
Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY V ASNÉ aneb CO SE D JE V KRÁSN

Milí tená i,
naše mininoviny vychází od roku 2005. V íslech to znamená 9 ro ník , 54 ísel, 
7.500 výtisk  a stránek nepo ítan . S blížícím se koncem roku 2013 ukon íme jejich 
vydávání v papírové podob . Bát se ale nemusíte. O informace z Krásenské radnice 
nep ijdete. Novinky se k vám naopak dostanou ast ji a v novém kabát . Nové 
mininoviny najdete od ledna 2014 každý m síc na webových stránkách naší 
knihovny, kde se také m žete p ihlásit k jejich odb ru. Pro stávající odb ratele 
elektronické verze se nic nem ní.

Vaše knihovna

PS: T šíme se na vás v p íštím roce...
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ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ 
DÍT

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA

Panenky k adopci v knihovn  nabízíme kaž-
doro n  v prosinci. P ipojujeme se tím k pro-
jektu eského výboru pro UNICEF, jehož 
zásluhou se každoro n  poda í v rozvojo-
vých zemích zachránit p ed smrtí z d vodu 
d tských smrtelných chorob tém  3 miliony 
d tí do 5 let v ku. Záchrana 3 milion  d tí 
ro n  znamená obrovský úsp ch, který by 
nebyl možný bez podpory široké ve ejnosti. 
Spole né úsilí je pot eba zdvojnásobit, pro-
tože 3 miliony zachrán ných d tí tvo í polo-
vinu všech d tí, které je pot eba o kováním 
imunizovat. 
Do projektu se m žete zapojit nákupem    
"adopcí" zhotovené panenky za 600,- K , 
což je suma pot ebná k o kování jednoho 
dít te v rozvojových zemích proti šesti smr-
telným d tským chorobám (spalni ky, zá-
škrt, erný kašel, tetanus, tuberkulóza, d t-
ská obrna).
Panenky k adopci nabízíme na odd lení pro 
dosp lé tená e.

Literární sout ž je tradi n  ur ena d tem do 
p a t n á c t i  l e t ,  t e n t o k r á t  n a  t é m a  

 - jakou hrají 
ísla roli v našem život ,  co vše lze spo ítat 

a jak dojít v život  ke správnému výsledku? 
Každý ú astník si m že vybrat jedno z 
navržených témat a zpracovat je jako prózu 
(povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku 
osobního deníku apod.), poezii, drama nebo 
komiks.

Uzáv rka jedenáctého ro níku sout že je 
30.11.2013. 

Podrobnosti na 

NEJMOUD EJŠÍ JE ÍSLO

www.mekvalmez.cz

VÝSTAVY

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

31.  íjna – 2. prosince
Igor Matiovský

Pravda nebo klišé? Výstava fotografií ve 
vestibulu knihovny.

3. prosince - 2. ledna

Výstava váno ních pohlednic a PF z 
r zných kout  sv ta.

úterý 5. listopadu v 18 hodin 
Lucie Holmanová 

Post ehy a zážitky ze zem , kde slunce 
zapadá celý rok v šest, kde místo pavouk  
lozí po st nách ješt rky a místo toaletního 
papíru je na toaletách nádrž s vodou.

úterý 12. listopadu  v 18 hodin
Tomáš Kubeš

Extrémní expedice do zem , které se mnozí 
bojí, ale to, co nabízí, je to nejlepší v Africe.  
Pro mnohé je peklem, ale pro jiné rájem. 
Výjime ná p íroda, gorily, prales, 
pygmejové, sopky, monumentální eka 
Kongo a plavba po ní, tajemní obyvatelé, 
stále usm vaví lidé, nebezpe ná Kinshasa. 
Jednoduše pohled do zem  obest ené 
tajemstvím a mnoha protiklady. 

úterý 26. listopadu v 18 hodin

Komorní hudební setkání s lidovou 
zp va kou Evou Porubovou a cimbalistou 
Jaroslavem Hrbá kem. Tématem lásky v 
moravské lidové poezii provází Mgr. Petr 
Drkula, Ph.D.

PROTI SLUNKU SE NEFOTÍ...

