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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí, tentokrát malí čtenáři,
víte, že jsou mezi námi rytíři, kteří byli se vší slávou pasování do řádu
rytířského - do Řádu rytířů krásného slova? Chcete také povýšit do stavu
šlechtického? Stačí vyhrát krajské kolo literární soutěže O POKLAD
STRÝCA JURÁŠA vyhlašované knihovnami Zlínského kraje pro dětské
čtenáře letos již poosmé. Do sálů Pražského hradu se malí meziříčští literáti
podívali již dvakrát, ale Řád jim o vlásek unikl. Zkuste zabojovat o místo mezi
rytíři a stanout po boku třeba takovým osobnostem jako jsou Zdeněk Svěrák,
Jiří Lábus a další. Jak na to se dozvíte na další stránce mininovin.
Vaše knihovna
PS: Slova rytíře jsou více než jeho zbraně!
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NOVÉ STANICE INTERNETU
Naše knihovna se zapojila do projektu
Zlínského kraje “Rozšíření Internetu do
knihoven ve Zlínském kraji”. Tento projekt
je spolufinancován Evropskou unií a
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Část
nákladů uhradí naše knihovna. Díky tomuto
projektu jsme získali techniku v hodnotě
622 tisíc korun. Nové počítače a tiskárny
byly umístěny do všech sedmi knihoven v
integrovaných obcích Valašského Meziříčí,
do poboček na ul. Zd. Fibicha a B.
Němcové, pět počítačů zůstalo v hlavní
budově na Masarykově ulici. Jsme rádi, že
díky tomuto projektu můžeme nabídnout
kvalitní a rychlé připojení k Internetu.

adresou, věkem, třídou, názvem a
adresou školy.
Příspěvky můžete odevzdat
v elektronické nebo psané formě
v dětských odděleních knihovny
ve Valašském Meziříčí. Vítězové obdrží
věcné ceny. Vyhlášení výsledků a předání
cen se uskuteční 14. 12. 2006 ve 14 hodin
v dětském oddělení městské knihovny.
Nejlepší práce postoupí do krajského kola,
kterého se zúčastní děti regionů Vsetín,
Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště.
Literární soutěž je součástí projektu Klubu
dětských knihoven Svazu knihovníku a
informačních pracovníků ČR „Kde končí
svět“.

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Městská knihovna Valašské Meziříčí
vyhlašuje místní kolo literární soutěže pro
děti “O poklad strýca Juráša”.
Témata:
Cesta za splněným snem
Moje tajná cestička
Cesty do knihovny, cesty za poznáním
Cesty mohou být různé, po cestě se
dostaneme k babičce a dědovi na
prázdniny, cesty vedou do školy, do
knihovny, do přírody, jsou i cesty za
dobrodružstvím, poznáním, věděním,
cesty, které nás dovedou k vytouženému
cíli.
Pravidla soutěže:
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let.
Každý účastník si může vybrat jedno z
navržených témat a zpracovat je jako prózu
(povídku, pohádku, sci-fi, fejeton apod.)
nebo poezii či drama.
Účastník může poslat jeden příspěvek v
próze (maximálně 3 strany A4) nebo 3
básně.
Ukončení 30. listopadu 2006.
Soutěžní práce musí byt opatřeny
jménem a příjmením autora, celou

KLÍČOVÁNÍ 2006
V Týdnu knihoven 2. - 6. října 2006
pokračovala na dětských odděleních akce
započatá v závěru předchozího školního
roku “Pasování rytířů Řádu čtenářského”.
Tentokrát se již rytíři sešli v knihovně, kde
jsme pro ně připravili zábavné dopoledne s
hledáním klíče ke knihám. Druháci
napravovali popletenou pohádku Ivony
Březinové, pomáhali tetě Bětě a tetě Pavle
vyluštit Sněžínkovy úkoly a v závěru
odhalili, že klíčem ke knihám je schopnost
čtení. Symbolický klíč, který jim tuto
skutečnost bude připomínat, si odnesli s
sebou do školy. Každý malý návštěvník si z
knihovny odnesl legitimaci “Rytířského
Řádu čtenářského”, do které obdrží při
každé návštěvě knihovny speciální razítko.
Nejpilnější návštěvníci knihovny budou
mít v březnu přednostní právo přihlásit se
na Noc s Andersenem.
V květnu bude soutěž o sběr razítek
vyhodnocena. Akce si klade za cíl naučit
děti pravidelným návštěvám knihovny a
podpořit jejich zájem o čtení.
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 7. listopadu v 18,00 hod.
“Beseda se Štěpánem Hurtou”
Autorem pohádek pro děti do sta let. Projev
rektora Valašské univerzity, možnost
zakoupení knih.
Středa 8. listopadu v 18,00 hod.
“Komunikací proti stresu”
Klub zdraví - přednáší Mgr. Alena
Střelcová.
Úterý 14. listopadu v 18,00 hod.
“Česká republika a její postavení
V Evropě v tomto tisíciletí?”
Přednáší Ing. Jiří Mana.
Úterý 21. listopadu v 18,00 hod.
“Světozor II”
Beseda s Janem Trůnečkem,
s dataprojekcí.
Pátek 8. prosince 12-18 hod.
Den s astrologií a horoskopy. Na téma
partnerské vztahy, pracovní a studijní
orientace a další. Cena konzultace 50,- Kč.
Vede astrolog Robert Zapletal. Možnost
zakoupit Astrologický kalendář na rok
2007.
Pondělí 11. prosince v 18,00 hod.
“Valašské Meziříčí očima bývalého
Meziříčana”
Beseda s Mirkem Kabelou, s promítáním.
Úterý 12. prosince v 18,00 hod.
“Vánoční koncert” - volné hudební
sdružení Tymián
“Vyhodnocení literární soutěže Mirka
Kabely”
VÝSTAVY - vestibul knihovny
listopad: výstava fotografií Martina
Fišnara ”LADAKH”
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prosinec: výstava fotografií Jana Trůnečka
a Petra Axmanna s romskou tématikou
“Jdou opravdu do nebe?”

