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Bøezen, mìsíc ètenáøù

    Ano, èteme a je nás hodnì – je nás nejménì 3 174.  Právì tolik ètenáøù navštìvuje 
knihovnu. Urèitì existuje spousta tìch, kteøí k nám ještì nechodí. V týdnu od 7. do 12. 
bøezna mají pøíležitost se bez poplatku pøipojit mezi ostatní uživatele knihovny.
    Víte, že knížky si v našem mìstì mùžete pùjèovat už 150 let, kdy byl v našem mìstì 
založen první ètenáøský spolek? Knihovna spolku mìla k pùjèení asi stovku knih. 
Dnešní knihovna nabízí 69 000 titulù, ke kterým každý rok pøibývají nové. V loòském 
roce jich pøibylo 2 900 z rùzných žánrù a oborù. Kromì knih je k dispozici 170 titulù 
novin a èasopisù a tøeba také 4 500 zvukových dokumentù. O tom, že je z èeho si 
vybírat svìdèí i ètenáøská konta nejaktivnìjších návštìvníkù. Nejvìtší ètenáø si v 
loòském roce pùjèil 313 titulù. Zajímá vás jeho jméno? Pøijïte se 15. bøezna podívat 
na vyhlášení ÈTENÁØE ROKU,  kde se jeho jméno dovíte. 

Vaše knihovna
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MIREK KABELA    *26.3.1938 – †20.2.2011

Vzpomínáme na 
Mirka, na výji-
meèného èlovìka, 
p ø í t e l e  c e l é  
knihovny, který v 
uplynulých letech 
podpoøil nìkolik 
desítek mladých 
literárních talentù, 
když pøed dvanác-

ti lety inicioval vznik literární soutìže. Mirek 
Kabela, psychiatr žijící v Holandsku, který 
má od svých støedoškolských studií úzký 
vztah k Valašskému Meziøíèí se po své emi-
graci poprvé objevil v knihovnì tìsnì po sa-
metové revoluci s balíkem knih, a tím zaèalo 
velké pøátelství. Mnohokrát besedoval se 
ètenáøi, pøeèetl všechny soutìžní pøíspìvky, 
a pokud mu dovolilo zdraví, osobnì ocenil 
nejlepší autory. Bohužel už nikdy nepøijede, 
ale Literární soutìž Mirka Kabely vykroèí do 
svého tøináctého roèníku.

BØEZEN MÌSÍC ÈTENÁØÙ 

7. – 12. bøezna - AMNESTIE - promíjíme 
poplatky za upomínky 
  -  REGISTRACE nových ètenáøù zdarma 

14. – 19. bøezna pùjèujeme CD bez 
poplatkù

15. bøezna v 18 hodin vyhlásíme za 
doprovodu mladé meziøíèské kapely The 
Dust ÈTENÁØE ROKU v kategorii dítì, 
mládež, dospìlý, senior. 

22. bøezna od 12 hodin dìtská soutìž 
ÈTU, JAK NEJRYCHLEJI DOKÁŽU  - 
dìtské oddìlení a poboèka Vyhlídka.

NOVINKY Z KNIHOVNY

Chcete-li dostávat informaci o akcích 
knihovny a nových knihách emailem, pøi-
hlaste se k odbìru novinek na adrese: 

 , do pøedmìtu zprá-
vy uveïte „mininoviny“.

ÈTÌTE UŠIMA!

Nevíte jak na to? Zkuste si pùjèit knihy zvu-
kové. Jsou to nahrávky literárních dìl všech 
žánrù, které ètou pøední èeští herci. Novìjší 
zvukové knihy jsou na kompaktních discích 
ve formátu MP3, starší jsou zaznamenány na 
magnetofonových kazetách. Pùjèení zvuko-
vých knih nabízí knihovna bezplatnì, vý-
pùjèní doba je jeden mìsíc a nabídku titulù si 
mùžete pøeèíst buï v tištìné podobì na oddì-
lení pro dospìlé, nebo na:
http://www.mekvalmez.cz/file_down-
load/21/Seznam+zvukovych+knih.pdf

