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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
prázdniny utekly jako voda a v knihovně to začíná bzučet jako ve včelím úlu. Vracejí
se studenti z prázdnin, dospělí z cest či ze zahrádek. Také knihovníci se vrátili z
dovolené bohatší o spoustu zážitků, posíleni dávkou nové energie. Navzdory
prázdninovému provozu bylo v knihovně celé léto napilno. Možná jste si všimli, že
má krásenská radnice vyspravený kabátek, že jí okna svítí do dáli novým nátěrem.
Stálo to sice trochu odříkání, jak nás knihovníků, tak i Vás návštěvníků, ale budově to
velmi prospělo a okna budou dál spolehlivě sloužit. Tak nám tu trochu průvanu a
zápachu promiňte.
Vaše knihovna
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Michaela Burdová: Poselství jednorožců
- Strážci dobra
Vydejte se za dobrodružstvím do
Lilandgarie, země posvátných jednorožců!
Jednorožci jsou ztělesněním dobra, a dokud
drží pohromadě, nemá zlo šanci zmocnit se
vlády. Jeden z jednorožců se však ztratí a
dobro je narušeno. Černý čaroděj chce
ovládnout celou Lilandgarii. Vypouští z
temnoty odporné nestvůry a snaží se najít
ztraceného jednorožce, aby zničil dobro
jednou provždy a osvobodil z hlubin
temnot nejmocnějšího démona všech věků
a světů. Do Lilandgarie se proto vracejí
elfové, aby pomohli zachránit dobro a opět
nastolit rovnováhu světa.
Na tuto fantasy knihu pro děti navazují dva
další díly Zrádné hory a Záchrana
Lilandgarie.
Kateřina Richterová: Jednadvacet
magnólií
Jednoho dne pozve Veroniku na oběd přítel
ze střední školy a oznámí jí, že si ho někdo
najal, aby ji zabil. Veronika si brzy
uvědomí, že nikdy nenajde místo, kam by
se před Alexem mohla navždy ukrýt a žít
normální život. Zabije vrah Veroniku? Má
své vlastní důvody, proč to neudělá hned.
Pokud ji však nechá žít, na jak dlouho?
Gabriela, která si objednala Veroničinu
vraždu, toho má na svědomí mnohem víc.
Rozuzlení napínavého příběhu se však
nedozví hlavní hrdinové knihy, ale jen
čtenář.
Nigel Howard: Záda, která nebolí
Bolesti zad jsou velice rozšířeným
problémem. Ať již jde o krátkodobé potíže,
nebo závažná onemocnění, bolesti bývají
ochromující. Tato kniha přináší odpovědi
na nejčastější otázky a poradí vám, kdy a
jak lze zmírnit bolest vlastními silami, a
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kdy je naopak záhodno vyhledat lékařskou
pomoc. Zahrnuje jasné a jednoduché rady
načerpané z veškerých v současnosti
dostupných lečebných metod včetně
akupunktury, akupresury, reflexologie,
biofeedbacku, tchaj-ťi, aromaterapie a
autohypnózy. Dozvíte se, jak záda fungují,
i rady jak předcházet potížím.
Liz Lark a Tim Goullet: Léčivá jóga
Tato kniha se stane cenným prostředkem
pro každého, kdo chce zůstat co nejdéle fit
a zdravý. Léčivá jóga nám ukazuje, jak
posílit léčbu a rovnováhu v těle
prostřednictvím řady jógových cvičení.
Program v této knize nabízí obecné
zdravotní využití, navození dobrého
zdravotního stavu, zvýšení ohebnosti a síly
těla, zlepšení imunity a energie. Pomocí
jógy lze stimulovat přirozené léčebné
procesy v těle i tišit mnohé příznaky
nemocí a vedlejších účinků léků, jako jsou
trávicí potíže, bolesti hlavy, bolesti svalů,
náladovost a únava.

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
září
Blanka Růžičková
Krása je vždy a všude
říjen
Ester Denešová
Toulky Indií
Nechejte se přenést o pár tisíc kilometrů
dál, do druhé nejlidnatější země světa –
Indie. Vystavované fotografie zachycují
především běžný život lidí a také
dobrovolnickou práci pro děti žijící na
ulicích a ve slumech.
Pokud máte zajímavé fotografie a chcete je
vystavit u nás v knihovně, případně znáte
někoho šikovného, ozvěte se!

