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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VÈASNÉ aneb CO SE DÌJE V KRÁSNÌ

Milí ètenáøi,
pøejeme Vám v novém roce dostatek volného èasu na dobré knihy, které u nás
najdete.
Vaše knihovna

Mìstská knihovna
Valašské Meziøíèí

PF 2011

Mìstská knihovna Valašské Meziøíèí
Jiøí Demel, který tvoøil nerozluèný trojlístek s akademickým sochaøem
Ambrožem Špetíkem a akademickou malíøkou
Jaroslavou Hýžovou, zpracoval nespoèet publikací a
èlánkù o historii našeho
mìsta, èímž pøispìl k jeho
zviditelnìní. Byl velkým pøítelem knihovny,
kde mìl mnoho pøednášek na nejrùznìjší témata. Zasvìcenì vyprávìl o architektuøe
mìst, o historii Valašského Meziøíèí, nebo
také o novoroèenkách. Tak, jako mìl
Robinson svého vìrného Pátka, tak mìla
knihovna svého vìrného p. profesora Jiøího
Demla. Pokud mu jeho èas dovolil, zavítal do
knihovny i nìkolikrát do týdne. Posezení s
milými knihovnicemi evidentnì Jirkovi imponovalo. Letos v lednu uplynulo 5 let, co se
Jiøí nezastavil. Pøesto na nìj vzpomínáme s
úsmìvem na rtech.
Zdenka Indráková
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VÝSTAVY
leden
Milan Zajíc
PRÙØEZ TVORBOU, OBRAZY,
GRAFIKA
únor
Leoš Šimáèek
LIDÉ, ROKY, ŽIVOT
Prùøez celoživotní tvorbou amatérského
fotografa a dlouholetého pracovníka gobelínové dílny.
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
úterý 18. ledna v 18 hodin
Vladimír Pospíšil
Baden a Gutenstein
Bývalá císaøská letoviska a jejich okolí.
Zajímavosti z jejich historie i souèasnosti.
beseda s dataprojekcí
støeda 19. ledna v 18 hodin
Klub zdraví

NOVINKY Z KNIHOVNY
Chcete-li dostávat informaci o akcích
knihovny a nových knihách emailem, pøihlaste se k odbìru novinek na adrese:
reditel@mekvalmez.cz , do pøedmìtu zprávy uveïte „mininoviny“.

ZAPOMNÌLI JSTE SI BRÝLE DOMA?
Urèitì se vám už nìkdy stalo, že jste si ve spìchu doma zapomnìli brýle a zjistili jste to až
v knihovnì. Nevadí. Obsluha u pultu vám
ráda náhradní brýle zapùjèí.

úterý 25. ledna v 18 hodin
Lukáš Izmael Hoïák
Metoda RUŠ - Svùj život si tvoøíme sami
Pøednáška o metodì RUŠ, která velice efektivním zpùsobem vyøeší skuteèné pøíèiny
vašich problémù. Pomocí této metody je
možné vyøešit jakýkoliv psychický, zdravotní, partnerský, vztahový, pracovní nebo finanèní problém, rùzné strachy a fobie, deprese, závislosti, alergie, apod. Dozvíte se
podrobnosti o této metodì a na pøíkladech
vám ukážeme, jakým zpùsobem nás mohou
ovlivòovat bloky v podvìdomí.
úterý 8. února v 18 hodin
Zuzana Maléøová, Josef „Pepson“
Snìtivý
Šastná hodina a Ženy s krátkými nehty
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Dvì nové knihy pøijedou pøedstavit sami
autoøi. Zuzana Maléøová pøiveze sbírku padesáti pøíbìhù žijících osobností, ve které se
vedle sebe ocitnou napøíklad Iva Janžurová a
Tomáš Halík. Josef Snìtivý pøedstaví román
o spisovateli støedního vìku, který rozehrává
nìkolik nových vztahù se ženami.
beseda
úterý 15. února v 18 hodin
Jan Trùneèek
Komodští draci a létající lišky
Po sedmi letech se cestovatel vrací k
Abdulovi na ostrov Flores a jeho lodí se vydává vstøíc dalším dobrodružstvím na ostrovech, kde ještì žijí draci. Setkání se šamanem
potvrzuje, že jsou podivné vìci mezi nebem a
zemí.
beseda s dataprojekcí
støeda 16. února v 18 hodin
Klub zdraví
úterý 22. února v 18 hodin
Jiøí Mana
Evropská unie, Èína a Euro
beseda s dataprojekcí

