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Vážení čtenáři,

jak velké místo ve vašem životě patří poezii? Nám v knihovně se zdá, že poezie je v 
našem městě poměrně oblíbená.  Vždy na podzim je kolem polic s básněmi čilý ruch. 
Jak by také ne, zodpovědní recitátoři si začínají vybírat texty a připravovat se na další 
ročník recitačních soutěží. K jejich hledání jsme letos přispěli uspořádáním tvořivé 
dílny zaměřené právě na výběr textu. Děvčata i chlapci se pod vedením lektorky 
MgA. Jany Machalíkové zblízka seznámili s hromadou zajímavých knih, zkusili si 
různé přístupy k interpretaci a na chvíli se převtělili i do role porotců. Hodnotili 
kriticky, ale s poznáním, že porota má stejně těžkou úlohu jako interpret.

Potěšilo nás, že domů odcházeli se sbírkou básní.

PS: Bylo to sice v říjnu, ale berte to jako náš dárek k listopadovému Dni poezie

Vaše knihovna
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ADOPTUJ PANNEKU, ZACHRÁNÍŠ 
ŽIVOT DÍTĚTE

Prodejní výstava panenek na podporu 
humanitární akce UNICEF. Za 600,-KČ si 
odnesete panenku, ale především uhradíte 
očkování skutečného dítěte proti šesti 
smrtelným nemocem. Panenka sice symboli-
zuje zachráněné dítě, ale také se může stát 
hračkou vašeho dítěte, maskotem školní 
třídy anebo základem nové sbírky. Panenku 
si můžete vybrat a zakoupit na oddělení pro 
dospělé čtenáře po celý prosinec.

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

Chcete-li pro své blízké netradiční dárek, 
přijďte si do knihovny zakoupit dárkovou 
poukázku na roční registraci!

UŽ NIKDY ŽÁDNÁ UPOMÍNKA aneb 
UPOZORNĚNÍ NA KONČÍCÍ VÝPŮJČNÍ 
DOBU

Stává se vám, že zapomenete, kdy máte vrátit 
knihy? Pokud ano, tak právě pro vás je naše 
nová služba. Nahlaste nám vaši emailovou 
adresu a my vás vždy dva dny před koncem 
výpůjční doby upozorníme. Služba je zdar-
ma.

BAZAR PODRUHÉ

Říjnový výprodej vyřazených knih se u vás 
setkal s velkým zájmem, tak vám nabídneme 
ještě jednu várku. Prodávat za pětikorunu 
budeme především dětské knížky a naučnou 
literaturu. 
22. – 27. listopadu ve vestibulu knihovny.

VÝSTAVY

1. – 30. listopadu
Kája Koleček
OBRÁZKY NEOBRÁZKY
Výstava nevšedních obrázků vytvořených 
ve všedním počítačovém programu 
Paintbrushi.

1. prosince – 4. ledna
Božena Hambálková
VÁNOCE S PALIČKAMI
Výstava paličkovaných krajek.

POZVÁNKA NA  AKCI

úterý 9. listopadu v 18 hodin
Miroslav Dohnal
PERU – DĚDICTVÍ INKŮ
Cestování nejen po stopách indiánů, mezi 
pyramidami i na vrchol Machu Picchu.
beseda s dataprojekcí

úterý 23. listopadu v 18 hodin
Anna Holubová
IRISDIAGNOSTIKA
Jakým způsobem se dá ovlivnit zdraví 
člověka, hlavně jeho imunitní systém? 
Můžeme se ve zdraví dožít vyššího věku? 
Může nám k tomu pomoci irisdiagnostika? 
přednáška s možností diagnostického 
vyšetření

úterý 30. listopadu v 18 hodin
Vanda Vrlová
VÁNOCE, VÁNOCE, SKORO-LI 
BUDETE…
Vyprávění o Vánocích na Valašsku v 
minulosti, o zvycích, pověrách i jídlech 
zimního času.
beseda
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úterý 7. prosince v 18 hodin
Mgr. Michal Šlerka
RUSKEM NA SEVER A ZASE ZPĚT
Putování nás zavede z Moskvy takřka k 
Severnímu pólu. Projdeme místa známá
 i turisty neobjevená.
beseda s dataprojekcí

úterý 21. prosince v 18 hodin
Slavnostní vyhodnocení
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE MIRKA 
KABELY za rok 2010 a VÁNOČNÍ 
KONCERT 
s kvintetem Komorní žestě.

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 2010

Vyhlašujeme literární soutěž pro děti od 6 
do 15 let na téma: KLIK! TAK JSEM 
TADY!
Uzávěrka soutěže je 30. listopadu, 
podrobnosti na 

TÝDEN KNIHOVEN V NAŠÍ 
KNIHOVNĚ

Každoročně se naše knihovna připojuje k ce-
lostátní akci Týden knihoven. Také v letoš-
ním roce jsme pro návštěvníky připravili pes-
trou nabídku. Celý týden jsme nevybírali re-
gistrační poplatky od našich nových návštěv-
níků, čehož využilo celkem 89 studentů, do-
spělých i dětí. 
V pondělí v podvečer jsme seznámili seniory 
s internetovým komunikačním programem 
Skype. Někteří si cvičně založili své účty a 
zkoušeli komunikaci mezi sebou. 
V úterý se v čítárně uskutečnila beseda První 
dekáda 21. století, kde přednášející ing. Jiří 
Mana shrnul ekonomický a kulturní vývoj v 
Evropě.

