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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
přejeme Vám všem rok 2009 naplněný pohodou, zdravím,
radostí ze života a osobními i pracovními úspěchy.

Vaše knihovna
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OD JAZZU K TECHNU
Pro všechny zájemce o taneční populární
hudbu je určen nový cyklus poslechových
přednášek nazvaný "Od jazzu k technu".
První díl věnovaný souhrnému přehledu
vývoje moderní taneční hudby v letech
1808 - 1988 proběhne v čítárně knihovny
už 20.1. od 18 hodin. V průběhu podvečera
si návštěvníci poslechnou některé klíčové
nahrávky a dozví se spoustu informací
běžnému posluchači většinou utajených.
Na každý kalendářní měsíc je přiraveno
jedno téma. V průběhu roku tak budou
důkladněji rozebrány veškeré podstatné
milníky vývoje soudobé taneční hudby,
které budou souhrnně zmíněny 20.1. během
prvního dílu cyklu. V dnešní době
zahlcenosti nejrůznějšími hudebními
nahrávkami velmi různé úrovně si tento
pořad klade za cíl rozšířit odlehčenou
formou povědomí běžných hudebních
konzumentů o té významnější části taneční
hudby a jejím vlivu na celosvětový vývoj
pop-music. Pořadem bude provázet
hudební popularizátor, skladatel, tvůrčí
mozek studií Direct Beat Music Production
a LP Multimedia, někdejší diskžokej a exmanažer prodeje vydavatelství Prolux
Records - Petr Luljak.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Erian, Alicia : Arabka
Nevinná výpověď třináctileté dívky
vypráví o lidském selhání, pubertálních
snech, touze být milována i o problémech
multikulturní Ameriky.
Ó Tuairisc, Eoghan: L'attaque (román
z irských dějin)
Píše se rok 1798 a na západě Irska přistává
nevelká francouzská armáda, aby podpořila
Iry v boji za nezávislost. Hlavní hrdina
příběhu jen zdráhavě opouští svou mladou
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ženu a připojuje se k dlouho očekávanému
povstání. V unikátním díle, které
novátorsky spojuje evropský realismus
s motivy staroirských eposů, přibližuje
autor tragickou historii irského národa,
nalézajícího se v neustálém konfliktu se
svými sousedy.
Vrbová, Lenka: Bobule a můj život
s nimi v reálném socialismu a
kapitalismu
Humoristický hořkosladký příběh pro
všechny vrstvy čtenářů. Je to příběh
jednoho věčného českého smolaře a jeho
dvou dcer, zasazený do přelomového
období devadesátých let
Steinbeck, John: Byla kdysi válka
Reportáže, které v roce 1943 ještě jako
bezejmenný dopisovatel vytvořil John
Steinbeck pro newyorské noviny. Už zde
projevil skvělý smysl pro detail i
mistrovství slova, a proto se kniha po víc
než půl století stále čte s pocitem, jako by
člověku nad hlavou svištěly padající pumy

Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Cílem tohoto projektu je získat prostředky
pro celosvětovou očkovací kampaň
UNICEF.
Hlavní myšlenka spočívá v tom, že každá
panenka představuje skutečné dítě, které
bude v rámci očkovací kampaně UNICEF
v rozvojových zemích proočkováno proti
šesti hlavním smrtelným chorobám spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu,
tuberkulóze a dětské obrně.
Panenky se prodávají za částku 600,- Kč
v oddělení pro dospělé.
Ten, kdo panenku zakoupí, tak vlastně
symbolicky adoptuje dítě, které panenka
představuje. Spolu s panenkou obdrží

