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Vážení tená i,
d kujeme vám za p íze  a do nového roku p ejeme hodn  pohody ke tení.

Va e knihovnaš
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Novinky z knihovny

Bibliobox Bed ich prosí všechny tená e

Literární sout ž Mirka Kabely

Milí tená i,
možná jste si všimli, že jsme koncem roku 
testovali nové služby. Od 1. ledna budeme 
všem zapom tlivc m, kte í používají email, 
posílat první a druhé upomínky elektronicky. 
Vede nás k tomu vysoká cena poštovného. 
P ešli jsme také na nový zp sob rozesílání 
informací o rezervovaných knihách. Zpráva 
vám bude  chod i t  au tomat i cky  z  
knihovnického systému, ihned, ke každé 
vrácené knize. M žete si zvolit zda 
prost ednictvím SMS i emailu. Prosíme 
vás, udržujte si své kontaktní údaje aktuální 
a o p ípadných chybách i zm nách nás 
informujte.

„Pl te m  jen knihami, které jste si vyp j ili 
v naší knihovn  a neházejte do m  vaše 
vlastní knížky, které už nepot ebujete nebo 
vám zabírají místo v policích. Pokud je 
chcete knihovn  darovat, p ij te za námi 
osobn  a ur it  se n jak domluvíme.”

V úterý 11. prosince 2012 byl v knihovn  
vyhodnocen 14. ro ník Literární sout že 
Mirka Kabely. Šest m šc  s finan ní 
odm nou bylo p edáno autor m nejlepších 
prací. Vybrat vít ze nebylo jednoduché, 
protože v  letošním ro níku bylo do sout že 
p i h l á š e n o  ú c t y h o d n ý c h  4 5  
prací.Sout živ jší byli žáci základních škol, 
kte í se p ihlásili s t iceti pracemi. V tší 
polovina z nich se zamýšlela nad možností 
„ztráty signálu“ v tématu Dopis v lahvi. 
Téma Náš d m je blázinec, hlavn , že se 

máme rádi, vedlo v tšinou k humornému 
zpracování, ale v n kterých pracech byl 
zobrazen alarmující stav sou asné 
spole nosti, její honby za materiálními 
hodno tami,  neustá lým sp chem a 
nedostatkem komunikace. Téma Láska není 
jen slovo, vedlo autory k zamyšlení nad 
r znými podobami lásky a odpov dnosti.
V kategorii 16 – 20 let se auto i ne ast ji 
vyjad ovali k tématu Kdo chce s vlky žíti. 

asto se v novali politickým témat m, ale 
mnozí um li téma vztáhnout k vlastní osob  
a p iznali, že je pro n  jednodušší jít s davem, 
než se mu protivit.
Nad mizejícím ná e ím se zamýšleli pouze 
t i auto i. Z ejm  už ná e í skute n  mizí z 
vyjad ovacích schopností dospívajících.

Kategorie: Po adí/Jméno:                  

B (13 – 15 let) 1. Bára Vránová
2. Natálie Vrt lková
3. Petr Steinbauer

estné uznání: Josef Moc ák
 
A (16 – 20 let)  1. Andrea Halaštová

2. Karolína Menšíková
3. Eliška Zemanová

estné uznání: Tomáš Kocmánek

     O mé rodin  se všeobecn  ší í drby a 
r zné fámy. Ne všechny jsou lež. A 
samoz ejm  ani pravda. T eba, že m j táta je 
vášnivý lovec mimozemš an  nebo d da, 
který si podle paní Drbá ové staví ve sklep  
jaderný reaktor. Nikdy jsem si ale nevšimla, 
že by nosil n jaké jaderné ty e a podobné 
nesmysly. Ovšem kutil je m j d de ek 
znamenitý. Jeho nejv tší výkon je zárove  

Vít zové

Vít zná práce:

