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První setkání po prázdninách se odehrávalo  v pátek 9. září, kdy se děti sešly ke 
společnému m alování na chodníku, které bylo spojeno i s tombolou a každé dítě 
si odneslo malý dáreček. Celkem přišlo malovat deset dětí.  



První populárně-naučná 

stezka  
První populárně-naučná stezka po krásách naší obce a nejbližším okolí se konala          
v sobotu, 10. 9. 2011.    Dostavilo se na ní 25 dětí ve věku od deseti měsíců do dvanácti 
let za doprovodu jedenácti dospělých.  Ve spolupráci s kronikářem a knihovníkem 
Břeťou Bémem jsme dětem připravili dopoledne se soutěžemi, úkoly a s poznáváním 
okolí Jinačovic. 

Zastavili jsme se u části Hitlerovy dálnice, sbírali po cestě rozházené obrázky, 
statečnější děti vylezly na myslivecký posed. Dále jsme si odpočinuli u “autobusové 
zastávky”, udělali piknik “U Zeleného stolu”, zahráli si hru “U Rumunů” a na závěr 
skončili před Mysliveckou chatou, kde zrovna probíhaly střelby.  To vše doplněné 
soutěžemi a úkoly pro děti. 

Akce se nádherně vydařila (včetně počasí), tak snad i ta následující proběhne podobně. 

 

Ráda bych připomenula, že pro děti, které absolvují všechny stezky (bude jich 5-6, dle 
počasí) čeká pěkná knižní odměna. 

Na Noc s Andersenem ale nebudu moci všechny děti vzít z kapacitních důvodů čítárny 
(zkrátka a jednoduše, na spaní bychom se tam nevešli), proto budu moci děti brát jen 
podle určitých kritérii (věk 6-10 roků, bydliště v Jinačovicích, účast na stezkách, účast 



na kreativních dílničkách, povaha dítěte…).  Noc s Andersenem bude probíhat v pátek 
31. března 2012. 

Tragická smrt spisovatelky  

Simony Monyové 
Ve středu 3. 8. 2011 zasáhla mě, celé Brno a především celou čtenářskou obec zpráva, 

že tragicky zemřela naše oblíbená spisovatelka Simona Monyová. Její knihy byly 

dlouhodobě nejprodávanější a v knihovnách nejpůčovanější, o čemž svědčí i její 

půjčovanost v naší jinačovské knihovně.  Pro mě to byla zpráva o to víc šokující, 

protože jsem Simonu znala osobně, psaly jsme si, tykaly si a o jejich problémech jsem 

neměla nejmenší tušení. 

Protože jsme se chtěli o svou bolest podělit, popovídat si o jejich knihách a sdílet 

společné zážitky, uspořádala jsem na Moravském náměstí 12. srpna pietní akt.  Bylo to 

setkání lidí, kteří se sem se Simonou přišli rozloučit, položit kytku či zapálit svíčku.  

Akce se i přes velký zájem médií, které se snažily za každou cenu natočit nějakou 

“aféru” povedla výborně a  i když byla z tak smutných důvodů, pocity z jejího konání 

byly pozitivní. 

Z kytek a svíček od čtenářů jsme na závěr udělali krásné velké srdce jako vyjádření 

našeho vztahu k autorce. 

Na akci také byla použita kniha, do které mohli čtenáři a fanoušci zapisovat svoje 

zážitky se Simonou nebo 

vyjadřovat rodině soustrast. 

Tuto knihu mám v knihovně    k 

dispozici, budete-li chtít, 

můžete nejen nahlédnout, ale 

též něco připsat. 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akce, na které se můžete v měsíci říjnu těšit: 

 

1) KREATIVNÍ DÍLNIČKA s názvem “Dobrý večer, dobrou 
noc!” – v pátek, 7. října 2011 

Tato dílnička je vhodná především pro děti, který NEBYLY na Noci                         

s Andersenem, ale samozřejmě se těším i na ně. Na této dílničce budeme 

malovat nevypratelnými fixami na textil na polštáře. K dispozici budou 

předlohy oblíbených postaviček z Večerníčků.  Za 30,-kč si pomalujete           

a domů odnesete polštářek z Ikey. Vzhledem k nákupu material je potřeba 

objednat se na dílničku předem! 

 

2) DRUHÁ NAUČNĚ-POZNÁVACÍ STEZKA 

Termín druhé stezky bude ještě upřesněn na nástěnce, na webu knihovny           

a take ho budu rozesílat na e-maily. Trasa je už naplánovaná – od knihovny   

k památné jinačovské lípě, potom k čističce odpadních vod, kolem bažantnice 

ke studánce. Na cestě budou opět soutěže a úkoly, vše zakončeno menším 

tvořením.  Druhá stezka je podstatně kratší než ta první, kdo zvládl první, 

tuhle ujde zcela bez problémů.  

 

A co vás čeká v listopadu?  KREATIVNÍ DÍLNIČKA s názvem “Vánoce se blíží….” 

Ač se to nezdá, Vánoce se pozvolna blíží a také naše tvoření už bude 

vánoční. Přijďte si vyrobit “sochu” anděla…. Kvůli časové náročnosti bude 

dílnička rozdělena na dvě (tj. dva termíny). Anděl bude vyrobený metodou 

kašírování (kdo dělal kašírovanou kočičku, tak ten už tuší jak na to). Vhodné 



pro všechny, nejmenší děti s doprovodem a v pracovním oblečení…! Termín 

bude opět upřesněn.  

 

Šmoulí směnárna 
 

Děti, propadly jste take sbírání šmoulích kartiček z Alberta? Máte některé 

víckrát a některé vůbec? Vezměte svoje kartičky a přijďte s nimi do 

knihovny, kde se je můžete s ostatními pokusit vyměnit za ty, co vám 

chybí. 

Vezměte si svoje kartičky v pátek 7. října 2011, kdy si je můžete v čítárně 

vyměnit s dětmi, které příjdou na dílničku. Pro směňování kartiček není 

povinná 

účast na 

dílničce 
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