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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
v průběhu letních prázdnin jsme pro vás připravili výraznou změnu v provozu knihovny,
jejímž výsledkem je rozšíření provozní doby hudebního oddělení. Toto oddělení jsme
přičlenili k půjčovně pro dospělé čtenáře – přemístili jsme zvukové nosiče, literaturu o hudbě
a umění i literaturu cizojazyčnou. Kromě toho, že si můžete půjčit vše na jednom místě, budou
knihy i cédéčka dostupné namísto dosavadních 27 hodin týdně rovných 40 hodin a to i v
sobotu. CD půjčujeme na jeden týden za 15 Kč, zvukové knihy na 1 měsíc zdarma.
Změny v knihovnickém provozu jsou velké, vy si nejdříve všimnete místnosti, která přibyla v
prvním patře. Do pracovny knihovníků byly nastěhovány regály na naučnou literaturu
velkých formátů. Své místo zde nalezla i literatura cizojazyčná. Knihy jsou především v
angličtině, němčině, francouzštině a ruštině, ale naleznete u nás i tituly holandské či
španělské.
Změnou prošel i výpůjční pult, který bylo potřeba celý vyměnit, abychom mohli provozovat
obě oddělení společně. Za finanční podporu při rekonstrukci děkujeme firmě CS Cabot.
Velký dík patří i pracovníkům knihovny, kteří namísto dovolené malovali, stěhovali knihy
i regály, řadili knihovní fond. To vše takřka bez omezení provozu!
Věřím, že rozšíření provozu v nových prostorách uvítáte.

Vaše knihovna
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ČETBA DO DOMU
Chcete využívat služeb knihovny, číst si,
poslouchat, ale už vám nohy neslouží jako
kdysi?
Připomínáme vám, že je v naší knihovně
zavedena donášková služba pro méně
pohyblivé občany.
Službu lze zařídit osobně, telefonicky nebo
elektronicky. Stačí nahlásit své jméno,
adresu a informace o jaké knihy, časopisy, či
zvukové nahrávky máte zájem.
My vám vybrané dokumenty vždy první
čtvrtek v měsíci doručíme.
Kontakty:
571 621 589, sluzby@mekvalmez.cz
VÝSTAVY
1. září – 31. října
FILIPÍNY – ZEMĚ TISÍCE OSTROVŮ
výstava fotografií Věry Davidové
Filipíny jsou nádherná země plná přírodních
krás. Místní lidé jsou velice přátelští,
podnebí je zde tropické. V lesích roste
například filipínský mahagon a jiné vzácné
stromy. Typickými zástupci živočišné říše
jsou vzácní ptáci a také velice ohrožení
primáti - nártouni filipínští, kteří byli mimo
jiné i hlavním důvodem dobrodružné cesty
autorky fotografií.
POZVÁNKA NA AKCI
úterý 21. září v 18 hodin
Ema Muricová
VERY NICE NAMIBIA – DENÍK
VALAŠKY
Slavnostní křest knihy Emy Muricové, která
formou deníku zachycuje postřehy a zážitky
z každodenního života v různých koutech
této africké země. Ema Muricová se pomocí
letounu AN – 26 dostávala z vnitrozemního
města Grootfonteinu na různé světové stra
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ny, na sever k hranicím s Angolou, na jih přes
poušť Kalahari i na západ k Atlantickému
oceánu. V deníku přibližuje čtenáři obrovské
bohatství a chudobu namibijského člověka a
klade si otázku, co jí Afrika dala či vzala.
beseda a křest knihy s dataprojekcí
pátek 1. října v 16 hodin
DNY ZDRAVÍ 2010
Přednášková část nabídne informace aktuální jak pro seniory, tak pro mladší generaci.
Program bude obohacen snímkem věnovaným bydlení seniorů. Odpoledne zpříjemní
drobné pohoštění.
4. – 8 . října
TÝDEN KNIHOVEN – KNIHOVNA
PRO VŠECHNY
Celý týden je možné se zdarma zaregistrovat
do knihovny a bez pokuty vrátit upomínané
knihy.
pondělí 4. října v 18 hodin
V K O N TA K T U S R O D I N O U A
PŘÁTELI VŽDY A VŠUDE,
aneb telefonování přes internet prostřednictvím programu Skype
Všem seniorům, kteří chtějí zůstat nadosah
svým blízkým navzdory tomu, že jsou třeba
na druhém konci světa. V knihovně vám ukážeme, jak lze zdarma telefonovat.
úterý 5. října v 18 hodin
Ing. Jiří Mana
PRVNÍ DEKÁDA 21. STOLETÍ
Přehled událostí.
beseda s dataprojekcí
pátek 8. října od 9 do 18 hodin ve vestibulu
knihovny
BAZAR KNIH
přineste knihy, které už nepotřebujete a nabídněte je jiným čtenářům ještě mohou někoho potěšit. Knihovna nabídne vyřazené
tituly .
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úterý 19. října v 18 hodin
Jindřich Zeť
ZMIZELÉ ULICE A DOMY
VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ A KRÁSNA
Vzpomínání na pozapomenutou tvář našeho
města.
beseda s dataprojekcí
středa 20. října
MgA. Jana Machalíková
CHCI SVŮJ TEXT
interpretační dílna, která dětem pomůže s výběrem textu k přednesu, pro děti ve věku 10 –
13 let. Přihlášky na dětském oddělení,
571 621 728, detske@mekvalmez.cz
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d o m ů .
Hráli jsme i
klasické
„Člověče,
nezlob se“
a kvarteto.
Děti si taky
m o h l y
vyzkoušet
poměrně
novou společenskou hru „Aktivity“, takže
jsme si užili i kreslení a pantomimu. Poslední
prázdninová středa patřila zase soutěžení,
všichni jsme se bavili u různých kvízových
otázek hlavně z oblasti zeměpisu a
přírodopisu. To už byla maličko příprava na
školu…

PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA
Prázdninová středeční dopoledne byla letos v
knihovně jiná, obešla se bez počítačů,
nepotřebovali jsme ani internet. Nachystali
jsme pro děti různé jiné aktivity. Zpočátku se
skalní přívrženci počítačových her divili, co
by tak asi jiného mohli dělat, ale ukázalo se,
že se dovedou bavit i jinak.
P r v n í
prázdninová
středa byla
ve znamení
pexesa.
Soutěžilo se,
počítaly se
b o d y a
všichni se
dobře bavili.
Taky se v knihovně cvičilo a tančilo. Dvě
dopoledne patřila taneční škole Sokol Dance.
Trochu jsme se rozhýbali, zasoutěžili si a
každý si mohl taneční kroky vyzkoušet.
Úspěch měly i tvořivé dílny, děti si zdobily
plátěné tašky, jindy se věnovaly výrobě
zvířátek z vizovického těsta. Ježky, želvy,
holubičky i hady jsme během odpoledne

PRÁZDNINOVÉ CESTOVÁNÍ S
KNIHOVNOU ANEB JAK JSME VIDĚLI
JEZEVCE BĚŽET DO KOPCE A
NEVAROVALO NÁS TO
Začátkem srpna vyjeli knihovníci na
poznávací zájezd do Česko-saského
Švýcarska. Nádherné památky, hory, příroda,
to vše jsme si užívali plnými doušky až do
soboty 7. srpna. Při návratu z Drážďan nás
zastihla zpráva, že povodeň odřízla od
okolního světa Vysokou Lípu, kde jsme byli
ubytováni a kde na nás čekalo 13 lidí, kteří do
Drážďan nejeli. Ani hraniční přechod v
Hřensku se nedal využít. Pokusili jsme se
tedy sehnat ubytování pro 36 lidí v Děčíně,
ale marně. Naše cesta skončila v Krásném
Studenci, před hospodou U Vaška s
rozhodnutím posedět u piva a přenocovat v
autobuse. Majitel hospůdky pan Milan
Rousek s manžely Pospíšilovými, jakmile se
dověděli o našich potížích, se rozhodli
zasáhnout. Vyklidili rozestavěné podkroví,
nakoupili nafukovací matrace, prostěradla a
podhlavníky a všechny účastníky zájezdu
uložili do sucha a tepla. Ráno se postarali
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zavazadla a 13 trosečníků. Všechny přivezli
terénními vozy po poškozených silnicích k
ostatním.
Díky těmto obětavým lidem se naše
kolegyně včas dostaly za výpůjční pulty,
abyste našli knihovnu otevřenou.
Příště, až zase poběží jezevec po silnici do
kopce, budeme vědět, že se blíží velká voda.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIRKA KABELY
Uzávěrka soutěže je 31. října 2010.
Podrobnosti na
http://www.valasskemezirici.cz/doc/31682/

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Victoria Hislopová: Ostrov
Hlavní postavou románu Ostrov, jehož děj se
odehrává především na krétském ostrově
Spinalonga, je mladá žena Alexis
Fieldingová. Tu trápí, že nezná historii
matčiny větve rodiny, a odmítá se smířit s
tím, že to tak možná zůstane navždy.
Rozhodne se tedy, že odcestuje na Krétu, do
vesničky jménem Plaka, kde její matka
vyrůstala. Tam vyhledá matčinu dávnou
přítelkyni, které má předat dopis, a jejím
prostřednictvím se postupně seznamuje s
tragickým příběhem své rodiny. Osud
Alexiny prababičky a babičky je
neoddělitelně spjat s ostrovem Spinalonga,
který se nachází v bezprostřední blízkosti
Plaky, ostrovem, na nějž krétští obyvatelé
vykazovali příbuzné, kteří onemocněli
leprou.
Alexis v průběhu vyprávění staré ženy
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pochopí, proč matka odmítala mluvit o
minulosti, a zároveň si uvědomí, že odkrytím
dávných tajemství může změnit přítomnost i
budoucnost...
Ariana Franklinová: Vykladačka smrti
Na počátku románu, který se odehrává v
Cambridgi dvanáctého století, jsou čtyři
brutálně zavražděné děti. Všeobecné
zděšení, obracející se proti židovské
komunitě, nutí anglického krále povolat
specialisty až z jižní Itálie. Do Anglie přijíždí
podivuhodná trojice sestávající z
vyšetřovatele židovského původu,
arabského osobního strážce a především
mladé lékařky, hlavní hrdinky příběhu.
Příběhu plného napětí, v němž se dramatický
spád vyprávění snoubí se znamenitě
konstruovanou zápletkou. Příběhu, který
nám zároveň připomíná, že střetávání kultur,
náboženská zaslepenost a zápas humanity s
intolerancí provázejí lidstvo od nepaměti.
Otomar Dvořák: Kamenné otazníky české
historie
Každého fascinují záhadné stavby jako
Stonehenge či Carnac... Méně se ví, že i v
českých zemích existují podobná mystická
místa. Ačkoliv se na nich podepsal zub času a
lidská lhostejnost, přesto mají dodnes svou
sílu a jsou nositeli dávných tajemství.
Pokusíme se odhalit tajemství knížecího
stolce Přemyslovců, Šemíkova kamene v
Neumětelích, podivných Kounovských řad,
nebo mohutných pravěkých mohyl, v nichž
lze objevit podobné konstrukční prvky jako v
egyptských či mayských pyramidách.

Příští číslo mininovin vyjde v listopadu !
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