007 od
8:00-10:00 hodin v knihovně - oddělení pro
děti a mládež u Rajky (naproti prodejně
Albert u autobusového nádraží).
Startovné: dospělí 10,- Kč, děti zdarma
Trasa pochodu: knihovna - Potůčky památník na Helštýně - Krhová - Jehličná Drážky - Hrachovec (ČD)
Cíl: Hrachovec - zastávka ČD do 13:00
hodin

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Odměna: Upomínkový list a kovový
odznak. Děti obdrží při splnění podmínek
maskota “Za toulavým náprstkem”.
PŘEDPLATNÉ PRO STÁLÉ HOSTY
Škola tvůrčí fotografie TOPHOTO
Již třetím rokem pořádá fotografické kurzy.
Letos zahájí výuku klasické i digitální
fotografie pro začátečníky i pokročilé,
kurzem Úpravy digitálních dat v grafickém
editoru Photoshop a to hned v několika
městech severní Moravy. V Ostravě,
Frýdku-Místku, Valašském Meziříčí a
Novém Jičíně. Všechny kurzy budou
otevřeny začátkem měsíce října. Studenti se
dozví, nejen jaký fotoaparát si mají pořídit
pro své potřeby, ale především „CO a JAK“
zachytit na fotografické médium. Také se
dozví něco o vzniku a historii fotografie.
Cílem výuky je přiblížit a vysvětlit
studentům základní problematiku
fotografování, dokonalé zvládnutí
fotoaparátu a fotografické techniky.
V kurzech pro pokročilé se budeme
systematicky věnovat jednomu vybranému
tématu, které si zvolí každý sám, tak aby
absolvent kurzu měl možnost vytvořit dílo,
které bude možné vystavit, nebo se jím
prezentovat u přijímacích zkoušek na
České vysoké školy s fotografickým
zaměřením.
Důvod, který vedl k založení naší
fotoškoly je prozaický: žijeme v době
vizuální komunikace; v době, kdy mluvené
slovo a psaný text ustupují stále více do
pozadí a dominantním komunikačním
prostředkem současného světa se stává
fotografický obraz ať již v klasické podobě
fotografického snímku nebo ve formě
filmového či televizního záznamu. Navíc
nejnovější digitální technologie přinášejí do
fotografie stále nové, dosud nevídané
možnosti tvůrčí práce a manipulace s
obrazem, a významně tak ovlivňují
světovou vizuální kulturu. S jistou
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nadsázkou tedy můžeme tvrdit, že
„fotografie hýbe světem“. Z této reality
vychází koncepce naší fotoškoly: v
kurzech, přednáškách a dílnách chceme
nejen předávat potřebné technické znalosti a
praktické dovednosti, ale také pomoci
kultivovat fotografický projev širokého
spektra zájemců o fotografii tak, aby pro ně
kamera nebyla pouhou hračkou, ale zejména
nástrojem moderní řeči a tvůrčí
seberealizace.
Věříme, že i pro Vás bude naše nabídka
zajímavá a účast v některém z našich kurzů
pro Vás bude přínosem.
Od 4. října začínáme kurz v Městské
knihovně ve Valašském Meziříčí.
Přihlášku a informace naleznete na
adrese: www.tophoto.cz, případně na
telefonu: 737311368
Na setkání s Vámi se těší Libor Fojtík a
David Kalmus.
LAHŮDKY PODNIKU
září
výstava fotografií
Petr Zetek
„Makro fotografie“
říjen
výstava fotografií
Miroslav Dvorský a Jiří Jurečka
„Valašská krajina“
Úterý 18. září 2007 v 18:30!! hodin
Sdružení za Krásno krásnější
„To nejlepší z Krásna nad Bečvou a
Valašského Meziříčí“
„Křest knihy Pozdrav z Valašského
Meziříčí“
s dataprojekcí
Středa 19. září 2007 v 18:00 hodin
Klub zdraví
Přednáška Ludmily Lorkové
„Aby záda nebolela...“

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Úterý 25. září 2007 v 18:00 hodin
Přednáška Ing. Jiřího Many
„Evropská unie jaká je“
Úterý 2. října 2007 v 18:00 hodin
Beseda s PhDr. Liborem Knězkem
“Literární Beskydy”
Úterý 9. října 2007 v 18:00 hodin
Beseda s Alexandrou Polákovou a
Dušanem Jiráskem
“K pramenům posvátné řeky Gangy”
s dataprojekcí
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(po kosti) asi na 1/2 až 3/4 cm silné listy.
Každý řez prosolíme troškou soli, stejně tak
troškou mletého pepře a zasypeme troškou
rozsekaného česneku. Dle chuti přes jeden
list můžeme přidat na špičku nože chilli
koření. Pevně ovážeme režnou nití, vložíme
do předehřáté remosky nebo pekáčku,
obložíme nahrubo pokrájenými cibulemi.
Podlijeme horkou vodou a pečeme
dozlatova asi 1,5-2 hodiny. V případě
potřeby podléváme menším množstvím
další vřelé vody. Upečenou knihu krájíme
příčně (přes kosti).

Úterý 23. října 2007 v 18:00 hodin
Beseda s Mirkem Kabelou
“Máme rádi zvířata, protože jsou...”
Sochy zvířat z kamene a železa.
s dataptojekcí

Pohádkový perník
Ingredience: 1/2 kg polohrubé mouky, 350
g cukru krystal, 1/2 l mléka, 2 dcl oleje, 2
celá vejce, 4 lžíce rozředěných povidel (já
je ředím rumem), 2-3 lžíce kakaa, 1 lžička
jedlé sody, 1 prášek do perníku, špetka soli,
1 lžička mleté skořice, lze přidat najemno
nastrouhaná 2-3 jablka. Nemáte-li po ruce
povidla, dají se nahradit i libovolnou
marmeládou.
Postup přípravy: Vše dobře vymícháme
(aby nebyly hrudky) a nalijeme na vyšší,
vymazaný a vysypaný plech. Pečeme ve
vyhřáté troubě 25-30 minut. Do základního
receptu můžete přidat nasekané ořechy
nebo mandle, rozinky, kandované ovoce,
případně polít libovolnou polevou a
ozdobit. Jednoduchý, rychlý a dobrý.

POD POKLIČKOU
Bůčková kniha
Ingredience: vyšší libovější bůček asi 15
cm široký, sůl, mletý pepř, chilli koření, 3
stroužky najemno rozsekaného česneku, 2
cibule, režná nit, 1-2 dl horké vody
Postup přípravy: Bůček nařežeme podélně

Příští číslo mininovin vyjde v listopadu!

Středa 10. října 2007 v 18:00 hodin
Tajemství čínského léčitelství
Přednáší Bc. Vladimír Flegel
“Porucha plic a tlustého střeva”
Úterý 16. října 2007 v 18:00 hodin
Beseda se Zdeňkem Lužou
“Lezení v ledu”
s dataprojekcí
Středa 17. října 2007 v 18:00 hodin
Klub zdraví
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