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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 12. ročník celostátní akce Týden
knihoven s mottem Knihovna - rodinné stříbro. Letošní motto opět dává
dostatečný prostor naší fantazii, abychom se jej chopili z různých úhlů a
připomněli všeobecně známou věc - ne všichni si ji však zcela uvědomují - že
bez knihoven to ani v digitálním věku nebude možné. Úloha knihoven je ve
vzdělávacím procesu nezastupitelná, přičemž platí, že jen vzdělaní občané
mohou vést stát k prosperitě. Proto se musíme o naše rodinné stříbro náležitě
starat. Naše knihovna se k této akci v týdnu 6. - 12. října také připojuje, protože
i ona má ve Valašském Meziříčí v oblasti kultury a vzdělávání své
nezastupitelné místo.
Vaše knihovna
PS: Nad zlato dražší je klenot poznání....
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MÍSTNÍ KNIHOVNA KRHOVÁ
V NOVÝCH PROSTORÁCH
Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření
knihovny v Krhové, které se uskuteční
1. září v 9 hodin v nově zrekonstruovaných
prostorách ZŠ Krhová. Knihovna bude i
nadále nabízet klasické výpůjční služby a
přístup k Internetu zdarma. Díky většímu
prostoru ale také možnost studia a
odpočinku přímo v knihovně. Přestěhování
a vybavení knihovny si vyžádalo 130 tisíc
korun. Součástí slavnostní premiéry bude
1. září také Pohádková olympiáda pro děti
a bezplatná registrace na příští rok
pro všechny nové čtenáře. Knihovna bude
otevřena vždy v pondělí v pátek od 13
do 18 hodin.

KNIHOVNA PLNÁ KLENOTŮ
“TÝDEN KNIHOVEN
aneb knihovna jako rodinné stříbro”
6. - 12. října 2007
registrace nových čtenářů zdarma
čtenářská amnestie - prominutí poplatků
za upomínky

TIP NAZAJÍMAVOU KNIHU
PEKÁRKOVÁ, Iva: Láska v Londýně
Povídky se odehrávají v současném
Londýně a většinou v imigrantských
komunitách. Autorka čerpá ze svých
vlastních zkušeností, neboť se v anglické
metropoli vrátila k taxikářské profesi.
SOKOLOV, Saša: Škola pro hlupáky
Prvotina ruského emigrantského prozaika
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je křehkým, přeludovým až snovým
románem, který patří mezi stylistické
vrcholy ruské prózy. V románu je
rekonstruována zvláštní, pro normální
vědomí zaostalá psychika vypravěče, žáka
zvláštní školy, jenž trpí rozdvojením
osobnosti, a jeho neobvyklé vnímání a
prožívání času.
SLÁNSKÁ, Mariana: Tóny v trní
Rozsáhlý román ve slovenštině nás
prostřednictvím svých postav vrací do trní
společenských poměrů posledního
desetiletí totalitního systému v
Československu. Příběh trojice žen je
nesmírně poutavým obrazem konfliktů
mezi uniformním životem a potřebami
srdce a duše, mezi racionalitou a
emocionalitou.

ZVUKOVÉ KNIHY VE FORMÁTU MP3
Hudební oddělení nabízí k vypůjčení
zvukové knihy na CD ve formátu mp3.
Z novinek vybíráme:
Jana Paulová: Jak běžet z kopce
Eva Hrubešová, Josef Hrubeš: Toulky
pražskou minulostí
Alma Mahlerová-Werfelová: Můj život
Rex Stout: Právo na smrt
Marcia Davenportová: Mozart
Ägatha Christie: 3x Hercule Poirot
Karel IV.: Vlastní životopis
Ivan Kraus: Číslo do nebe
Miloslav Šimek, Josef Fousek: Putování
s oslem
Marina Vladyová: Vladimírem aneb
zastavený let
Jožo Nižnánský: Žena dvou mužů
Barbara Woodová: Hippokratova přísaha
Georges Simeon: Doktůrek
Peter Carrick: Barbra Streisandová
Henry M. Stanley: Jak jsem našel
Livingstona
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

PŘIPOMÍNÁME!

Středa 17. září v 18 hodin
Klub zdraví
„Život včel a jejich produkty“
beseda s Markem Wagnerem

Pravidla Literární soutěže Miroslava
Kabely. Soutěže se může zúčastnit každý
občan Valašského Meziříčí
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.

Úterý 30. září v 18 hodin
„Za krásami jižní Indie“
beseda s Dušanem Jiráskem a Alexandrou
Polákovou
s dataprojekcí
Úterý 7. října v 18 hodin
“Civilizace na počátku 21. století”
přednáška Ing. Jiřího Many
Úterý 14. října v 18 hodin
“Nový Zéland očima lyžařské
instruktorky”
beseda s Kateřinou Vlhovou
s dataprojekcí
Středa 15. října v 18 hodin
Klub zdraví
“Zdravá strava v praxi”
praktické ukázky vaření
povede paní Jánková
Koná se tentokrát v budově Sboru církve
na Hřbitovní ulici !!!!!

