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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
přijměte blahopřání k Vašemu svátku!
Divíte se, proč Vám gratulujeme v březnu? Svaz knihovníků a informačních
pracovníků po letech internetu vrátil březen zase knihám a čtení, a vyhlásil
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ. A jaký pro Vás máme dárek?
Pokud znáte čtenáře, který ještě nechodí do knihovny, přiveďte jej přihlásit a oba
získáte roční registraci zdarma.
Vaše knihovna
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NOC S ANDERSENEM

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

26. března v 17.30
Tradiční Noc s Andersenem proběhne v
naší knihovně již po osmé. Letos ve
znamení klasických českých pohádek. Děti
se mohou těšit na spoustu pohádkových
příběhů, které se budou hrát, číst
i vyprávět. Společně si zasoutěžíme
a prožijeme různá dobrodružství. V rámci
domácí přípravy by si děti měly připravit
pohádkový kostým, ve kterém přijdou do
knihovny. Na noc, při které jedinkrát v roce
mohou děti okusit, co se děje v knihovně
po setmění, je potřeba se přihlásit na
dětských odděleních. Přednost mají rytíři
Řádu čtenářského, kteří mají alespoň pět
potvrzených návštěv v knihovně, ti se
mohou přihlašovat již od 22. února. Ostatní
zájemci, neváhejte a od prvního března se
spěchejte přihlásit.

Úterý 9. března v 18 hodin
Václav a Lenka Špillarovi
TAJUPLNÝ SVĚT KAŇONŮ USA
Přednáška cestovatelů nás tentokrát zavede
do oblasti Jihozápadu USA - Utahu,
Arizony, Nového Mexika, Kalifornie. Do
kraje pouští, starých indiánských kultur
a nepřeberných přírodních krás jak na
povrchu země, tak i pod ním.
beseda s dataprojekcí

BŘEZEN, DO KNIHOVNY VLEZEM
1. – 6. března promíjíme poplatky za
upomínky a registrujeme nové čtenáře
zdarma. Pokud najdete ve Valašském
Meziříčí čtenáře, který dosud nechodí do
knihovny, a přivedete jej přihlásit, získáte
oba roční registraci zdarma.

Úterý 16. března v 18 hodin
Od jazzu k technu IX. - průlet dějinami
taneční pop music s Petrem Luljakem
PETR KOTVALD A JINDŘICH
PARMA - TANEČNÍ HUDBA V ČESKU
Kdo by neznal Petra Kotvalda! Ale kdo zná
Jindřicha Parmu? A přece má tento
relativně neznámý skladatel na svědomí
taneční revoluci v naší malé zemi. Přijďte
si poslechnout a dozvědět se něco více
o neprávem opomíjeném českém
hitmakerovi.
poslechový večer

únor - 23. března
Okouzlení krajkou
výstava paličkovaných krajek a zuberské
výšivky členek Valašského krajkářského
a řemeslného spolku

23. března v 18 hodin
Míra Dohnal a Jarda „Hajný“ Michal
Z KAPSKÉHO MĚSTA K
VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM
Putování Divokou Afrikou, fantastickou
krajinou červených dun Namibijské pouště,
národními parky Etosha, Okavango, Chobe
plnými zvěře. Život domorodého kmene
Himba, i jeden z přírodních divů světa
Viktoriiny vodopády vám na fotografiích
a filmech s vyprávěním představí
cestovatelé M. Dohnal a J. H. Michal.
beseda s dataprojekcí

23. března - 30. dubna
WILD AFRIKA
výstava velkoplošných fotografií krajiny,
zvířat i místních obyvatel J. W. Drnka

30. března v 18 hodin
Pavel Dorčák
FRANTIŠEK ŠIGUT
Vzpomínkové povídání o životě a díle

VÝSTAVY
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kněze a regionálního badatele F. Šiguta při
příležitosti 100. výročí jeho narození.
beseda
13. dubna v 18 hodin
Rostislav Strojvus
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA NA
UKRAJINĚ aneb VYUŽITÍ
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Přednáška kněze řeckokatolické církve,
koordinátora humanitární pomoci na
Ukrajině o dětském bezdomovectví
a způsobu využití prostředků sebraných při
Tříkrálové sbírce.
beseda
20. dubna v 18 hodin
Daniel Demel
ŽIVOT V THAJSKÝCH
BUDHISTICKÝCH KLÁŠTERECH
Spisovatel a novinář D. Demel přijede
popovídat především o každodenním životě
v thajských klášterech. O jejich
obyvatelích, občas kuriózních pravidlech
mnišského života, také dobrodružných
výpravách bez cíle zvaných tudong. Na
cestách do jihovýchodní Asie Dalibor
Demel studoval meditační techniky
buddhistické théravády a nakonec se ve
výstředním klášteře Tham Krabok načas
sám stal mnichem. Kromě budhistických
klášterů žil i v džungli ve vesnicích kmenů
Orang Asli, původních obyvatel pevninské
části Malajsie, mluvil s jejich možná
posledními šamany a zúčastňoval se rituálů,
které nejspíš za několik málo let budeme
znát právě jen z vyprávění. Během
neformální autogramiády budou k dispozici
autorovy knihy Kdo rozbije hory a Nahý
valčík.
27. dubna v 18 hodin
Od jazzu k technu X. - průlet dějinami
taneční pop music s Petrem Luljakem.
poslechový večer
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4. května v 18 hodin
Jiří Mára
NOVÝ ZÉLAND - ZEMĚ PROTINOŽCŮ
Přijďte se seznámit s překrásnou přírodou
Nového Zélandu i zvyky domorodých
obyvatel. Uvidíte tančit Maory, vařit bláto
i tryskat gejzíry. Současně se dozvíte, že
podobnou cestu je možné absolvovat i na
invalidním vozíku. Jiří Mára, který cestuje
se svým hendikepovaným synem, je
autorem cestopisných knih
a dokumentárních filmů, které si můžete na
besedě zakoupit.
beseda s dataprojekcí

