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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VÈASNÉ aneb CO SE DÌJE V KRÁSNÌ

Vážení ètenáøi,
pøejeme vám v novém roce hodnì zdraví, pohody a skvìlých literárních
zážitkù.
Vaše knihovna

Mìstská knihovna Valašské Meziøíèí
Literární soutìž Mirka Kabely
V úterý 13.12. 2011 byly vyhlášeny výsledky liter. soutìže pro autory do 20 let.
Všechny ocenìné práce si mùžete pøeèíst ve
sborníku, který je v knihovnì k zapùjèení.
Vítìzové
Kategorie:

Poøadí/Jméno:

B (13 – 15 let)

1. Dominika Holášová
2. Jakub Haša
3. Daniel Kvita

A (16 – 20 let)

1. neudìleno
2. Adéla Jelínková
3. Lýdie Poláèková

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Ve ètvrtek 19. ledna ve 14 hod. zveøejníme
na dìtském oddìlení výsledky mìstského
kola literární soutìže.
Zapojení dìtí do letošního roèníku bylo kvùli
jeho tématu pomìrnì obtížné. Téma Èeský
rok – duben sice nabízelo mnoho inspirace
jarem, Velikonocemi a aprílem, ale v èase
pøedvánoèním nebylo jednoduché se jarnì
naladit. Duben jsme nezvolili náhodnì, Èeský rok je tématem letošního projektu Klubu
dìtských knihoven SKIP „KDE KONÈÍ
SVÌT?”
Prostøednictvím knihoven se do projektu zapojují dìti z celé republiky a každý kraj zobrazuje jeden mìsíc v roce. Zlínskému kraji
pøipadl právì duben. Dìti spoleènì prožijí
ÈESKÝ ROK a napíší a namalují o tom knihu pro dìti v Malém Himaláji! Žijí tam totiž
úplnì jinak než my! V malých vesnicích, roztroušených okolo ledovcových øek a pramenù, ve výškách 3.500 až 4.500 metrù nad moøem, s velkými teplotními výkyvy (od – 40°C
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do + 30°C). Témìø polovinu roku je kamenitá oblast Zanskar (nìkdy nazývaná též Malý
Tibet) kvùli snìhu prakticky nedostupná.
Díky èeskému obèanskému sdružení
BlueLand a Národní knihovnì v Praze
vznikla u nás v roce 2008 v rámci projektu
„Knihovna pro Zanskar“ sbírka dìtských
knih v anglickém jazyce a v klášteøe Phuktal
tak mohla být založena první veøejná
knihovna pro dìti! Knížky jsou tam k dispozici nejen malým mnichùm, ale i dalším deseti základním školám v údolí Lung Nag.
Proè bychom nemohli na oplátku pøiblížit
indickým dìtem život uprostøed Evropy?
Takové naše obyèejné dny v lednu, v únoru,
v kvìtnu…
Chcete-li se dovìdìt, kdo má šanci reprezentovat Zlínský kraj, pøijïte na vyhlášení výsledkù. Nejlepší práce z celé republiky budou pøeloženy do angliètiny a bude z nich
sestavena kniha, která seznámí dìti v Malém
Himaláji s životem v samém srdci Evropy.
VÝSTAVY
leden - únor
Marek Mikl
OBJEKTY - KOLÁŽE
výstava ve vestibulu knihovny

