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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VÈASNÉ aneb CO SE DÌJE V KRÁSNÌ
Milí ètenáøi,
víte, že pøed sto padesáti lety - 3. 11. 1861 vznikl ve Valašském Meziøíèí z iniciativy
P. Františka Pavlíka ètenáøský spolek, který mìl od svého založení vlastní knihovnu?
Vznikla 6. prosince 1861 zakoupením 70 svazkù soukromé knihovny od Josefa
Medka. Knihovna byla od poèátku veøejnì pøístupná, jde tedy o první veøejnou
knihovnu ve Valašském Meziøíèí, pøedchùdkyni dnešní mìstské knihovny. Èlenové
spolku se scházeli ve spolkové místnosti v domì Františka Michoòka na nedìlních
besedách. V místnosti se šenkovalo pivo a hrály karty, ale od 4 do 5 hodin se vždy
pouze èetly èasopisy a knihy. Konaly se také pravidelné pøednášky, pøevážnì
dìjepisné a zkoušky sborového zpìvu.
Ètenáøský spolek mìl v dobì svého založení 30 èlenù. Øady ètenáøù, návštìvníkù
knihovny se za sto padesát let rozrostly na 3164 a poèet knih z pùvodních 70 svazkù
vzrostl na 74 tisíc dokumentù. To už je množství, ze kterého si každý vybere podle
svého vkusu.

Vaše knihovna
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HLEDÁTE NETRADIÈNÍ DÁREK NA
VÁNOCE?
Mùžete si u nás zakoupit poukázku na roèní
registraci nebo vtipnou ètenáøskou placku.

SPISOVATELKA V KNIHOVNÌ
Školáky navštívila oblíbená spisovatelka
Ivona Bøezinová, která povyprávìla malým
ètenáøùm o tom, jak se stát spisovatelem a
seznámila je se svou spisovatelskou dráhou a
literárními pøíbìhy. Se staršími žáky besedovala o svém triptychu Holky na vodítku, ve
kterém se hrdinky potýkají s rùznými závislostmi – od drog a hráèství až po anorexii.

PÌKNÁ KNIHA POD STROMEÈEK
Prodejní výstavka knih nakladatelství Thovt.
Vybírat mùžete z edice První ètení s
pouèením, oblíbených detektivních pøíbìhù
pro starší ètenáøe i z pøíbìhù o dívce Vandì.
Knihy je možné koupit v otvíracích hodinách
v poboèce na ulici Zd. Fibicha. (Budova
SVÈ Domeèek) do 23.12.2011.
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amnestii, které využil i ètenáø knihovny v
Hrachovci, a po tøech letech pøinesl vrátit
Shakespearovy hry. Nebývalý zájem byl
mezi ètenáøi také o bezplatnou registraci,
pøihlásilo se jich v jediném týdnu 65, napøíè
vìkovými kategoriemi.
Novinkou Týdne knihoven byly tematické
kuføíky – sady knih a her, které jsme
pøipravili pro dìti i dospìlé. Dìti projevily
nejvìtší zájem o témata doprava a pravìk.
Také fantastická sága Malazská kniha
padlých opustila své místo v knihovnì a
nejen to, rovnou se na ni zaèal tvoøit
poøadník.
ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍŠ
ŽIVOT DÍTÌTE
Prodejní výstava panenek na podporu
humanitární akce UNICEF. Za 600,-Kè si
odnesete panenku, ale pøedevším uhradíte
oèkování skuteèného dítìte proti šesti
smrtelným nemocem. Panenka sice
symbolizuje zachránìné dítì, ale také se
mùže stát hraèkou vašeho dítìte, maskotem
školní tøídy anebo základem nové sbírky.
Panenku si mùžete vybrat a zakoupit v
oddìlení pro dospìlé ètenáøe po celý
prosinec.
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 2011