Městská knihovna Valašské Meziříčí
pohlednici UNICEF, kterou zašle tvůrci
panenky se sdělením, že jeho panenka našla
"svoji rodinu".
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
6. ledna - 2. února
výstava ve vestibulu knihovny
Petr Šigut: Beskydy
Úterý 13. ledna v 18 hodin
Beseda s Vladimírem Klímou
Za diplomatickou oponou
s dataprojekcí
Úterý 20. ledna v 18 hodin
Od jazzu k technu - průlet dějinami
taneční pop music s Petrem Luljakem
1808 - 1988: Zrození a vrchol moderní
taneční hudby
Středa 21. ledna v 18 hodin
Klub zdraví
Vlasta Pažitková
Minikurz masáže - praktické ukázky
masáže šíje
Úterý 27. ledna v 18 hodin
Přednáška Ing. Milana Bezouška
Jak si napravit oči a nepotřebovat brýle
Úterý 10. února v 18,00 hod.
Beseda s Jindřichem Zeťem
Městské ulice v proměnách času
s dataprojekcí
Úterý 17. února v 18,00 hod.
Od jazzu k technu - průlet dějinami
taneční pop music s Petrem Luljakem
Je libo trochu duše? Motown velkovýrobna soulu 60. let a konkurence
Úterý 24. února v 18,00 hod.
Přednáška ing. Jiřího Many
Jižní Valašsko - slovem a obrazem
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O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Kamarádka knihovna, kouzelné slovo
Kamarád, kamarádství bez hranic, tak
s tímto slovíčkem si pohrály v 56 příbězích
a básničkách děti ze Základních škol
ve Valašském Meziříčí a okolí v letošním
ročníku městského kola literární soutěže
O poklad strýca Juráša.
11. prosince jsme vyhlásili výsledky a
předali dárky všem šestnácti oceněným
dětem. Jejich práce postupují do okresního
kola a kdo má zájem, může si je přečíst v
knihovně ve sborníčku, který jsme z jejich
prací sestavili.
A Vy si teď můžete přečíst vítězné práce
z kategorie mladších dětí.
Kocourek Fešák
Jednoho dne jsem si hrála venku na dvoře a
slyším nějaké slabounké mňoukání.
Ozývalo se malé koťátko, které bylo
schované pod dřevem. Opatrně jsem ho
vytáhla. Díval se na mě nádherný kocourek
bílo černě zbarvený. Dala jsem mu jméno
Fešák. Za chvíli přiběhla jeho máma, ale
začala ho od sebe odstrkovat. Nechtěla mu
dát ani pít. Vzala jsem Fešáka proto domů,
ohřála mléko a dala mu napít z misky. Moc
mu to nešlo a stále teskně mňoukal. Moje
maminka chytla venku kočku, držela ji a já
jsem koťátko přiložila k ní, aby se napilo.
Asi po třech dnech Fešáka jeho kočičí
máma přijala a od té doby se o něj pěkně
starala. Fešák vypadal spokojeně, ale
pozorovala jsem, že nejšťastnější byl, když
jsem si ho vzala domů. Lehl si u mě v
pokojíčku na koberec a spokojeně vrněl.
Někdy jsem ho i oblékla, dala do kočárku a
vozila ho. Vůbec mu to nevadilo. Byl to můj
dobrý kamarád.
Fešáka už nemáme. Jednoho dne se zatoulal
a už se nevrátil. Je mi po něm pořád
smutno. Už žádné kotě nebylo jako on.
Nikola Chvostková
ZŠ a MŠ Choryně
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Kouzelné slovo kamarád
Když jsem byl ještě malý, často mi
maminka říkávala: „Ríšo, rozděl se, vždyt'
jste kamarádi.“ Nebo také: „Nebuďte na
sebe zlí, jste přece kamarádi.“ Slýchával
jsem věty typu: „S kamarády se nepřeme.
Dobrého kamaráda si vážíme. Kamarád mě
nenechá ve štychu, ani já jeho. Kamarádi si
navzájem pomáhají a vycházejí si vstříc.
Nehádají se a myslí na sebe.“
Kamarád...., kamarád…
Vlastně už ani nejsem tak malý a věty o
kamarádství poslouchám od svých rodičů
stále. Asi jim to už zůstane až do mé
dospělosti. Hm, ale jak znám mamku s
taťkou, budou mi to připomínat až do smrti.
Přemýšlím o kamarádství. Ani se mi moc
nechce. Jenže to mám za domácí úkol, tak
přemýšlím... V naší rodině má pořád někdo
nějaký svátek nebo narozeniny a pořád si
přejeme navzájem. Je to většinou to samé.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví,
mnoho úspěchů, at' se máte pořád tak rádi a
podobně. Proč mi ale nikdo nepopřeje, at'
mám spoustu kamarádů? Já už možná
tuším. Tak třeba zdraví. Zdraví dostaneme
do vínku. Někdo se narodí zdravý a zdravý
i umře, někdo se narodí zdravý, ale
onemocní během života, a někdo se s
nemocí narodí a musí s ní bojovat.
Proto je důležité, abychom si zdravíčka
navzájem přáli. Štěstí? Štěstí je vrtkavé,
říká se. Ale mohu si třeba dnes pomyslet,
že zítra chci mít štěstí a budu ho mít? No,
pomyslet na to mohu, ale to je asi tak
všechno, protože štěstí se nedá naplánovat,
štěstí se jen tak vyskytne. Někdy to
poznáme hned, někdy si uvědomíme až
později, že kolem nás štěstí prošlo. Proto si
ho přejme.
A úspěchy? Tak o ty se musíme zasloužit
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každý sám. Protože pokud budeme slavit
úspěch zapříčiněný někým jiným, brzy se
to pozná. Když je někdo cílevědomý a
pilný, dopřejme mu i úspěch.
Ale kamarád? Kamarádem jsme se
nenarodili, kamarádem jsme se stali.
Kamarádi se totiž jen tak nevyskytnou,
kamarády si musíme získat. A taky můžeme
být sebepilnější, ale to ke kamarádství
nevede. I kdyby nám všichni na světě přáli
mít spoustu kamarádů, nemusíme mít ani
jednoho. Myslím, že život s kamarádem je
o něco jednodušší. Když budu nemocný a
sám, budu se trápit. Ale s kamarádem
překonám nemoc veseleji. Když se na mě
usměje štěstí, podělím se o ně s kamarádem
a budu šťastný dvakrát. A úspěch? Vždyt'
ten největší je ten, že jsem takového
kamaráda našel.
Vidíte? Až teď mi došlo, že mám vlastně
vše, co si lidé přejou. Jsem zdravý, mám
štěstí a úspěch. To proto, že mám jedno
velké kamarádství.
Richard Müller
ZŠ a MŠ Choryně
V letošním roce máme pro všechny
registrované klienty dárek!!!

K Vašemu svátku Vám domů půjčíme
max. 5 CD zdarma!

Bližší informace na hudebním oddělení.

Příští číslo mininovin vyjde v březnu!
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