PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ ZA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
"Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou" slíbilo v květnu 263 prvňáčků z Valašského Meziříčí a okolí. Již devátým rokem
poklekly děti před královnou Abecedou i králem Knihoslavem I., aby byly pasovány na rytíře
Řádu čtenářského. Během slavnostního dopoledne dostaly z rukou jejich veličenstev glejty
opravňující je k roční registraci v knihovně zdarma.
Jak skáče žabka Žužu nebo co zpívali trpaslíci Sněhurce, se děti dozvěděly během vystoupení
ilustrátora Adolfa Dudka, který dokáže malé posluchače živě zatáhnout do svých příběhů.
Noví rytíři mu ochotně pomáhali s hraním klasických pohádek a při jeho vtípcích se doslova
váleli smíchem po zemi.
Brk, rýč, koryto… taková slova vytvářeli prvňáčci ze svých spolužáků. Ti se stali živými písmenky a pomáhali podpírat zraněného rytíře R na cestě domů. Tím dokázali své znalosti čtení a mohli být se vší slávou pasováni do rytířského stavu.

V pátek 16. května lámal vítr stromy, pršelo už druhý den. Hladina Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí byla po deváté hodině ranní na 285 centimetrech, k dosažení třetího stupně
povodňové aktivity tak scházelo jen pět centimetrů. Pak ale začala hladina řeky opět klesat a
kolem 14. hodiny už byla řeka opět jen v prvním stupni povodňové aktivity. Meziříčská muzejní noc mohla vypuknout. V naší knihovně letos v Hrabalovském duchu a jeho stovku jsme
oslavili originálně.
Příchozí vítal výpravčí Hubička s razítkem, jehož otisk si nejodvážnější dívky odnášely na
místě, které se veřejně neukazuje. Především děti zaujala stavba pivovarského komína, kdy za
cihly posloužily vyřazené knihy. Bohužel knih nebylo tolik, aby komín dosáhl skrz střechu :-)
Vzkaz prostřednictvím skřivánků na niti zanechala většina návštěvníků. Věříme, že všichni,
kteří si vylovili symbolickou perličku ze dna akvária, budou hledat perličky i mezi lidmi, kteří
je obklopují.
Pro příchozí bylo připraveno občerstvení v podobě postřižinského piva, zabijačkových pochoutek paní sládkové a grilovaných specialit strýce Pepina.
Večer se vydařil a snad nikdo ze 120 nočních návštěvníků knihovny neonemocněl.
PS: ani hlasování neukázalo definitivně na větší oblibu kančího se zelím či se šípkovou omáčkou, takže spor může doutnat dál.

Oslavte s dětmi jejich svátek!
Nové hry k vypůjčení od 1. června na oddělení pro dospělé...
Umí prase létat
Dětská hra pro 2-4 hráče od 5 let . Cestovní verze oblíbené
hry pro děti, ve které je hlavním úkolem rozpoznat správné vlastnosti zobrazených zvířat.
Česko Junior
Rodinná hra pro 2-6 hráčů od 10 let. Otázky se týkají České republiky a jejích obyvatel a jsou rozděleny do čtyř
okruhů: lidé a společnost, příroda a geografie, kultura a
různé. Nově byla do hry zařazena aktivita se slepou mapou, kterou naleznete na zadní straně herního plánu a
která vám odhalí ta nejpozoruhodnější místa naší země –
památky již zařazené nebo navržené na seznam památek
UNESCO.
Jenga
Rodinná hra pro 2 a více hráčů od 6 let. Klasická stolní hra,
která nabízí mnoho zábavy a vtipných okamžiků. Na stole
se postaví věž ze všech kamenů. Hráči se střídají v pořadí
a postupně se snaží opatrně jeden kámen z věže vytáhnout, aniž by věž spadla. Prohrává ten hráč, kterému věž
spadne!
Mölkky
Venkovní hra pro 2 a více hráčů od 6 let. Hra Mölkky je kolíková hra, která pochází z Finska. Je vhodná pro všechny
věkové kategorie a lze ji hrát v libovolném počtu hráčů –
čím více, tím lépe. Hráči hází házecím kolíkem Mölkky na
ostatní očíslované kolíky. Body se v průběhu hry zapisují
a sčítají.
Osadníci z Katanu
Rodinná hra pro 3-4 hráče od 10 let. Osadníci z Katanu
jsou legendou ve světě deskových her, která si získala přízeň milionů hráčů po celém světě. A čím tato hra jednoznačně předčí jiné deskové hry? Především variabilitou
herního plánu. Každá partie je jedinečná. Spolu s protihráči osídlujete ostrov Katan.

3. června - 30. června
Jak se žije...
Výstava fotografií z činnosti meziříčské knihovny ve vestibulu knihovny.
úterý 3. června v 18 hodin
Halí, belí, já mám knížku pod postelí...
Čtení před spaním u dětské knihovny v rámci akce Mezinárodní týden čtení. Hudební doprovod Buksa Band a děti ze ZŠ Masarykova. Deky, polštářky a plyšáky s
sebou!
čtvrtek 19. června v 17 hodin
Mikulášovy patálie
Literatura na filmovém plátně
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních
příběhů dětských knížek o Mikulášovi v hrané verzi na filmovém plátně. Za 50 let
od vydání první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí
po celém světě i u nás. Přijďte se naladit na prázdniny!