Městská knihovna Valašské Meziříčí
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 15. září v 18 hodin
křest medailonu
„JIŘÍ DEMEL“,
vydaného přáteli ze Sobotky.
Křest knihy vzpomínek na pana profesora
Jiřího Demla, kterou sestavili a do
Valašského Meziříčí přivezou jeho přátelé.
Jiří Demel, který byl v knihovně
iniciátorem mnoha besed o literatuře a
výtvarném umění, se tak do knihovny vrátí,
abychom si připomněli jeho aktivity doma i
v Sobotce. Vystoupí pěvecký sbor Beseda.
Pro zájemce bude připravena kniha
k zakoupení.
Středa 16. září v 18 hodin
Klub zdraví
Hypertenze – tichý zabiják
přednáší MUDr. Pavel Sikora
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polovina 80. let 20. století právem nazývána
érou PWL. Dodnes můžeme na vlnách
našich rádií zaslechnout některé nahrávky
interpretů, kterým právě trojice Stock /
Aitken / Waterman zajistila hvězdnou
kariéru, a snad většina z nás má někde v
paměti jména jako Rick Astley, Bananarama
nebo Kylie Minogue. O tom, jak se kdysi v
Londýně setkali Mike, Matt a Pete, aby
stvořili nový taneční žánr nazvaný eurobeat
a udělali tak zlatou tečku za klasickou
písňovou formou a nejen o tom bude další
díl z příběhů taneční pop music.
Úterý 20. října v 18 hodin
Záhady strážce duší
Beseda se spisovatelem, scénáristou a
záhadologem Arnoštem Vašíčkem, který
je také autorem scénáře úspěšného seriálu
Strážce duší, ve kterém hrdinové řeší
záhady vycházející ze skutečných faktů.

Úterý 22. září v 18 hodin
Od jazzu k technu
Michael Jackson - smutný příběh krále
Pokračování cyklu poslechových přednášek
s Petrem Luljakem bude exkluzivně
věnováno hudební tvorbě výjimečného
muzikanta a tanečníka Michaela Jacksona.
Úterý 6. října v 18 hodin
Evropská unie - aktuálně
přednáší ing. Jiří Mana
Úterý 13. října v 18 hodin
Od jazzu k technu
PWL aneb STOCK /AITKEN/
WATERMAN – továrna na hity
Říjnový poslechový večer s Petrem
Luljakem bude věnován tvorbě doposud
nepřekonaného autorsko-producentského
týmu Stock / Aitken / Waterman. Z
londýnských nahrávacích studií PWL
patřících právě této trojici hudebníků vzešlo
tolik nezapomenutelných hitů, že je druhá

5. – 10. října 2009
TÝDEN KNIHOVEN
- registrace nových čtenářů zdarma
- čtenářská amnestie - prominutí poplatků
za upomínky
- vyhlášení literární soutěže pro děti
O poklad strýca Juráša

Městská knihovna Valašské Meziříčí
KNIHA MÉHO SRDCE
Pro svou knihu z finálové TOP12 můžete
hlasovat na webu www.knihasrdce.cz nebo
formou SMS ve tvaru KMS mezera ČÍSLO
KNIHY (např. KMS 1) na číslo 906 06 09.
Hlasování končí 30. září.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA
KABELY - 2009
Město Valašské Meziříčí ve spolupráci
s Městskou knihovnou a výborem kultury
vyhlašuje 11. ročník Literární soutěže
Miroslava Kabely.
Soutěže se může zúčastnit každý občan
města Valašské Meziříčí:
a) ve věku od 16 do 20 let nebo student
školy se sídlem v tomto městě
volný slohový útvar na téma:
1. Vážená paní ........, Vážený pane .........,
(dopis)
2. Slunce se šplhalo nahoru po břidlicově
šedém nebi a vypadalo, jako by se chtělo
schovat za záclonu. Tři osoby odtlačily
potichu vozidlo, potichu, aby je nikdo
neslyšel... (dovyprávět příběh podle vlastní
fantazie).
Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného
textu;
b) ve věku od 13 do 15 let nebo student
školy se sídlem v tomto městě
volný slohový útvar na téma:
1. Vážená paní ........, Vážený pane........,
(dopis)
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2. Jen jeden den být učitelem...
Rozsah maximálně 1 strana dosud
nezveřejněného textu.
Společné podmínky soutěže: Autor zašle
text v jednom exempláři (psáno pouze po
jedné straně listu A4, 30 řádků velikost
písma 12), a to buď poštou na adresu
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor
školství, kultury a sportu, Zašovská 784,
757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na
podatelny městského úřadu na ulicích
Soudní 1221 a Zašovská 784. Současně
zašle elektronickou verzi na adresu
aubrechtova@muvalmez.cz.
Upozornění: Nutno uvést jméno, příjmení,
adresu, rok narození autora a školu, kterou
navštěvuje.
Uzávěrka soutěže je 31. října 2009.
Odměněni budou tři nejlepší v každé
kategorii (soutěžící může být oceněn
nejvýše ve 3 ročnících).
V kategorii a) první částkou 2 222 Kč,
druhý částkou 1 111 Kč a třetí částkou 555
Kč.
V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý
částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou z
cen neudělit. Vyhlášení výsledků proběhne
v prosinci 2009 v Městské knihovně
Valašské Meziříčí. Autor dává souhlas se
zveřejněním prací na webových stránkách
města Valašské Meziříčí.

Příští číslo mininovin vyjde v listopadu!
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