Náš d m je blázinec, ale máme se rádi
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jedna z nejvíce komentovaných náhod, které 
se u nás staly. A že je jich vážn  dost. Tak 
nap íklad p edminulé Vánoce. Dodnes vidím 
náš strome ek a pamatuji si tu chvíli, kdy na 
n m p estaly svítit dv  žárovky. Ta sv týlka 
byla stará jako Metuzalém a už dávno m la 
skon it v popelnici, ale d da má tu 
nep íjemnou vlastnost, že se pokouší vše 
udržet v chodu, co možná nejdéle. Nakonec 
jsme rozbalovali dárky pod jednou jabloní na 
zahrad .
     „M žete d kovat Bohu. Takovéto požáry 
váno ních stromk  nemají vždy dobrý 
konec.“ íkal tehdy velitel hasi  našemu 
d dovi.
Oprávn n  vznikla hádka. M j táta bohužel 
nemá pochopení pro d du a jeho vylomeniny, 
tedy opravy a vynálezy. Našt stí rychle 
odezn la. Nebylo to tak vždycky. Tak t eba 
loni v lét . Pokazila se nám seka ka na trávu. 
A ani jeden se nem l k tomu, aby ji opravil. 
Po ád m li spoustu práce jménem výmluvy. 
Ryba ení, fotbal, hospoda, fotbal, ryba ení, 
hospoda, hospoda a... hospoda. Asi až po 
týdnu se v tátovi hnulo sv domí a pokusil se 
seka ku spravit. Po hord  kleteb, nespo tu 
ezných ran a rozložení stroje do posledního 

šroubku to vzdal. Tak požádal d du. Lopotil 
se s tím celé dopoledne a p išel až na ob d. 
Své sv tle modré montérky m l umazané od 
oleje a ruce m l plné n jakých kole ek. 
     „D cka, víte co je zajímavé?“ ptal se nás, 
„Že ti machrové, nebo jak to íkáte vy mladí, 
v té fabrice v bec neumí úsporn  postavit ani 
seka ku! Jen se podívejte, kolik mi toho 
zbylo.“ 
     Tátovi se p i pohledu na hromadu šroubk  
v d dových rukách proto ily panenky. 
Maminka ihned rozpoznala blížící se 
nebezpe í a radši se vydala p eskládat nádobí 
v p íborníku. D da, který nic netušil, se dál 
samolib  usmíval a ekal na pochvalu. Táta 
m l najednou v obli eji barvu hasi ského 
auta. Jen s velikým p emáháním si sedl ke 
stolu a vrhl vražedný pohled na d de ka.

     „O jaké úspo e mluvíš, tati?“ zeptal se a v 
hlase mu byl cítit potla ovaný vztek.
„Práv  jsem nám vylepšil seka ku!“ 
vysv tloval š astn  d da.
     Hned potom, co to ekl, jsem si ud lala 
obrázek, ohledn  vylepšování naší seka ky. 
D da ji ur it  vzal do garáže, kde se ji 
pokoušel dát dohromady. A stoprocentn  se 
držel své v ty a zárove  motta. 
     „Tahle sou ástka vypadá, že by tu ani 
nemusela být. Tak ji prost  odd lám.“ 
Poznamenal vždy a co ekl, ud lal. Takhle už 
nám odrovnal kávovar, mixér a rychlovarnou 
konvici. U té m l v plánu zvýšit rychlost 
oh ívání, takže m  dost p ekvapilo, když jsem 
na seka ce nenašla turbomotory. Táta 
samoz ejm  vybuchnul. Za ali se s d dou 
hádat a skon ilo to tak, že táta rozbil dva talí e 
a d da rozházel šroubky. Pak táta prohlásil, že 
by bylo dobré koupit novou seka ku. A d da 
jen rozzloben  vypochodoval z místnosti. 
Druhý den byl táta v obchod  prodat a 
zárove  koupit seka ku. Divím se, že tu 
starou si neodvezli lidi z armády s e mi nebo 
cedulkou o velice nebezpe -ném stroji. Táta 
si koupil novou seka ku, ale nikomu o tom 
ne ekl. Cht l d du dohnat k omluv  nebo 
p iznání jeho údajné chyby. Když se týden nic 
ned lo a tráva nám za ala p er stat, vzal si 
táta miniaturní n žky a za al st íhat trávu. 
Samoz ejm  za al p ed d dovým oknem. Ale 
ten den si d da byl vsadit ve Sportce a tak 
tatínka nemohl vid t. Když vcházel brankou, 
uvid l svého syna s n žkami sekat trávu. 
Nasadil rozzlobený výraz a zmizel v dom . 
Táta si samoz ejm  všiml, že d da se co dv  
minuty nenápadn  dívá z okna, ale nehodlal 
ve st íhání p estat. Asi po hodin  kone n  
vyšel d da s provinilým výrazem a zamí il k 
tátovi. Ten už se chystal íkat, že mu odpouští, 
ale d da vytáhl kartá ek na zuby. Podal ho 
tátovy se slovy, že až skon í se zahra-dou, 
m že vy istit dv r. Potom se za ali oba smát 
a smáli se ješt  dlouho poté.  
     Po této p íhod  si myslím, že náš d m je 
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skute n  blázinec, ale máme se rádi. A to je 
p ece hlavní, ne?

