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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
už se Vám někdy stalo, že jste při čtení knihy zapomněli na svět kolem, že
jste nevnímali nic kolem sebe a prožívali úplně jiný život? Pročetli jste
celou noc a ráno nevyspalí s kruhy pod očima protrpěli osm hodin v práci?
Zapomněli jste na důležitou schůzku, neslyšeli jste zvonit doručovatele
s poštovní poukázkou, dokázali jste připálit vodu na čaj?
Tak právě takových knih Vám v letošním roce přejeme co nejvíce.
Vaše knihovna
PS: V knize je vše, co byste chtěli žít.
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V KNIHOVNĚ
Zapojte se do programu trénování
paměti seniorů s Diakonií Valašské
Meziříčí.
Mnoho lidí se domnívá, že proti duševním
úbytkům se ve stáří nedá nic dělat.
Nejnovější výzkumy však prokazují, že
člověk si i ve stáří zachovává schopnost se
učit, že se může dále psychicky rozvíjet.
Specifické trénování psychických funkcí
může nervové buňky stimulovat k
vytváření nových větvení a sítí. Víme
dobře z vlastní zkušenosti, že pokud
nepoužíváme nějaký sval, ochabne a ztrácí
svou funkci. S mozkem je to stejné.
Nepoužíváme-li ho, netrénujeme-li, zakrní.
Mnozí z nás jej používají spontánně.
Děláme činnosti, které jej nutí pracovat.
Ve vyšším věku však podnětů, zájmů
i možností ubývá. Nabízíme Vám možnost,
zapojit se do cíleného trénování výkonností
Vašeho mozku. Pomůže Vám snížit
vzrůstající zapomnětlivost, pomůže Vám
zlepšovat nalézání slovních pojmů, zlepšit
schopnost koncentrace. Zkrátka trénovat
pomocí odpovídajících cvičení.
Trénování paměti seniorů je poměrně nová
disciplína. Založila ji doktorka Stengelová
v roce 1976 ve Vídni. K nám se tato
metoda dostala v roce 1997.
Hlavní motto této metody:
Použijte to, nebo to ztratíte!

Zkuste si s námi trénovat paměť hravě a
snadno. Začínáme ukázkovou hodinou v
úterý 13. března 2007 v čítárně knihovny v
18:00 hod, následně se můžete přihlásit do
desetihodinového kurzu, který
proběhne v měsících dubnu až
červnu. Bližší informace v příštím
čísle.
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 9. ledna 2007 v 18:00 hod.
astrolog Robert Zapletal - tel. 777 558
589
„KARMA RODU“ - vliv minulosti
našich předků na současnost
s dataprojekcí
Úterý 16. ledna 2007 v 18:00 hod.
Beseda s Janem Krbou
„Karafiátovi Broučci slaví 130 let“
vystoupí žáci Soukromé umělecké školy
Jany Mitášové
Úterý 23. ledna 2007 v 18:00 hod.
Beseda s Dušanem Jiráskem a
Alexandrou Polákovou
„Za čím do Indie?“ s dataprojekcí
Úterý 30. ledna 2007 v 18:00 hod.
Sdružení „Za Krásno krásnější“
„Beseda o starém Krásně I“
s dataprojekcí dobových pohlednic a
fotografií
Věnováno památce Jiřího Demla.
Úterý 13. února 2007 v 18:00 hod.
Přednáška Ing. Jiřího Many
“Pravděpodobná podoba mezinárodního
dění v příštích desetiletích”
Úterý 20. února 2007 v 17:30 hod.!!!
Přednáška Jaroslava Zadiny - společnost
Medynamix
“Harmonie člověka”
Úterý 27. února 2007 v 18:00 hod.
Beseda s Vladimírem Klímou
“Ghana - země kakaa a zlata”
s dataprojekcí

VÝSTAVY - vestibul knihovny
2.1. - 31.1.2007 výstava fotografií
Mirka Kabely - POZOR
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KLUB ZDRAVÍ V KNIHOVNĚ
ADRA Klub zdraví ve spolupráci se
Zdravým městem Valašské Meziříčí a
Městskou knihovnou Valašské Meziříčí
uvádí v rámci pravidelných klubových
setkání trilogii přednášek o vztazích mezi
muži a ženami.
Přednášky proběhnou v prvních třech
měsících roku 2007, jsou určené pro různé
věkové kategorie a přinesou užitek jak
lidem v manželství nebo partnerství tak
i svobodným.
Přednášející Jan Dymáček z občanského
sdružení Život a zdraví z Ostravy
bude hovořit o psychologických
zákonitostech vztahů, které doloží
zkušenostmi ze života.
Středa 17. ledna v 18:00 hod. v čítárně
MUŽ a ŽENA v partnerství
aneb co s tím a jak to přežít
Středa 14. února v 18:00 hod. v čítárně
KAŽDÝ JSME JINÝ
aneb rozdíl mezi mužem a ženou
Středa 14. března v 18:00 hod. v čítárně
MOST MEZI MUŽEM A ŽENOU
aneb co je a není láska