TÝDEN KNIHOVEN
Zaèal páteèním happeningem v Ostravské
mìstské knihovnì. Sešlo se zde nìkolik set
knihovnic a knihovníkù. Neformální a
pøátelské setkání na téma 15. kraj ÈR – kraj
knihoven pøiblížilo knihovny, knihovnice i
knihovníky veøejnosti a ukázalo, že se s námi
mohou setkat na netradièních místech, pøi
zajímavých akcích, že ètení je bezva a volný
èas strávený v knihovnì jakbysmet.
V naší knihovnì jsme uspoøádali tradièní

Vyhlašujeme literární soutìž pro dìti od 6 do
15 let na téma: ÈESKÝ ROK - DUBEN
Uzávìrka soutìže je 30. listopadu.
Informace na www.mekvalmez.cz
VÝSTAVY
1. listopadu – 31. prosince
Jan Dokoupil
LIDÉ
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
úterý 8. listopadu v 18 hodin
Jan Trùneèek
KDE RYBY CHODÍ PÌŠKY
Další z cestopisných poøadù Jana Trùneèka
nás zavede na ostrov Celebes, kam se dostal s
malou skupinkou hledající povìstný ztracený ráj na zemi. Poznávají starobylý Makasar,
cestují zemí tajemných Torajù a na souostroví Togiany natáèí ryby, které opravdu umí
chodit pìšky.
beseda s dataprojekcí
úterý 15. listopadu v 18 hodin
Vlado Slobodník
VELKÉ ŠELMY
Významný slovenský zoolog, ornitolog a odborník na mokøady, který umí poutavì vyprávìt také o dalších svých velkých pøírodních
„koníècích“. Tentokrát se dozvíte øadu zajímavostí o životì velkých šelem, pøedevším
medvìdù. Ve spolupráci s ÈSOP.
beseda s dataprojekcí
úterý 22. listopadu v 18 hodin
Olga Klíèová
VEÈER PRO ZDRAVÍ
Pøednáška o prevenci chøipky, podpoøe imunity a celkové detoxikaci, po které bude probíhat mìøení tìlesných hodnot pro zájemce
zdarma.
ètvrtek 24. listopadu v 18 hodin
Juraj Lukáè a Miroslav Fulín
ÈÁPI, NETOPÝØI A VLCI
O tøech zajímavých pøedstavitelích svìta zvíøat bude vyprávìt zoolog prešovského muzea
RNDr. Miroslav Fulín, Csc., a náèelník
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Ing.
Juraj Lukáè. Ve spolupráci s ÈSOP.
beseda s dataprojekcí