Bára Vránová
Valašské Mezi í í 

3. ledna – 28. února

Výstava p edstavuje moderní obor 
po íta ové výtvarné tvorby. Obrazy 
vytvo ené touto technikou zrcadlí 
rozmanitost a mnohotvárnost života okolo 
nás. Fraktály jsou, zjednodušen  e eno, 
opakovanou formou, která se m ní v ase a 
prostoru. Pohledy z této perspektivy otevírají 
netušené, tém  nekone né možnosti 
zobrazení. Zrcadlí se zde hravost a radost 
Stvo ení, které se prolíná s  p írodními 
zákony. 
Nám ty jednotlivých grafik jsou reakcí na 
p esahy lidského v domí do dalších sfér a 
úrovní reality. Jde o esoterickou a duchovní 
tvorbu, která reaguje na skute nost 
postupného vývoje a rozši ování v domí 
lov ka. 

Výstava ve vestibulu knihovny

tvrtek 17. ledna ve 14 hodin na d tském 
odd lení

Vyhlášení výsledk  m stského kola literární 
sout že.

VÝSTAVY

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Ji í Jablonický
FRAKTÁLNÍ GRAFIKA

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA

úterý 22. ledna v 18 hodin

 
Cesta ke kouzelnému vrchu
Semeringský pr smyk a první horská 
železnice.
beseda s dataprojekcí

Její zaml ená vznešenost a krása
Uvítání knihy J. Grobcové (*1931, 
Hodslavice), která chce populární formou 
p iblížit moravskému lidu pravdiv jší obraz 
života slavné Moravy a našich p edk .

 5. února v 18 hodin

 pr vodní jevy
beseda s dataprojekcí

úterý 12. února v 18 hodin

Kolébka renesan ního um ní a architektury 
(od Brunelleschiho po Michelangela).
P ednáška o um ní a architektu e od 
pozdního st edov ku až po vrcholná díla 
renesan ního um ní. Také zmínka o rodu 
Medici a dí lech a stavbách jimi 
financovanými. Architektura chrámu Santa 
Maria del Fiore, kostel  San Lorenzo, Santa 
Maria Novella, Santa Croce a kaple Pazzi, 
paláce Medici Ricardi, galerie Uffizi a další.
beseda s dataprojekcí

Vladimír Pospíšil

úterý 29. ledna 
Jaroslava Grobcová

Ji í Mana

Alena Vráželová

RAKOUSKO

ZEM  MORAVA

GLOBALIZACE

FLORENCIE

v 17 hodin

úterý

P íští íslo mininovin vyjde v b eznu !
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