www.mekvalmez.cz

Na oddělení pro děti a mládež i na Vyhlídce 
probíhalo Klíčování. Děti z druhých tříd zá-
kladních škol hledaly symbolický klíč ke kni-
hám, napravovaly popletenou pohádku a s 
tetou Bětou si opakovaly abecedu. Obdržely 
dárky až ze Severního pólu a kromě klíče si 
odnesly také vlastnoručně vyrobený slabikář. 
Na rozloučenou děti obdržely průkazky rytířů 
Řádu čtenářského, do kterých dostanou při 
každé své návštěvě knihovny razítko. Za pra-
videlně orazítkované průkazky získají ještě 
další malé výhody.
V pátek jsme pro knihomoly připravili bazar 
knih. Abychom měli kam dávat nové knihy, 
protože místa v knihovně je stále málo, muse-
li jsme vyřadit na dva tisíce svazků naučné 
literatury i beletrie, které jsme v tento den na-
bídli návštěvníkům. O tuto akci byl náramný 
zájem, lidé si dlouze vybírali, proto byla tato 
akce prodloužena až do pondělka. Prodalo se 
skoro tisíc knih. 
Týden knihoven se v naší malé knihovně shle-
dal s velkým úspěchem a my se budeme těšit 
na jeho další ročník.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Dospělí
Jan Bauer: Pražský rozparovač
Praha, konec 14. století. Nedávno založené 
Nové Město se bouřlivě rozrůstá, ale 
přitahuje nejen poctivé řemeslníky a kupce, 
nýbrž i zloděje, podvodníky a násilníky. 
Jakubu Protivovi však dělá starosti zejména 
tajemný rozparovač, který za temných nocí 
zvláště krutým způsobem vraždí lehké 
ženštiny. Dokáže mu pomoci mazaný a 
poněkud lehkomyslný františkánský mnich 
Blasius? A dokáží spolu tihle dva v mnohém 
rozdílní muži vůbec spolupracovat? Budou se 
o to muset každopádně pokusit, protože cíl 
mají společný: odhalit tajemného zabijáka, 
který je postrachem města.
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Vlastina Svátková: Modrý slon
Populární herečka a modelka známá z filmů i 
televizních seriálů reflektuje v knize intimní 
otázky svého života a lidí ve svém okolí. 
Dívá se na svět z pozice citlivé ženy, která v 
životě vyzkoušela bezpočet zaměstnání, 
prožívá vzestup své umělecké kariéry, ale má 
zkušenosti i s týráním, nehezkými stránkami 
života, bojem s anorexií. Inteligentní a 
vnímavá žena popisuje čtivou formou 
situace, s nimiž se může setkat - a možná i 
setkala - leckterá čtenářka, a její příběh jako 
celek podává i odpověď na to, kde a jak 
hledat ve složitých situacích východiska.

Franz Kurowski: Tankové bitvy 
2. světové války
Hasso von Manteuffel patřil k nejnadanějším 
tankovým velitelům. V rámci Rommelovy 7. 
tankové divize působil na východní i západní 
frontě. Zaznamenal řadu úspěchů a dostal se 
až k branám Moskvy. Poté byl odvelen na 
africkou frontu a po návratu pověřen velením 
7. tankové divize. Jeho muži byli nasazováni 
na těch nejobtížnějších úsecích a von 
Manteuffel prokázal, že jeho severoafrické 
úspěchy nebyly náhodné. Hitler jej osobně 
pověřil velením divize „Großdeutschland“. 
Jako 50. německý voják obdržel meče k 
Rytířskému kříži a do ardenské operace 
nastupoval jako nejmladší armádní velitel.

Luboš Y. Koláček: Ďábel na Budyni
České království konce šestnáctého století je 
místem, kde se soustřeďují věhlasní 
alchymisté a mágové tehdejší Evropy. 
Módou se stalo hledání Kamene mudrců, 
který by přeměnil obecné kovy ve zlato či ve 
formě elixíru vrátil starcům mládí. A právě 
tehdy se na severočeské Budyni scházejí tři 
největší vědátoři, alchymisté a mágové své 

doby - domácí pán, císařský dvorní rada Jan 
Zbyněk z Házmburka, a jeho přátelé Bavor 
mladší Rodovský z Hustiřan a Tycho de 
Brahe.

Mládež
Jan Svěrák: Kuky se vrací
Nejoblíbenější hračkou šestiletého Ondry je 
plyšový Kuky. A právě toho mu maminka 
vyhodí do popelnice. Z Kukyho se totiž sype 
dřevitá vlna a to není dobré pro Ondrovo 
astma. Večer před spaním si Ondra předsta-
vuje, jak se Kuky touží vrátit domů, a co pro 
to všechno musí podniknout ve světě lesních 
zvířat a bytostí, která, na rozdíl od něj, nejsou 
na mazlení zvyklá.

Terry Deary: Loupežné vikinské výpravy
Na moři u ostrova Lindisfarne zuří bouře a 
mladého mnicha v malém člunu zachrání – a 
zotročí – Vikingové. Spolu s mladou 
anglickou otrokyní pak mnich objeví zrádný 
plán, podle kterého chtějí Vikingové vyplenit 
anglický klášter.

Vladimír Hulpach: Čarodějné pohádky
Klasické pohádky, které najdete v této 
knížce, jsou známé z mnoha zpracování, ale 
prvními, kdo je zapsali, byli bratři 
Grimmové.

Krásné a pohodové vánoce Vám všem 
přejí knihovníci.

Příští číslo mininovin vyjde v lednu !
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