VÝSTAVY
1. - 30. září 2008
výstava fotografií
Petr Zetek - Makrofotografie
1. - 30. října 2008
výstava fotografií
Ivan Straškraba - Vsetínská Bečva

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
Uzávěrka soutěže je 31. října 2008.
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Cestovní kancelář ČAS
Ráno, když jdu do školy, nemohu si
nevšimnout neonového nápisu CESTOVNÍ
KANCELÁŘ ČAS. Toužebně se dívám do
skleněné výkladní skříně s nabídkou
zájezdů a v duchu si přestavuji, jak asi
vypadali naši předkové nebo jak bude
vypadat naše budoucnost. Moje jediné
přání je, abych mohla jeden z těchto
zájezdů absolvovat. Zamyslela jsme se tak,
že jsem přestala vnímat čas. Po chvilce se
ve výkladní skříni objevila milá paní a
vyvěsila nový zájezd, povšimla si mě a
usmála se. Úsměv jsem opětovala a
zároveň mrkla na hodinky. Není to poprvé,
co přijdu pozdě do školy, protože výkladní
skříň přímo vyzývá, aby jste se zastavili a
nakoukli dovnitř.
Opakovalo se to ještě tři další rána, nevím
proč, ale paní mě asi bylo líto. Proto mě
vybídla, ať jdu dovnitř. Po chvíli váhání
jsem přeci jenom vešla. Čekalo mě nemalé
překvapení. Nejprve se mě ta milá paní
ptala na školu a na takové ty věci, na které
se vždycky ptají dospělí. Tentokrát mi to
nevadilo. Pomohla jsem jí s nějakými
papíry a odměna byla nemalá. Splnilo se mi
moje přání. Paní Časová (jak jsem se
dozvěděla) mě poslala k jakémusi výtahu,
podobal se každému jinému, ovšem zdání
klamalo a po nástupu dovnitř jsem zjistila,
že místo běžných pater jsou zde vypsaná
nějaká čísla a tlačítka. Došlo mi, že jsou to
letopočty. Ale když je člověk obklopen
tolika tlačítky, tak neví, které zmáčknout.
Vždycky mě zajímala minulost, ale zároveň
i budoucnost. Opravdu jsem nevěděla, které
zmáčknout. O minulosti se učíme v
dějepise, ale o budoucnosti nic nevím,
napadlo mě. A ruka sama zmáčkla tlačítko s
letopočtem 3765. Výtah se rozjel takovou
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rychlostí, že se mi zvedal žaludek. Pak
prudce zastavil a otevřely se dveře.
Nevěděla jsem, jestli mám ještě vůbec chuť
vystoupit, ale zvědavost mi nedala.
Ihned se mě ujal průvodce, divil se, že jsem
sama, ale za chvíli začal vyprávět.
Procházeli jsme město, tedy ono to jako
město vůbec nebylo. Nad hlavami nám ve
vzduchu jezdily auta a autobusy. Lidé
vypadali podobně jako lidé z doby, ve které
žiji já, jenom oblečení a účesy se poněkud
lišily. Se zájmem jsem si prohlížela každý
kousek tohoto města, všechno se tak lišilo.
Nakoukla jsem do obchodu, kde seděla
žena zkoušející si boty. Ukázala jsem
prstem na jedny a ty okamžitě samy přijely
po zemi. Po dlouhé cestě mi pěkně
vyhládlo a tak jsem nakoukla do první
restaurace, která byla po cestě. Překvapeně
jsem zůstala stát ve dveřích a dívala se
dovnitř. Lidé seděli u stolů jako v naší
době, ale na rozdíl od nás se nemuseli
namáhat a ukrojit si sousto. Příbor jim sám
krájel. A když si chtěl někdo něco objednat,
stačilo napsat papírek a poslat vlaštovkou,
která sama doletěla k číšníkovi. Jinak to
nebylo ani v kadeřnictví. Nůžky samy
stříhaly a fény samy foukaly. Vyšla jsem
ven a přemýšlela, jaké by to asi bylo,
kdyby za mě někdo napsal úkoly, vysál
nebo zašel nakoupit.
Ale vzápětí jsem si uvědomila, že jenom
sedět a nic nedělat by mě asi nebavilo.
Proto jsem ráda, že žiji v naší době a už se
těším, jak si napíšu úkol, umyji nádobí a
naší sousedce pomůžu s nákupem.
Lucie Buchtová , ZŠ Šafaříkova

Příští číslo mininovin vyjde v listopadu!
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