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Milí tenáři,
přejeme Vám všem, abyste u nás po celý rok 2010 nacházeli 
nejlepší, nejnovější a nejzajímavější tituly. 

Va e knihovna

č

š
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MIKULÁŠSKÁ AMNESTIE

Mikulášská amnestie se v knihovně setkala 
s velkým zájmem zejména o nové 
registrace. Mezi naše uživatele přibylo 35 
nových čtenářů. Možnosti vrátit knihy bez 
placení poplatků z prodlení využilo asi 20 
zapomnětlivců, kteří teď mohou do nového 
roku vykročit s čistým svědomím. 

ZVUKOVÉ KNIHY

Hudební oddělení se rozrostlo o 70 nových 
titulů zvukových knih. Zvukové knihy, 
které vydává Macanova knihovna, jsou 
určeny pro nevidomé a těžce zrakově 
postižené zájemce. Při jejich výběru jsme 
dbali na zastoupení různých žánrů – kromě 
klasické literatury jsme nakoupili i 
historické a humoristické romány. Všechny 
tituly jsou kvalitně interpretovány 
profesionálními umělci. Ihned po 
knihovnickém zpracování budou k 
dispozici zájemcům. Díky grantu 
Ministerstva kultury jsme kromě velkého 
množství titulů mohli nakoupit i CD 
přehrávače se sluchátky, které budeme také 
půjčovat. Stává se, že zejména starší 
uživatelé používají kazetové přehrávače a 
kompaktní disky nemají na čem 
poslouchat. 

: Můj životopis
: Zvěrolékař má na mále

      Zvěrolékař mezi nebem a zemí
      Zvěrolékař opět v jednom kole
: Tajnosti Londýna

: Tři muži na toulkách
: Kavárna nad Prahou

: Dopisy vnučce
: Sbohem moře, sbohem 

                        oceány

Menší výběr z nových zvukových  knih:
Chaplin, Ch.
Herriot, J.

Féval, P.
Jerome, K. J.
Reinerová, L.
Šiklová, J.
Fraineau, G.

Cordon, N.
Grieser – Pečar, T.

Joenpeltová, E.
Morgan, M.
Waltari, M.
Brewer, Ch.
Durrellová, J.

: Rabbi
: Zita, poslední   

                                 císařovna
: Vichr nezastavíš

: Poselství od protinožců
: Nepřátelé lidstva
: Druhý dech

: Zvířátka v mé posteli

VÝSTAVY

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

leden

výstava fotografií ve vestibulu knihovny
Snímky vás zavedou do historické části 
Brazílie, od koloniální vesničky ze 17. 
století, přes nejlidnatější a největší 
městečko Sao Paulo, až na hranice 
Argentiny s Paraguayí. Zde se nacházejí 
jak skvosty samotné matky přírody, tak i 
velkolepé moderní dílo člověka.

únor

Krajka je nic a nitě, může být paličkovaná, 
šitá, vyšívaná, frivolitková, pletená, 
háčkovaná....
Zdobí, vždy potěší oko a někdy se stane 
vášní. Naplní potřebu tvořit, pracovat na 
něčem pěkném, strávit příjemné chvíle ve 
společnosti lidí, kteří se baví podobně. Pak 
vznikají díla, která uvidíte na výstavě prací 
členek Valašského krajkářského a 
řemeslného spolku.

Úterý 12. ledna od 12 do 17 hodin v čítárně

Daniel Palát

Robert Isfaháni

BRAZÍLIE ANEB NA HRANICÍCH TŘÍ 
STÁTŮ

OKOUZLENÍ KRAJKOU

Novoroční Věštění



Městská knihovna Valašské Meziříčí 1/2010
Jak bude vypadat rok 2010 v našich 
osudech, se dozvíte z horoskopu a posvátné 
věštby I-ťing. Horoskopy osobní, 
partnerské, karmické a profesní pro vás 
sestaví astrolog Robert Isfaháni. Vstupné: 
100,-Kč. Pokud si chcete zajistit místo, 
můžete se předem objednat na telefonu 777 
558 589. 

Úterý 12. ledna v 18 hodin

průlet dějinami taneční pop music

poslechový večer 

Úterý 19. ledna v 18 hodin

beseda

Středa 20. ledna v 18 hodin
Klub zdraví

 (ukázky z dějin 
country hudby)

Úterý 26. ledna v 18 hodin

Virtuální procházka centrem Vídně a 
seznámení s rakouskou spisovatelkou Marií 
von Ebner-Eschenbach.
beseda s dataprojekcí

Úterý 9. února v 18 hodin
poslechový večer s 

průlet dějinami taneční pop music 

Úterý 16. února v 18 hodin

představení finančního trhu, nejdůležitější 

Petr Luljak

Ing. J. Mana

Vladimír Pospíšil 

Petrem Luljakem

Lukáš Zátopek

Od jazzu k technu VII.

MEDIA & TIME - ITALSKÉ TANEČNÍ 
TAŽENÍ EVROPOU

Finanční a hospodářská krize - 
srozumitelně

Do nového roku se zpěvem

Vídeň

Od jazzu k technu VIII.