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Livia Klausová: Smutkem neobtěžuju
V obsáhlém intimním rozhovoru Livia
Klausová vypráví, jak dabovala Červenou
karkulku, o tragické smrti tatínka, když jí
bylo patnáct let a nejmladšímu z pěti
sourozenců teprve tři, o rafinovaném
termínu svatby, o tom, jak sama jela
tramvají do porodnice, o vinohradské
garsonce, kam si přivezli prvorozeného syna
a místo radosti měli starost o jeho zdraví.
Vzpomíná, jak budovali chalupu, zařizovali
panelák, prožívali totalitu, jak se stala
manželkou ministra, premiéra a prezidenta.
Autorka a Livia Klausová se předem
dohodly, že v rozhovoru vynechají politiku.
A téměř to dodržely.
Knihu doprovází sedmdesát unikátních
fotografií z rodinného alba.
Bible: překlad 21. století
Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou
v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii,
literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či
politiku, naše civilizace dosud zjevně či
skrytě čerpá z biblického poselství. Znát
postavy, příběhy a výroky této Knihy knih
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patří k základům vzdělanosti každého
člověka. Překlad 21. století přináší
nadčasové poselství Bible v současné, čtivé
češtině. Usiluje o maximální věrnost
původním hebrejským, aramejským
a řeckým textům, zároveň však chce oslovit
dnešní čtenáře – ty, kteří jsou zvyklí čerpat
z této knihy inspiraci pro každý den, i ty,
kteří ji otevírají poprvé.
Jan Heller: Záchodky celého světa
Tento zajímavý výlet po světových
toaletách je zdrojem poučení a zábavy.
Kniha Toalety světa nabízí neodolatelnou
pouť po světových toaletách, od moderních
kabin, které vyjíždějí ze země v centrálním
Londýně, přes vratkou boudu na chůdách
v Karibiku, bolivijskou toaletu vytesanou
do velkého kaktusu, po toaletu z ryzího
zlata v Hongkongu. Konečně je zde kniha
věnovaná nejmenší místnosti našeho
domova.
Dan Brown: Ztracený symbol
Po Andělech a démonech a Šifře mistra
Leonarda je to již třetí příběh se
symbologem Robertem Langdonem.
Tentokrát neopustí domácí půdu a po svých
předchozích zběsilých šetřeních v evropské
kolébce (Římě, Vatikánu, Paříži a Londýně)
se prvně zaplete do noční dešifrovací
honičky na území USA, a to přímo v jeho
hlavním městě Washingtonu D.C. K řešení
záhady je vyzván hrůzostrašným
předmětem ležícím na zemi v Kapitolu,
ukazujícím na nástropní fresku s obrazem
George Washingtona, který je tam
zpodobněn jako pohanský bůh. A není
samozřejmě náhodou, že bývalý americký
prezident George Washington se
zednářským kladívkem a zednářskou lžící,
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položil roku 1793 základní kámen
Kapitolu. Ve Washingtonu se odehrává
honba za legendárním zednářským
pokladem.
Katarina Michel: Odvážným ženám
patří svět:
Taky se vám občas zdá, že od dob našich
babiček se vůbec nic nezměnilo? Že celý
váš život je jeden nepřetržitý koloběh,
vysilující tanec okolo plotny, dětí, manžela
a zaměstnání? Kdy budete mít čas vystrčit
hlavu nad hladinu a konečně být taky sama
sebou? Autorka téhle knihy na to dává
jasnou a srozumitelnou odpověď: TEĎ!
Podíváme se spolu na různé oblasti života,
zamyslíme se nad podstatou skutečného
partnerství, nad rolí ženy a nad tím, co
pravé a niterné ženství vlastně znamená.
Nezapomeneme ani na duchovnější oblasti,
na energii čaker a moc barev, které na nás
nejen ledacos prozrazují, ale také nám
mohou výrazně pomoci. A hlavně si
budeme stále znovu povídat o odvaze.
O odvaze být samy sebou a najít štěstí.
Inna Rottová: Vidiny popletené
tlumočnice
Tchýně majitele soukromé detektivní
kanceláře Jana Brodská řeší záhadu
mrtvého muže, kterého ve svém hotelovém
pokoji objevila tlumočnice Renata
Gruberová a který pak beze stopy zmizel.
Případ vypadá beznadějně, protože všichni
kolem prohlašují, že žádná mrtvola v hotelu
nebyla a že to jsou jen vidiny unavené
a popletené tlumočnice.

Příští číslo mininovin vyjde v květnu !
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