Novinky v hudebním oddělení
CD:
Eben Marek: Krtek ve městě
Hansard Glen & Irglová Aneta: The Swell
Season
Mňága a Žďorp: Dutý ale free
Nohavica Jaromír: Doma
Support Lesbiens: Euphony and other
adventures
Štáchová Helena: Jak Hurvínek s Máničkou
čekali na Ježíška
Štáchová Helena: Hurvínek plete páté přes
deváté
Vondráčková Lucie: Průvodce usoužených
puberťáků láskou
zvukové knihy pro nevidomé:
Beaumarchais, P.: Lazebník sevillský
Gardner, E.S.: Případ šťastných ponožek
Christie, A.: Smrt na Nilu
Javořická, V.: Skryté drahokamy
Kubelka, S.: Konečně přes čtyřícet
Legátová, K.: Jozova Hanule
Wilde, O.: Strašidlo canterwilské
a dalších 30 titulů zakoupených díky
grantu Ministerstva kultury ČR

ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ
DÍTĚ
Cílem tohoto projektu je získat finanční
prostředky pro celosvětovou kampaň
UNICEF. Každá panenka představuje
skutečné dítě z rozvojové země, které bude
v rámci kampaně proočkováno proti šesti
hlavním smrtelným dětským chorobám.
Panenky jsou prodávány v naší knihovně za
částku 600 Kč, což je suma potřebná pro
očkování jednoho dítěte.
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Zrození a slavná éra valašského draka
Staříčkovi Pagáčovému z Velkých Karlovic
sa urodilo ten rok strašně moc trnek.
Věčinu haluzí mosél pořádně
podšprajcovať, podepříť, aby sa pod tíhú téj
úrody nepolámaly. Ale co s takovú
velikánskú úrodú?
Vaříli tý trnky v kotli ve dně v noci, všecky
cérky z okolí už měly na rukách pořádné
pliskýře od točení synákem (to je neco jak
veliká dřevěná vařacha v prostředku kotla
upevněná, aby sa s ňú dalo točiť), aby sa tý
trnky nepřipálily. Jeho žena Mařka už
neměla kúska hrnca na vaření, protože
všecko bylo plné trnkového lekváru
(povidel) nájvyšší kvality.
Gdyž staříček zavřél oči, neviďél nic inšího
jak trnky, trnky a zaséj enom trnky.
Slibovica by z nich byla určitě moc dobrá,
gdyž byly tak dobře zralé, slaďučké.
Enomže široko daleko nebyla žádná
pálenica. Do Valmezu aj do Vizovic bylo z
Karlovic strašně daleko a na nejakú
lavorovicu neměl chuť ani trošku. Ale
protože býl mimořádně chytrý, jak správný
Valach má byť, začál o tem přemýšlať ve
dně v noci.
Všecky zbylé trnky pěkně pozbírál a dál do
velikánskéj bečky. Potem mu zasvítily oči
jak kocúrovi a řek si, že než to vykvasí,
bude dosť času na to, aby neco vymyslél.
Pozháňál si plné náručí knížek o
vševalašských vědách, o pálení slibovice a
krom teho si obstarál ešče všecky dostupné
tlusté múdré knihy o alchýmiji, protože
nekeří královščí alchymisté namísto elixíru
věčného mládí vymysleli jako vedlajší
produkt všecko možné aj nemožné, ale
nájčasťéj tekutinu podobnú slibovici a to
najrúznějších možných chutí a jakosti.
Gdyž tý hory knih proštudovál, začál
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nakupovať nájrostodivnější věci. Ale né
enom nejaké křivule, měděné hady nebo
trubky, jak by si negdo myslél. Jeho
kamarádi v dědině sa mu posmívali a jeho
žena Mařka už mu nemohla přijíť na méno.
Konečně nadešél ten dlúho očekávaný deň
a staříček Pagáčú hned' skoro ráno rozdělál
oheň pod kotlem téj svojí zázračnéj mašiny,
kerú postavíl přesně podla tých múdrých
knih. Za příjemného praskotu suchučkých
bukových polének, keré pod tým kotlem
mizely jedno za druhým, netrpělivě čekál,
jak to všecko dopadne, lesti tá jeho práca
po dlúhé měsíce bude měť vúbec nejaký
smysl. První litr dál nabok, že tým namaže
stařence bolavé nohy a netrpělivě čekál na
další první kapky. Gdyž to okoštovál, býl
hrozně zklamaný. Nedalo sa to piť.
Nachystál si lihoměr a dobrú vodu ze
studně a hned' další litr začál řediť. Enomže
při tem bylo cosi divného. Takové ředění
ešče nezažíl za celú dobu, co je na světě. Po
chvíli začál nadávať, co že mu to prodali za
šmejda lihoměr, kerý ukazuje pořád' jakési
hrozné nesmysly. Poščál si lihoměr od
súseda, ale ten ukazovál to samé, úplně
stejně. Gdyž do téj slibovice dál stejný díl
vody, oba lihoměry ukazovaly stejně - 100
% lihu. Velice udivený si sednúl na špalek a
začál o tem všeckém vážně rozmýšlať: " Že
by tá slibovica byla přeca enom tak hrozně
silná? Uvidím, co sa stane, gdyž to budu
daléj řediť."
(pokračování příště)
Štěpán Hurta
Valašské Meziříčí

Příští číslo mininovin vyjde v lednu!
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