Finanční trh

produkty (jejich výhody a nevýhody), triky 
jak ušetřit peníze a novinky na finančním 
trhu 

Úterý 23. února v 18 hodin

Dušan Jirásek a Alexandra Poláková poprvé 
navštívili Indii v roce 2003. Za dlouhé tři 
měsíce ji objeli celou kolem dokola. Indii si 
zamilovali a od té doby po ní putují 
každoročně. Postupně se jejich cesty 
změnily a oni se zaměřili na určitá místa a 
aspekty místní kultury.
beseda s dataprojekcí

 

Kniha moderních parafrází málo známých 
pověstí z Valašska. Jde o dosud 
nejobsáhlejší sbírku valašských pověstí. Při 
četbě čtenář objeví kouzelný svět. Je to jako 
by se procházel zelenými lesy –„zelenou 
horou“ –a dolinami. Tajemný Radhošť, 
Nový Hrozenkov, Rožnov, Janovice – celý 
kraj se nabízí k poznávání.

 
Starodávná záhada, posvátná relikvie... Do 
tibetského kláštera vtrhli čínští vojáci 
pátrající po posvátné relikvii. Mniši před 
nimi prchají do úkrytu v tajných jeskyních, 
ale jejich útěk brzdí zraněný cizinec. Jeho 
přítomnost je všechny vystavuje nebezpečí. 
Novinářka Nancy Kellyová dostane balíček, 
v němž se ukrývá záhadná trubka vyrobená 
z kosti, a dozví se o muži ze Západu, 
kterému se podařilo proniknout do skrytého 
tibetského království, kde se pod zemí tyčí 
katedrály. Záhy se vydá na nebezpečnou 

Dušan Jirásek a Alexandra Poláková

Eva Kilianová

Tom Martin

„Putování Malým Tibetem - Ladakh 2009"

Pověsti z Valašska – Chlapci v zelené hoře

Království

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
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cestu do země starodávných mýtů a legend, 
aby odhalila tajemství starší než sám čas…

 

Životní partnerka slavného lovce krokodýlů 
vypráví příběh společného života od 
pionýrských počátků, přes úspěchy a 
popularitu až po smutný konec muže, který 
nade vše miloval divoká zvířata. 

Ze třiceti soutěžních prací vybrala porota 
ve složení:  Irena Brouwerová, Elen
Lamprechtová, Marcela Hrušková, Marek 
Irgl, Miroslav Kyšák a Hynek Šnajdar 
nejzdařilejší literární dílka.
Vítězové obou kategorií převzali z rukou 
Ireny Brouwerové a Vlastislava Navrátila 
kromě diplomů i měšce s penězi. Dárce 
finanční hotovosti Mirek Kabela letos, 
bohužel, nemohl přijet. „Nemoc je silnější 
než má vůle,“ napsal z Holandska. 
Abychom jej neošidili o setkání s mladými 
autory, poslali jsme do Holandska 
společnou fotografii soutěžících a sborník 
vítězných prací.

Kategorie:
Pořadí/Jméno: 

A (13 – 15 let) 1. neuděleno
2. Halaštová Andrea
3. Zmydlený Igor

čestné uznání: Holmanová Eliška

B (16 – 20 let) 1. Špalková Veronika
2. Tesař Tomáš
3. Navrátilová Pavlína

čestné uznání: Jánová Kristýna

Terri Irwin
Steve a já, můj život s lovcem krokodýlů

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIRKA KABELY 
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

VÝSLEDKY:

 

Literární soutěž pro děti byla vyhodnocena 
10.12. V letošním roce psaly děti na téma 
„Jakou barvu má svět," ale mohly i kreslit 
ve výtvarné části soutěže.

Kromě čtyřiceti literárních prací jsme 
hodnotili třicítku velmi zdařilých obrázků. 
Mezi nejmenšími zvítězil Adam Vrána se 
svou Pohádkou o barvách. Adamovi stačily 
do pohádky tři barvy, dal v ní totiž 
vzniknout naší státní vlajce. Nejpočetněji 
byla zastoupena kategorie šestých a 
sedmých tříd, kde první tři místa obsadily 
děti ze ZŠ Žerotínova. Jsme rádi, že se 
zúčastnilo tolik dětí a že můžeme do 
okresního kola poslat kvalitní soutěžní 
práce. Soutěží i loňský vítěz okresního kola 
Tomáš Juršták se svou poezií. Všem 
vítězům držíme palce do okresního, snad i 
krajského kola.

 a můžete v knihovně využít připojení na 
Internet prostřednictvím WiFi.
V naší knihovně jsme od ledna spustili 
zkušební provoz bezdrátového připojení. 
Tato služba je vhodná například pro 
návštěvníky města potřebující přístup k 
internetu, ale také pro studenty a další, kteří 
upřednostní práci se svým mobilním 
zařízením ve studijním prostředí. 
Wi-Fi připojení je dostupné v čítárně.

registrovaný uživatel 1 hod. - zdarma
další hodiny 1,- Kč /min.
neregistrovaný uživatel - 1,- Kč /min.

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA

PŘINESTE SI VLASTNÍ NOTEBOOK

Cena za připojení:

Příští číslo mininovin vyjde v březnu !
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