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
úterý 3. ledna v 18 hodin
PhDr. Vladimír Klíma Csc.
ZÁPADNÍ AFRIKA – MÝTY, OBØADY A
MAGIE
Další setkání s anglistou a afrikanistou, bývalým velvyslancem v Ghanì a pracovníkem
Orientálního ústavu ÈSAV, který se vìnuje
kromì vlastní literární tvorby africké literatuøe a kultuøe.
beseda s videoprojekcí
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úterý 10. ledna v 18 hodin
Michal Šlerka
ON THE ROAD, ANEB PO VÝCHODÌ
USA
Pøednášející nám ukáže hlavní centra východního pobøeží USA spolu s Niagarskými
vodopády. Poznáme mìsta Washington,
Philadelphii a New York.
beseda s dataprojekcí
úterý 17. ledna v 18 hodin
Vladimír Pospíšil
NEZIDERSKÉ JEZERO –
CYKLOPUTOVÁNÍ
beseda s dataprojekcí
úterý 24. ledna v 18 hodin
MÓDNÍ PØEHLÍDKA KREJÈOVSTVÍ
LARANA
úterý 31. ledna v 18 hodin
Dagmar Kravèíková
GRAFOLOGIE ANEB TAJEMSTVÍ
VÝKLADU PÍSMA
Vzdìlávací pøednáška je zamìøena na základy grafologie a pootevírá dvíøka k tajemství
naší osobnosti v závislosti na našem rukopise.
úterý 7. února v 18 hodin
Jiøí a Alena Márovi
EKVÁDOR A GALAPÁGY
Vyprávìní o naplnìní dalšího cestovatelského snu Jirky Máry, upoutaného na invalidní
vozík, nás zavede do Karibského moøe i amazonské džungle. Potkáme exotická zvíøata i
pralesní indiány.
beseda s dataprojekcí
úterý 14. února v 18 hodin
Jaroslav Foršt a Vilém Pavlica
LA GRACE PLUJE
Setkání s autorem knihy o plnìní klukovských snù, ale i o døinì, nadšení, pøátelství a
touze. Vyprávìní o moøi a plavbì pod plach
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tami La Grace, jejíž èásti se vyrábìly také v
meziøíèské firmì Viléma Pavlicy.
beseda s dataprojekcí
úterý 28. února v 18 hodin
Bob Stupka
MAROKEM AŽ NA OKRAJ SAHARY…
Povídání a promítání fotografií cestovatele
Boba Stupka nás zavede do Marockého království, do zemì kontrastù, kde se setkává
arabská, berberská a evropská kultura.
Provede nás medinami královských mìst, divokými horami Rifu a Atlasu až k úchvatným
dunám Sahary.
KNIŽNÍ NOVINKY LEDEN 2012
Václav Havel: Odcházení-hra o pìti dìjstvích
Poslední Havlova divadelní hra napsaná v
roce 2006. Po více než dvaceti letech od
Larga desolata a faustovského Pokoušení z
pùli osmdesátých let je dramatikùv osobitý
rukopis ještì suverénnìjší, neztratil originalitu a v soudobé svìtové dramatické literatuøe
je nezamìnitelný. V této høe je Havel pøítomen hned dvakrát: jednak v postavách na jevišti, jednak pøímo – tím, jak do dìje zasahuje
autorský hlas. Ten peskuje herce, aby nepøehrávali, a zároveò zcizuje svùj dìj úvahami a
pochybnostmi se sebeironizujícím odstupem.
Aktuálnost pøíbìhu o odchodu jednoho a pøíchodu druhého k moci je zasazen do dìjinných dimenzí citlivými odkazy ke Králi
Learovi a k Višòovému sadu. Odchod bývalého kancléøe z vládní vily provázejí zvuky motorové pily, nový majitel devastuje višòový
sad ve jménu stejných humanistických a politických hesel, jež mají skrýt prosté koøistnictví.
Michal Viewegh: Mafie v Praze
Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodnì nevypadá: na Praze 11 kdosi taj
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nì sleduje, a dokonce fyzicky napadá opozièní politiky a obèanské aktivisty, krásnou
makléøku Dianu z finanèní skupiny Patria
vydírá ruská mafie a ministr vnitra Stanislav
Langross z programu na ochranu svìdkù
pøedèasnì propustí nìkdejšího lobbistu
Darka Balíka, který na neznámém místì ukrývá kompromitující materiály na mnoho èeských politikù (zvláštì pleš námìstka ministra
obrany Šestáka se leskne potem víc než jindy).
Robert Fulghum: Drž mì pevnì, miluj mì
zlehka-pøíbìhy z tanèírny Century
Nezáleží na tom, jakého jste vìku, pohlaví,
národnosti, náboženského vyznání èi sexuální orientace, v tanèírnì Centrury jde totiž o
jediné - o tanec. Je to místo setkávání, pøekonávání obav a objevování nových možností.
Víte, že i ve vašem životì existují zavøené
dveøe? Pak bìžte a zkuste vzít za kliku, je
dost možné, že nebudou zamèené.
Dìtská literatura:
Viola Fischerová: Jak zvíøátka uzdravila
smutný dùm
Není nic smutnìjšího než šedivý oprýskaný
mìstský èinžák s obyvateli, kteøí se na sebe
nikdy ani neusmìjí. Dùm z našeho pøíbìhu
byl také smutný až do té doby, než se v parku
našla opuštìná Bìlinka.
Aprilynne Pikeová: Køídla
Pøíbìh – originální fantasy s pøídechem
thrilleru a horroru, ale i s prvky love story – o
dívce se zvláštním jménem Laurel se ète doslova jedním dechem. Patnáctiletá hrdinka
jde poprvé do školy (pøedtím ji uèila matka) a
snaží se pøizpùsobit novému prostøedí. Brzy
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najde pøítele, který jí podá pomocnou ruku.
David se nemusí pøemáhat, nová spolužaèka
je nesmírnì krásná, jemná a milá dívka..
Matt Groening: Futurama dobývá vesmír
Milé dámy, vážení pánové! Pøistupte a uvidíte, co jste ještì nevidìli! Máme pro vás vousatou ženu, strýèka Zoida èi siamská sedmerèata! Ano ano, kdo neuvidí, neuvìøí!
Amy øeší jednu z nejvìtších matematických
záhad! Leela skotaèí nahá s veverkami!
Uvidíme, co se stane, když Bender ovládne
robopeklo a také se dozvíme nìco o jeho touze být nejlepším kuchaøem. Komiks.
Zvukové dokumenty:
Agatha Christie: Vražda na golfovém høišti
ète Richard Honzoviè
Slavný Hercule Poirot spìchá na pomoc francouzským kolegùm. Psychologickým postupem odhalí souvislost vraždy milionáøe se
zloèinem starým dvacet let.
Helena Štáchová: Život na nitích
ète Pavla Rychlá
Vzpomínky loutkohereèky a nynìjší øeditelky Divadla Spejbla a Hurvínka shrnují její
dosavadní soukromý i divadelní život.
Isaac Bashevis Singer: Otrok
ète Vladimír Kudla
Pøíbìh velké lidské lásky, vítìzící nad smrtí,
se odehrává na zaostalém polském venkovì
v 17. století.

Pøíští èíslo mininovin vyjde v bøeznu !
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