VÝSTAVY

1. bøezna – 30. dubna
SVÌT OTEVØENÝ PRO SNY
Výstava snových ilustrací a studijních kre-
seb Janky Peštové Sýkorové ve vestibulu 
knihovny.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

úterý 1. bøezna v 18 hodin
Vladimír Klíma
Ètyøicátá a padesátá léta v Praze
Na své dìtství, mnoho kuriózních situací a 
ovzduší rodného mìsta v období okupace i 
po ní, pøijde zavzpomínat afrikanista, bývalý 
velvyslanec v Ghanì, PhDr. Vladimír Klíma.

reditel@mekvalmez.cz
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úterý 8. bøezna v 18 hodin
Jiøí a Alena Márovi
Japonsko
Na další Jirkovì cestì nahlédneme do života 
japonské rodiny, spoleènì navštívíme tajem-
né chrámy, pøekrásné zahrady, neklidné so-
peèné oblasti i nespoutané vodopády. 
Projedeme se rychlodráhou šinkanzen, bude-
me obdivovat mohutné zápasníky sumó i 
køehké gejši. Ochutnáme exotické jídlo i neo-
byèejné zvyky v typických japonských re-
stauracích a lázních, ve kterých se koupají 
dokonce i opice. Jiøí Mára je autorem ètyø ces-
topisných knih a dokumentárních filmù, kte-
ré si mùžete na besedì zakoupit za zvýhodnì-
né ceny.
beseda s dataprojekcí

støeda 16. bøezna v 18 hodin
Klub zdraví

úterý 22. bøezna v 18 hodin
David Valùšek
Pøíchod valachù na Východní Moravu. 
Mýtus nebo realita? Oèima historika 
Davida Valùška.

úterý 29. bøezna v 18 hodin
Jan Trùneèek 
Pùl roku pøed peklem
Aktivní vulkány ostrova Jáva odedávna 
pøitahovaly cestovatele jako magnet. 
Ètveøice cestovatelù se vydává postupnì na 
tyto „schùzky s ïáblem“ aniž tuší, že do pùl 
roku se právì tudy pøežene opravdové peklo 
jménem MERAPI. Stovky mrtvých, mnoho 
popálených, znièené domy i pole, otrávené 
studny, rozložená infrastruktura. Vládní 
pomoc je pomalá a tak vznikají obèanské 
iniciativy na pomoc nejhùøe zasaženým. 
Jedním z tìch, kteøí ji organizují, je Tito 
Marsito. V prùbìhu veèera se s ním spojíme 
prostøednictvím telemostu na Jávu tak, aby 
mohl pøímo odpovídat na otázky posluchaèù.
digitální prezentace s besedou

úterý 5. dubna v 18. hodin
Jiøí Dohnal
Island
Gejzíry, vodopády, sopky, jezera a ledovce, 
drama i poezie  – to je poslední evropská 
divoèina.
beseda s dataprojekcí

úterý 12. dubna v 18 hodin
Václav a Lenka Špillarovi
Oceánie - perly Havajských ostrovù
Šest havajských ostrovù, šest perel v 
Tichomoøí. Každá jiná, všechny ale ráj na 
zemi. Divoká krajina, výstup na sopku Mauna 
Loa, pøechod napøíè ostrovem Molokai.
beseda s dataprojekcí

úterý 19. dubna v 18 hodin
Blanka Rùžièková
Jak je dùležité psát básnì
Lidské srdce je chrám, èím jej èlovìk naplní, 
to v nìm má.
beseda s možností zakoupení fotografických 
publikací