6/2011
úterý 29. listopadu v 18 hodin
Jindøich Ze, František Baruch
STOPY SLOVENSKÝCH UMÌLCÙ NA
VALAŠSKU
a nìco z historie našeho mìsta
Zajímavé obrázky mapující pùsobení slovenských umìlcù v našem regionu doplní fotografie z historie našeho mìsta. Vzpomeneme
také 150. výroèí založení ètenáøského spolku
ve Valašském Meziøíèí.
beseda s dataprojekcí
úterý 6. prosince v 18 hodin
Tomáš Kubeš
SRDCE AFRIKY
Expedice Srdce støední Afriky nás zavede do
Kamerunu, Støedoafrické republiky i Konga.
Cestovatelé navštívili panenské pralesy, hledali poslední Pygmeje, kam nešlo pìšky, vypravili se po øece Shanga. T. Kubeš nás zavede do míst, kam se bìžnì nejezdí.
beseda s dataprojekcí
úterý 13. prosince v 18 hodin
LITERÁRNÍ SOUTÌŽ MIRKA KABELY
Vyhlášení výsledkù literární soutìže pro autory do 20 let s koncertem skupiny The Dust.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Umberto Eco: Pražský høbitov
V románu-labyrintu proslulého autora se pøíbìh s detektivní zápletkou prolíná s literaturou faktu. Ve svém bytì v nevábné paøížské
ètvrti se v bøeznu 1897 probouzí starší muž a
snaží se rozpomenout, kdo vlastnì je.
Metodou doktora Freuda, se kterým párkrát
pojedl, si zaèíná vybavovat vlastní minulost
italského a pozdìji francouzského policejního konfidenta, autora fiktivního konspiraèního plánu, který pak v rukou jiných zaèal žít
vlastním životem. Témìø všechny postavy
(napø. Alexandre Dumas) jsou historické,
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neménì skuteèný je i hrdinou sepsaný pamflet.
Irena Obermannová: Tajná kniha
Nìkterá setkání s èlovìkem zacloumají.
Jedno takové zažívá hrdinka této knihy.
Potká muže, do nìhož se hned první veèer
zamiluje, a síla tohoto citu ji samotnou
pøekvapí. Ocitá se tak ze dne na den mezi
dvìma muži. S tím prvním prožila mnoho let
a až dosud se domnívala, že jde o poklidný,
vyrovnaný vztah a že ji už nic nerozhází. Ten
druhý všechno pøevrátí vzhùru nohama. A
tak jí nezbývá než pøemýšlet o slovech své
osobní èarodìjnice: „Jaké vìtší nakopnutí
bys potøebovala, abys zjistila, že tvùj život
není v poøádku?
Paulo Coelho: Alef
Ve svém nejnovìjším díle se autor vrací k
motivu pouti: tentokrát se vydává na cestu po
Transsibiøské magistrále. Putování hrdinù
knihy se odvíjí ve znamení symbolu Alef,
který pro autora v duchu magické tradice
pøedstavuje bod, v nìmž se vše sbíhá a v
nìmž mùžeme v jediném okamžiku spatøit
vše.
Terry Pratchett: Pyramidy
Není snadné být faraonem v pubertì.
Nesmíte s sebou nosit peníze, ovoce vám
loupají mladé ženštiny nevázaných mravù,
kdekdo si myslí, že mùžete za to, že vychází
slunce a kukuøice roste. Neustále se vám zdá
o sedmi hubených a sedmi tuèných kravách,
a k tomu všemu ještì díky parakosmické
nestabilitì vybuchne Velká pyramida. Pak si
ještì musíte poradit se všemi tìmi vrahy,
sfingami, døevìnými koòmi, filozofy,
svatými krokodýly, chodícími mumiemi,
dravým stavitelem pyramid a s Hitem se supí
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hlavou, který je bohem všech neoèekávanì
pøíchozích. Pøitom všechno, co byste
opravdu chtìli, je udìlat nìco pro mladé lidi a
starobylý støed mìsta.
Terry Pratchett: Stráže! Stráže!
Jakýsi tajemný noèní tvor mìní obyvatele
Ankh-Morporku v nìco, co silnì pøipomíná
tablety živoèišného uhlí. A tady zaèíná
obtížný úkol kapitána Elánia, velitele Noèní
hlídky mìstské stráže. Ve mìstì plném
zmatkù, tablet živoèišného uhlí, tajných
spolkù a bláznivých chovatelek drakù pátrá
kapitán a s ním muži hlídky - seržant Traèník,
desátník Nóblhóch i novì pøíchozí
svobodník-èekatel Karotka - po stopách
vedoucích k rozøešení záhady.
Osho: Tady a teï
Smrt tìlesná i duchovní, to je hlavní téma tøídenní promluvy, kterou pronesl mistr Osho
na písèitém moøském bøehu ke svým žákùm.
Na tuto otázku se zamìøil zámìrnì, protože
pøístup Západu ke smrti se znaènì liší od východního pojetí, které bere život karmicky,
jako nekoneèný kolobìh, jehož nedílnou souèástí je právì smrt. Osho pomocí své osobité
a pøesnì vedené meditace navozuje stav, v
nìmž èlovìk postupnì odhaluje hlubiny
vlastního nitra a zjišuje, že na tomto svìtì je
vše pomíjivé – kromì poznání nekoneènosti
duše. Mistr Osho vede èlovìka ke „smrti“
neklidné mysli a velmi citlivì ukazuje cestu
ke zrození nového èlovìka. Èlovìka, jenž je
v naprosté jednotì sám se sebou, s okolním
svìtem a s celým nekoneèným vesmírem.
Krásné a pohodové vánoce Vám všem
pøejí knihovníci
Pøíští èíslo mininovin vyjde v lednu!
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