23. - 28. června
Bazar knih
Prodej vyřazených knih v pondělí pod širým nebem u knihovny, další dny ve vestibulu knihovny. Přijďte se zásobit na prázdniny. Vše za 5,- Kč.

Promítáme ve čtvrtek 19. června v 17 hodin v čítárně.
Přijďte se naladit na prázdniny...

23. - 28. června 2014
Prodej vyřazených knih v pondělí pod širým nebem u knihovny,
další dny ve vestibulu knihovny.
Přijďte se zásobit na prázdniny. Vše za 5,- Kč.

Aby se do regálů vešly nové knihy, musely jim starší tituly uvolnit místo. A tak
jsme kontrolovali police a zkoumali, zda jsou knihy stále aktuální. Ty, na kterých
byly patrné známky častého používání nebo na ně zbytečně sedal prach, jsme přesunuli do skladu v bývalých kasárnách.
Tam jsme museli vybrat tisícovku knih, které si už léta nikdo nežádal, a vyřadit je.
Odhadem jsme navzpírali tři tuny, protože každá kniha nám prošla několikrát rukama. Snad naposledy budeme posilovat v pondělí 23. června, kdy je nanosíme
před knihovnu a zahájíme tradiční letní bazar.
Za pětikorunu budou k mání knihy naučné i beletristické. Na své si přijdou milovníci detektivek i výtvarného umění. Zkrátka přijdou jen děti, protože z jejich oddělení jsme letos nic nevyřadili. Zastavte se a nenechejte nás nosit knihy zase zpět
a pak znova do sběrných surovin!

9.6.1934 – se narodil ve Frýdku-Místku architekt Petr Žert. Učil na Střední průmyslové škole
stavební ve Valašském Meziříčí. Projektoval bývalou prodejnu Světlana na Poláškově ulici ve
Valašském Meziříčí, budovy ve Francově Lhotě a stavby na Slovensku. Zemřel 25.12.2011. –
80 let
16.6.1919 – zvolen jako poslední starosta městečka Krásna nad Bečvou Josef Birgus. Svou
funkci vykonával do 31.12.1923, než došlo ke sloučení Krásna nad Bečvou a Valašského Meziříčí. – 95 let
24.6.1889 – se narodila ve Valašském Meziříčí operní pěvkyně Jana Čapková – Hanusová.
Koncertovala společně s manželem Františkem Hanusem v našich zemích i v Německu. Zpívala sólové party na koncertech Besedy a v operách hraných místním sokolským divadlem. Byla
matkou známého herce Františka Hanuse. Zemřela 7.12.1982. – 125 let
24.6.2009 – přívalový déšť nebývalé intenzity kolem osmnácté hodiny zaplavil Krásno nad
Bečvou, Krhovou, Byninu a část Hrachovce. – 5 let
26.6. a 27. 6. 1924 – poprvé navštívil Valašského Meziříčí T. G. Masaryk jako president republiky. 26. června přijel v podvečerních hodinách vlakem na krásenské nádraží a ubytoval se
v zámku Dr. Seilerna. Druhý den byl president slavnostně uvítán představiteli okresu i města
na náměstí, navštívil ústav pro hluchoněmé děti a gobelínovou školu, která sídlila tehdy
v téže budově, dále gymnasium a sokolovnu, kde byl uspořádán slavnostní oběd. Odpoledne
pak odjel automobilem na návštěvu Vsetína. – 90 let
Zatím shromáždily se spolky valašskomeziříčské na náměstí a za zvuků hudby huťské uspořádaly velikolepý průvod lampionový a pochodňový ku krásenskému zámku. K průvodu tomuto
dostavilo se mírně odhadnuto 8 – 10 tisíc lidí a lampionů bylo jistě nejméně 3000. Před zámkem, na jehož balkon dostavil se bouřlivě pozdravován pan president republiky se svým průvodem, zapěly sdružené sbory pěvecké…Smetanovo „Věno“ a Nešverovu „Moravěnku“…..
( Z Úředního věstníku okresní politické správy ve Val. Meziříčí, č. 7, ze dne 29. června 1924)
28.6.1854 – se narodil v Jindřichově Hradci malíř Hanuš Schweiger. Vystudoval malířství,
stal se profesorem Akademie výtvarných umění. Měl ateliér na Rusavě a také pobýval
v hájovně na svahu Hostýna, kam se později přestěhoval. Namaloval řadu obrazů s náměty
z Valašska, pro valašskomeziříčské gobelínové dílny navrhl gobelíny Vodník, Krysař, Cyril a
Metoděj. Zemřel 17.6.1912 v Bystřici pod Hostýnem, kde je také pohřben. – 160 let
29.6.1594 – vypukl požár v domě Barbory Střílkové, shořelo 38 domů na náměstí. – 420 let
Zpracoval Josef Kramář

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE
PONDĚLÍ

9:00 – 18:00

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

STŘEDA

9:00 – 18:00

ČTVRTEK

12:00 – 17:00

PÁTEK

9:00 – 18:00

SOBOTA

8:00 – 11:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA
PONDĚLÍ

12:00 – 16:15

ÚTERÝ

12:00 – 16:15

STŘEDA

12:00 – 16:15

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 16:15

SOBOTA

ZAVŘENO

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ VYHLÍDKA, SVČ DOMEČEK
PONDĚLÍ

12:00 – 17:00

ÚTERÝ

12:00 – 16:00

STŘEDA

12:00 – 17:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 16:00

SOBOTA

ZAVŘENO
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