støeda 20. dubna v 18 hodin
Klub zdraví

NOC S ANDERSENEM 2011
pátek 1. dubna v  17.30 hodin

Devátá Noc s Andersenem je letos na motivy 
pohádek Václava Ètvrtka. V rámci domácí 
pøípravy by si dìti mìly pøipravit pohádkový 
kostým, ve kterém pøijdou do knihovny. Na 
noc, pøi které jedinkrát v roce mohou dìti 
okusit, co se dìje v knihovnì po setmìní, je 
potøeba se pøihlásit na dìtských oddìleních. 
Pøednost mají rytíøi Øádu ètenáøského, kteøí 
mají alespoò pìt potvrzených návštìv v 
knihovnì, ti se mohou pøihlašovat do 11. 
bøezna. Ostatní zájemci neváhejte a od 14. 
bøezna se spìchejte pøihlásit.
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Marek Mièienka: Základy mediální 
výchovy 
Materiál pro výuku mediální výchovy sezna-
muje žáky a studenty s principy fungování 
médií, uèí je kritickému pøístupu k médiím a 
uvádí do základù mediální gramotnosti.

Arnošt Lustig: Esence 
Autor sám v úvodu prohlásil: ”Tahle knížka 
vznikla nápadem nakladatele Andreje Š�ast-
ného vybrat ze všech mých knih citáty, které 
si to zaslouží. Také podpoøit studenty, proto-
že nìkteré knížky, z nichž citáty pocházejí, 
jako Kateøina Horovitzová a další, se staly 
školní èetbou a pøedlohou k maturitním otáz-
kám.” 

Sylva Lauerová: Hraèka
Erotický román nabízí pohled na romantické 
prostøedí Seychelských ostrovù oèima hlav-
ní hrdinky, pùsobící v tomto prostøedí jako 
psychoterapeutka.

UKÁZKY Z VÍTÌZNÝCH PRACÍ 
LITERÁRNÍ SOUTÌŽE „O POKLAD 
STRÝCA JURÁŠA 2010"

Co mi pøineslo „pøátelství“ s poèítaèem?

     Ptáte se, co mi pøineslo „pøátelství“ s poèí-
taèem? Tak vám to teda øeknu, i když to není 
zrovna hezký osud.
     Zaèalo to, když mi bylo 11. Tehdy jsem 
dostal svùj první poèítaè a pak už jsem se od 
nìj neodtrhl, pøestal se uèit a už na základní 
škole jsem propadal. Teï je mi 35, vyhodili 
mì z nìkolika støedních, jsem na podpoøe, 
což znamená, že nemám práci a nikdo nechce 

takového „pracanta“, stejnì bych nic neumì-
l. Jsem závislý a nedokážu se od poèítaèe od-
trhnout, když mi ho nìkdo vypne, úplnì ší-
lím. Žena ode mì odešla, dìti ke mnì do gar-
sonky nechtìjí, ani se jim nedivím, a to ze 
dvou dùvodù: není u mì nic zajímavého, kro-
mì poèítaèe, ale na nìj nemùžou, protože 
jsem na nìm poøád já. A k tomu nic neumím, 
nedokázal bych se o nì postarat. A navíc jsem 
obézní, nesportuji, nejím zdravì, a kdybych 
nemusel vynášet odpadky a chodit na-
kupovat, z garsonky bych nevystrèil ani paty. 
Jsem jako bezdomovec, jen s tím rozdílem, 
že nìkde bydlím a dostávám peníze.
     Tak to je všechno, a teï už se nezajímejte 
a nesnažte se mi pomoci… nestojím o to!

Ondøej Hradil, ZŠ Šafaøíkova, 6. tøída

Není to stejný pocit

Nìkdy spolu chatujeme na facebooku,
ale není to stejné, jako když si povídáme a 

chytneš mì za ruku,
necítím to teplo, co mì høeje,

nevidím tvùj krásný úsmìv, jak se smìje,
nevím, jak se zrovna tváøíš

nebo jestli samotným štìstím záøíš…
Tohle pøes poèítaè nezjistíš

a ten pocit, že je druhá osoba vedle tebe,
høeje tì a usmívá se na tebe,

pohladí tì po tváøi
a dívá se, jak se tvùj pohled rozzáøí,
když je potøeba, tak v nouzi pomùže,

nemùže nahradit lidské city,
není to èlovìk, nejsi to ty!!!

Karolína Majdlochová, ZŠ Louèka, 9. tøída

Pøíští èíslo mininovin vyjde v kvìtnu !
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