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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
také po určité době zjistíte, že jste trochu přibrali na váze, že se nevejdete do
šatů a že je třeba obměnit šatník? I knihovna přibývá na váze, stávající šaty
praskají ve švech a do těch dětských se za rok nevejde vůbec. Všechno je jí tak
těsné, že se nemůže ani nadechnout. Nutně potřebuje nové šaty, o několik čísel
větší a pohodlnější. A měly by být krásné a slušivé tak, aby se všem čtenářům
líbila. Ty nové šaty by mohly být zcela jiné než ty staré. Změnila se doba,
změnilo se vše kolem nás, tak proč nezměnit šatník pro knihovnu?
PS: Co si o tom myslíte vy?

Vaše knihovna

Městská knihovna Valašské Meziříčí
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Městská knihovna Valašské Meziříčí
vyhlašuje místní kolo literární soutěže
pro děti
O poklad strýca Juráša
Na křídlech fantazie

Témata:
• Cestovní kancelář Čas
• Všechny cesty vedou do Valašského
Meziříčí
• Kam pěšiny nevedou
• Tajemství lodního deníku
Cesty do minulosti, do budoucnosti,
pozvání do města Valašského Meziříčí a
představení krásných nebo oblíbených míst
ve městě, procházka klikatými pěšinami,
zveřejnění tajemného cestovního deníku to vše je dobrodružství, které prožiješ na
křídlech fantazie.
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.
Uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2007.
Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů se
uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2007 ve
14.00 hod. na oddělení pro děti a mládež u
Rajky ve Valašském Meziříčí.
Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a
příjmením autora, celou adresou, věkem,
třídou, názvem a adresou školy.
Příspěvky můžete odevzdat v elektronické
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nebo psané formě na oddělení pro děti a
mládež u Rajky nebo na pobočce pro děti a
dospělé na ul. Z. Fibicha.
Nejlepší práce postoupí do okresního a
krajského kola, kterého se zúčastní děti
regionů Vsetín, Zlín, Kroměříž a Uherské
Hradiště.
KLÍČOVÁNÍ 2007
V Týdnu knihoven jsme zahájili Klíčování
2007. Pro Rytíře řádu čtenářského - žáky
druhých tříd jsme připravili popletenou
pohádku a zábavné úkoly vedoucí
k odhalení klíče ke knihám.
V průběhu dopoledne děti prokazovaly
znalost abecedy a psaly písmena vlastním
tělem. Ochotně napravovaly popletenou
pohádku Ivony Březinové, pomáhaly
kamarádce Pavle a tetě Bětě vyluštit
Sněžínkovy úkoly, a v závěru odhalily, že
klíčem ke knihám je dovednost čtení.
Symbolický klíč, který jim tuto skutečnost
bude připomínat, si odnesly
s sebou do
školy.
Na závěr se
děti setkaly s
Králem
Knihoslavem
a Královnou
Abecedou,
kteří jim
předali
legitimaci RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU
ČTENÁŘSKÉHO, do které obdrží při
každé návštěvě knihovny speciální razítko.
Nejpilnější návštěvníci knihovny budou
mít v březnu 2008 přednostní právo
přihlásit se na Noc s Andersenem. V
květnu 2008 bude soutěž o sběr razítek
vyhodnocena. Akce, které se zúčastnilo 11
třídních kolektivů z Valašského Meziříčí a
blízkého okolí, si klade za cíl podpořit u
dětí zájem o četbu a naučit je pravidelným
návštěvám knihovny.
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Nemat, Marina: Vězeňkyně z Teheránu
Příběh Mariny Nematové, která byla v
šestnácti letech odsouzena v Íránu k trestu
smrti. Těsně před popravou ji zachránil
vězeňský dozorce Ali, který využil
kontaktů svého otce s Ajatolláhem
Chomejním, a trest smrti byl změněn na
doživotní vězení. Věznitel, který se stal
dívčiným manželem, byl jednoho večera
zastřelen nepřátelským revolučním
oddílem. I po této události byl Marinin
život velmi dramatický.
Nothomb, Amélie: Milostná sabotáž
Próza výrazné belgické autorky se
vyznačuje značnou autobiografičností a
reálným, byť neobvyklým dějištěm - jde o
vzpomínku na část dětství strávenou v
Pekingu v 70. letech. Milostná sabotáž je
příběh o lásce ke špatné osobě, o středu
světa a dětské světové válce, příběh líčený
z pohledu dítěte.
O´Hare, Mick: Proč má pivo bílou pěnu
Chcete znát odpověď i na ty nejzáludnější
otázky? Souvisí barva alkoholu s
kocovinou? Je useknutá hlava při vědomí?
Je tuk neprůstřelný? Je možné přežít jen na