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Alexandre Dumas: Rytíř de SainteHermine
Jednou z největších literárních událostí
poslední doby je nalezení zapomenutého
rukopisu Alexandra Dumase staršího, který
vycházel pouze v listu Le Moniteur
universel na pokračování a po autorově
smrti zůstal nedopsán. Claude Shopp, který
rukopis objevil, pracoval deset let na jeho
vydání, a výsledkem je dílo, jež si v ničem
nezadá s Hrabětem Monte Christem či
Třemi mušketýry.
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Nicholas Crane: Pěšky napříč Evropou
Sám a s odhodláním zdolat cestu jen po
svých se Nicholas Crane pouští do
neobyčejného dobrodružství: na sedmnáct
měsíců dlouhou pouť přes pásma hor, která
se táhnou Evropou od španělského mysu
Finisterre až do tureckého Istanbulu.

Zrození a slavná éra valašského draka
(pokračování)
Gdyž to naředíl na dvaapadesát, byla z teho
slibovička lahodná, jakú ešče za celý svúj
život nigdy nepíl. Gdyž si to všecko
dohromady srovnál v hlavě svojím
zdravým selským rozumem, řek si: "Tož já
sem na téj svojí supermašině vypálíl neco,
co odporuje všeckým přírodním zákonom.
Vypálíl sem slibovicu silnú 200%!!! Jak je
to možné? Po chvíli na to přišél.
Jéjdanečky! Tá mašina je přeca postavená
podla zákonú vševalašských, tak jak sem si
to z tých všeckých múdrých knih
naštudovál, tož na tem přeca néni nic
divného. Že mňa to takéj hned' nenapadlo.
Dneskaj už přeca každý študovaný Valach
ví, že podla vševalašských zákonú je
možné aj to, co podla přírodních zákonú
možné néni.
Ale vysvětlujte to nekomu, gdo je už od
přírody tak trochu natvrdlý.
Určitě by to nigdo nepochopil a ešče do
večera by mňa dovézli do Kroměříža do
blázinca." Tož si to staříček rači nechál pro
sebe jako svoje nájvěčí tajemství a dál
všeckým svojím súsedom a známým
ookoštovať. Každý si pochvalovál, jaká je
to dobrota. Trochu téj naředěnéj vypili,
trochu jí rozdál, a tú silnú, nenaředěnú
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nechál ve velikém demižóně pod stolem v
komoře.
Čas ubíhál, slibovička sa občas popíjala a
venku už pořádně mrzlo.
Střechýle visely z okapú skoro až k zemi a
staříček sa rozhodnúl, že si zaséj trochu téj
dobréj slibovičky naředí.
Gdyž ale otevřél dveři do komory, strnúl
hrúzú. Střepy z demižóna padaly na zem a
z nich sa jak z velikého vajca klubalo cosi
strašidelného, co vídávál enom ve starých
pohádkových knížkách. Býl to drak ze
všeckým všadě, ze třema hlavama,
křídlama aj z dlúhým ocasem. Býl to drak,
jak vystřihnutý z pohádkovéj knížky. Než
vyděšený staříček stačíl zavříť údivem
otevřenú hubu, to novorozené dráča bylo ze
dvěří venku a zmizelo, jak gdyby sa do
země propadlo.
Od téj doby sa po nekolik rokú sem tam
občas ztratila nejaká Valašská cérka, ale za
nejaký čas přišél od každéj z nich pohled,
že prý je nekde v Praze, v Londýně, v Brně
nebo ve Vídni a že sa má dobře. V téj saméj
době sa strácala ve velikém množství aj
slibovica ze všeckých palérní a takéj z
obchodú po celém Valašsku. Ani při
nájvěčích a nájrozsáhlejších pátračkách
nikoho nechytili. Bylo to všecko hrozně
divné. Roky utěkaly, ale nic sa na tem
nezměnilo, až na to, že to ztrácaní tych
cérek už bylo nekerým podezřelé a tým
pohlednicám, keré od nich dostávali,
přestávali věřiť. A pořáď nigde žádná stopa,
nigdo na nic nepřišél.
z knihy Štěpána Hurty
“Valašské pohádky”
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