VÁNO NÍ POHLEDNICE

U ITELKOU V INDONÉSII 

KONGO

BYLO LÁSKY, BYLO
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S ochutnávkou Svatomartinských a jiných 
moravských vín vinotéky VINOPOLIS.

úterý 3. prosince v 18 hodin
Martin Ondrášek

Poutavé povídání o dobrodružné cest  ty  
Valach  na vzdálené Havajské ostrovy. P es 
Jižní Koreu oblet li více než polovinu 
zem koule, aby b hem dvou týdn  
procestovali s batohem na zádech dva 
tichomo ské ostrovy - Oahu a Hawaii, 
navštívili Honolulu, Pearl Harbor, sopky 
Mauna Kea a Kilauea, užili si krásné p írody 
a istých pláží, na kterých i pod širým nebem 
nocovali.

úterý 10. prosince v 18 hodin

 (Poli ná) inspirovanou valašským a 
moravským folklórem.

Robert Langdon se ocitá v srdci Itálie, kde 
studuje mnoha záhadami a tajemstvími 
op edený rukopis - Danteho Peklo (Inferno). 
Musí se postavit tvá í v tvá  soupe i, který ho 
zavede do sv ta klasického um ní, tajných 
chodeb a futuristických zbraní. Klí  k 
nezodpov zeným otázkám je skryt mezi 
ádky Danteho pekla a Langdon se op t vrhá 

do boje s asem, aby odvrátil zkázu, která 
sv tu hrozí.

PROST  HAVAJ!

Slavnostní vyhlášení výsledk  Literární 
sout že Miroslava Kabely.
Váno ní koncert s folkrockovou skupinou 
Fojti

Dan Brown: Inferno

Jozef Kollár: Byl jsem d tský špion: 
skute ný p íb h ze 60. let minulého století, 
který m l navždy z stat tajemstvím: 
inspirováno vypráv ním Pavla K.

TIP NA ZAJÍMAVÉ TENÍ

Šedesátá léta minulého století. V socialistic-
kém eskoslovensku komunistická strana 
upev uje svoje vedoucí postavení. 
Kontrarozv dka proto pov í jistého 
pražského psychologa, aby v praxi vyzkoušel 
sv j dlouho chystaný projekt d tských 
agent . Po pádu železné opony byly všechny 
relevantní materiály skartovány.

K emu je plánovat si budoucnost, když se 
vám sm la lepí na paty? Lizzie totiž neudrží 
jazyk za zuby. Nejenže na sebe prozradí 
kdeco, ona totiž vybrebentí úpln  všechno!

Vzpomínky významného eského onkologa.

Život Sophie je tak trochu monotónní. Pak 
však potká Hectora Guzmana. Oslní ji jeho 
usm vavý šarm, brzy ale zjistí, že se pod 
n žnou fasádou skrývá n co mnohem 
hr zn jšího. A bude muset sebrat všechnu 
sílu, aby našla cestu ven z tohoto zrádného 
bludišt  podivné morálky, smrtících obsesí a 
zbab lých podraz .

Kniha povídek lí í radosti i strasti p i hledání 
partnera, manželství, jaké je to „vydýchávat“ 
partnery, které si d ti p ivedly, svatbu syna a 
nezapomíná ani na výlety, absolvované s 
matkou. I když život není vždy r žový, 
nenechme se tím zdeptat a ešme všechny 
trable s humorem a nadhledem.

Osadníci, Ubongo, Dominion, V kostce! 
Sv t, Párty alias Velká sázka, Zlaté esko, 
Uno, Bang!, erné historky, Scrabble.

Meg Cabot: Úsp šná smola ka

Pavel Klener: Jde to i slušn

Alexander Söderberg: Andaluský p ítel

Marcela Mlyná ová: Za  je života loket

NOVÉ DESKOVÉ HRY
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ZAŠÍVÁRNA

... to je nový název našeho koutku pro náctileté, který jsme otev eli 1. íjna jako sou ást 
odd lení pro dosp lé. Zašívárna zvít zila v anket , která probíhala v pr b hu m síce zá í a 
íjna. P ij te se zašít  s kamarády, zahrát si deskové hry, ud lat domácí úkoly, probrat život i 

si dom  p j it komiksy, sci-fi a fantasy literaturu...

P íští íslo  na našem webu v lednu 2014.
http://www.mekvalmez.cz
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