pivu? Vtipný a poučný text vysvětluje
nejrůznější hádanky a přináší mnoho
zajímavého o věcech, o nichž se jinde
nedočtete.
Kopka, Jan: Cyklistickým peklem
Kniha přibližuje tři autorem absolvované
závody největší bikové extrémy světa,
každý uskutečněný v naprosto odlišných
podmínkách. Jeden ve spalujících vedrech
napříč Austrálií, další v nesnesitelných
mrazech Aljašky, třetí v nepředstavitelných
kopcích z Kanady do Mexika.
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Den pro dětskou knihu aneb Kouzelná
vánoční knihovna
Nemáte tip na vánoční dárek?
Zveme třídní kolektivy i rodiče s dětmi,
přijďte se podívat na nové dětské knihy,
přijďte si číst, hrát i tvořit. Přijďte ve
čtvrtek 29.11.2007 od 12. do 16. hodin do
dětského oddělení na ul. B. Němcové (u
Rajky).
Program:
Prodejní výstavka knih, čtení ukázek z
nových knih.
Malí herci, velká hra - dramatizace
literárního textu.
Dopis Ježíškovi - výtvarná dílna.
Knižní ambulance - jak pomoci poškozené
knize.
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 6. listopadu v 18,00 hod.
Jaroslav Jindra
“Zprávy z jiného světa”
Cestopisná beseda a unikátní foto show z
míst, kam se málokdo z nás dostane.
Středa 7. listopadu v 18,00 hod.
Tajemství čínské medicíny
„Porucha ledvin a močového měchýře“
Přednáší Bc. Vladimír Flegel
Úterý 13. listopadu v 18,00 hod.
Přednáška Ing. Jiřího Many
“Pravděpodobná podoba ČR v příštích
desetiletích - klima a společnost”
Středa 14. listopadu v 18,00 hod.
Klub zdraví
“Prevence nádorů”
Přednáší MVDr. Kateřina Janovská
Úterý 20. listopadu v 18,00 hod.
Ve spolupráci s ČSOP Valašské Meziříčí
Beseda s Milanem Janíkem
“Velké šelmy u nás a na Slovensku”
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Úterý 27. listopadu v 18,00 hod.
“Kouzelný večer s vůní Orientu
s tanečnicemi Benkari”
ukázky tance v podání dětí i dospělých
Úterý 4. prosince v 18,00 hod.
Beseda s Jaroslavem Jindrou
“Adrenalinové sporty”
Promítnutí filmu Red Bull > X-Alps
Pondělí 10. prosince v 18,00 hod.
“Ta naše povaha aneb jak se žije...”
Beseda s Mirkem Kabelou
Úterý 11. prosince v 18,00 hod.
“Vánoční koncert” - volné hudební
sdružení Tymián
“Vyhodnocení literární soutěže Mirka
Kabely”
Čtvrtek 13. prosince v 17,00 hod.
Beseda s RNDr. Lubomírem Pospěchem
“Pozvání do Bílých Karpat”
s dataprojekcí
VÝSTAVY - vestibul knihovny
listopad: Martin Zgabaj
”Makrofotografie a snímky z blízka”
prosinec: Božena Hambálková a její žákyně
“Paličkované vánoce”
Čím se živí čtenáři aneb když duševní
strava nestačí
V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o
nejlepší rodinné recepty našich čtenářů.
Takže Vám nabízíme jediný a tedy vítězný
recept na ovocné tvarohové knedlíky. :-)
Čtenářka se již teď může těšit na odměnu v
podobě roční registrace zdarma. No a aby
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tady ten recept nebyl sám, tak přikládáme
ještě jeden z řad knihovníků.
Dobru chuť!
Tvarohové ovocné knedlíky
250g měkkého tvarohu, 70g hladké mouky,
70g krupice, 70g másla, 1 vejce, vanilkový
cukr, sůl, citrónová kůra
Všechny suroviny smícháme dohromady,
(máslo by mělo být při pokojové teplotě,
aby se v těstu netvořily hrudky). Těsto
necháme v lednici odležet 2-3 hodiny, je
vhodné k plnění všemi druhy ovoce
(meruňky, jahody, švestky). Na ovoci
nešetřete. Použijte buď čerstvé nebo
kompotované.
Marie Zahradilová
Výborná nivová omáčka
500g kuřecího masa, 200g nivy, 2 zakysané
smetany, 1 cibule, 5 stroužků česneku, olej,
sůl, pepř, bazalka, oregano, solamyl, 2dcl
vody, světlá jíška na zahuštění (hotová od
Knorru nebo Vitany)
Kuřecí maso pokrájíme na kostičky,
osolíme a vmícháme lžíci solamylu, aby
maso nepustilo šťávu. Na oleji zpěníme
cibulku, přidáme kuřecí maso a za
občasného míchání (hlídat! - rádo se
připaluje) zprudka osmahneme. Přidáme
rozmačkaný česnek, pepř, bazalku, oregano
(vše podle chuti) a nastrouhanou či jemně
nakrájenou nivu. Za stáleho míchání se
niva rozpustí. Přidáme zakysanou smetanu
(případně vodu - podle toho kolik chceme
omáčky mít). Po přivedení k varu a až je
maso opravdu měkké, zahustíme jíškou
nejlépe světlou hotovou od Knorru nebo
Vitany. Případně dochutíme solí a pepřem.
Podáváme s těstovinami.
Příští číslo mininovin vyjde v lednu!
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