KLIK! TAK JSEM TADY! ANEB O
POKLAD STRÝCA JURÁŠA 2010
Ve ètvrtek 16.
prosince 2010
probìhlo na
dìtském oddìlení vyhodnocení literární
soutìže.
Sešlo se nás v
knihovnì
témìø tøicet. Vítìzové z každé kategorie pøeèetli své práce, všichni si odnesli sborník a
také povzbuzení k další literární èinnosti.
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Poèítaèové téma bylo pøece jenom bližší starším dìtem, takže letos nejmladšími soutìžícími byli žáci ètvrtých tøíd. Literární èásti soutìže se zúèastnilo dvaaètyøicet dìtí z Meziøíèí
a blízkého okolí, výtvarné èásti šest dìtí.
Vítìzné práce postupují do okresního kola,
které se uskuteèní v bøeznu.
VÝSLEDKY:
próza
4. – 5. tø.
1. Hapková Tereza, ZŠ Louèka
2. Hrabovská Michaela, ZŠ a MŠChorynì
3. Vašutová Klára, ZŠ a MŠ Chorynì
6. – 7. tø.
1. Vrtìlková Natálie, ZŠ Žerotínova
2. Hradil Ondøej, ZŠ Šafaøíkova
3. Buchtová Iveta, ZŠ Šafaøíkova
3. Stromšíková Soòa, ZŠ Žerotínova
8. – 9. tø.
1. Plešek Filip, ZŠ Lešná
2. Hronský Jan, ZŠ Žerotínova
3. Mrlinová Natálie, ZŠ Žerotínova
poezie
4. – 5. tø.
1. Palát Denis, ZŠ Køižná
6. – 7. tø.
1. Pernická Adéla, ZŠ Masarykova
2. Macháò Jan, ZŠ Louèka
8. – 9. tø.
1. Tvrdoòová Veronika, ZŠ Louèka
2. Majdlochová Karolína, ZŠ Louèka
výtvarná èást
1. Palát Denis, ZŠ Køižná
2. Holèák Jakub, ZŠ Šafaøíkova
Vítìzùm blahopøejeme a jejich práce postupnì zveøejníme v mininovinách.

Mìstská knihovna Valašské Meziøíèí
V PROSINCI VYVRCHOLILA TAKÉ
LITERÁRNÍ SOUTÌŽ MIRKA KABELY
PRO ROK 2010.
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A (16 – 20 let)

1. Bayerová Jana
2. Holmanová Eliška
3. Románková Vanda

KNIHY, KTERÉ MÙŽETE ZAKOUPIT V
ÈÍTÁRNÌ
Haasová, G.
Jiøí Demel - Medailon (100,-Kè)
Kramáø, J.
Meziøíèské starožitnosti (90,-Kè)
Baletka, L.
Židé v dìjinách Val. Meziøíèí (119,-Kè)
Dvanáctého roèníku soutìže se zúèastnilo
dvacet tøi mladých autorù ve dvou kategoriích. Psali o lásce i o spoleèenských a ekologických tématech. Nejlepší autorka si odnesla mìšec s 2222,- korunami za své sci-fi
vyprávìní o lásce. Ocenìné práce si mùžete
pøeèíst ve sborníku, který je v knihovnì k
dispozici.

ODDÌLENÍ REGIONÁLNÍ LITERATURY
shromažïuje literaturu z našeho regionu
Valašsko a je umístìno v èítárnì knihovny.
Nalezneme zde jak beletrii našich regionálních spisovatelù, tak tu, která o Valašsku píše.
Vìtší èást zabírá literatura nauèná. Obsahuje
knihy o historii i souèasnosti regionu, zahrnuje
kulturu, zvyky, pøírodu, školství, tìlovýchovu
i prùmysl. Aby mohla být tato literatura pøístupná ke studiu pro všechny ètenáøe, nepùjèuje se domù. Je možno si z ní poøídit výpisky,
okopírovat èi naskenovat do elektronické podoby.
PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

VÝSLEDKY:
Kategorie:

Dìkujeme za podporu v roce 2010 manželùm
Zetkovým, panu Mockovi, Cyrilovu pekaøství, firmì Cabot, Nadaci Dìti-kultura- sport a
MK ÈR.

Poøadí/Jméno:
1. neudìleno
2. Janišová Veronika
3. Teichmanová Kateøina,
Barošová Tereza
Pøíští èíslo mininovin vyjde v bøeznu !
èestné uznání:
Zich Jan
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