…že nevíte, kdo je Bed ich??
Letos oslaví
když na to
nevypadá
roky.
Postává
knihovny…
na vrácené knihy...

LOVCI PEREL STARTUJÍ OD LEDNA NA

eká

TSKÝCH ODD LENÍCH

Celoro ní hra pro milovníky knížek
íb
kdy se tení
ní
dobrodružství. Vybrané
tské knížky jsou ozna eny stávají se
perlorodkami. ti, které se potopí do hlubin íb hu, získají vyplním hrací karty skute nou perlu.
Šikovní lovci mohou navíc obdržet knihovnické peníze Moriony
letním nebo edváno ním krámku si za
nakoupit rozli né odm ny.
Hra vznikla Hradci Králové jako projekt na podporu tená ské gramotnosti zábavnou formou vede ti
emýšlení nad
teným
textem.
Sout
nejdelší
ru perel vypukne
bo ce Zd. Fibicha již 2. ledna.

tském odd lení

po-

Jak se

ítárn ud lovaly

šce...

Mladí spisovatelé zaplnili 10. prosince ítárnu prasknutí vyhlašovaly se
výsledky Literární sout že Mirka Kabely za rok 2013.
Porota posuzovala 44 sout žních ísp vk
emž kategorii si soužící nej ast ji volili téma Až mi bude osmnáct. ísp vk na toto téma
bylo esn tolik, kolik ro ník této sout že rovných patnáct. Porota se
nich dov
la, jak bujaré budou oslavy vstupu do dosp losti, jak velké
jsou touhy po osamostatn ní od rodi
jaké je odhodlání autor pilným
studiem nastartovat svou úsp šnou kariéru. Druhé téma ukázalo na velkou oblibu fantasy literatury. Osm autor se pustilo do Zem elf vil
sk ítk
Starší sout žící preferovali pohádku
erné Karkulce Jak název napovídá,
nešlo pohádku pro ti, ale spíš horor, crazy komedii.
íb zích se to
hemží podivnými bytostmi zbran mi nejr zn jšího kalibru. Úvahy nad
povzdechem Panebože, za co byly nej ast ji novány rodinným vztah m.
Nejlepší práce si
žete
íst ve sborníku, který je dispozici knihovnebo ke stažení na našem webu. Vít zným autor
gratulujeme všem
ejeme inspiraci do další tvorby.
Vít zové literární sout že
Kategorie (16 20 let):
1. Kristýna Ko íková
2. Karolína Menšíková
3. Natálie Hr ová

Kategorie (13 15 let):
1. Dominika Hajdová
2. Bára Vránová
3. Petr Hás

7. ledna 30. ledna
Jak Diakonie CE st edisko ve Valašském Mezi
Výstava mapující innost Diakonie.

pomáhá

úterý 14. ledna 18 hodin
Jind ich Ze
Historie Tesly od brat Knotk až po nedávné ukon ení výroby.
úterý 28. ledna 18 hodin
Vladimír Pospíšil
Bratislavy do Vídn zajímavosti metropole Slovenska Rakouska.
tvrtek 23. ledna 17 hodin
ij te se zašít do knihovny!
FILMU LITERATU I.
rámci klubu pro mladé „Zašívárna“
jsme vám letošním roce krom knih
ipravili také filmové ochutnávky.
Protože je mezi knihami Zašívárn
nejpo etn ji zastoupena scifi literatura, sahá první povídání po tomto
žánru. Zjit ete zrak sluch
ij te si
poslechnout, jak lze sci-fi
íb hy
evést na filmové plátno pokochat
se ukázkami kultovního filmu Matrix.
Zveme všechny, kte se cht jí inspirovat
etb
zajímavým filmovým
zážitk m.
tvrtek 30. ledna 18 hodin
Mgr. Alena St elcová
Jak zvládat stres aneb pozitivní myšlení
ednáška klinické psycholožky novaná strategii zvládání stresu
vyslechnutí závažné diagnózy apod. Po ádá Klub zdraví Zdravé
sto.

Bo ek, Evžen: Aristokratka ve varu
Aristokraté jsou ohrožení, ale situace Marie
Kostkové Kostky je to žší, že denn potkává leny své bláznivé rodiny
tomu kolik
st elených zam stnanc "nejchudšího zámku
echách". Otec je skrblík, americká maminka se
chce podobat princezn Dian Pokra ování románu Poslední aristokratka.
Hosseini, Khaled:

hory odpov

ly

Autor vypráví íb sourozenc rozd lených
tství. Abdullah vyr stá chudob
afghánského venkova
nep estává toužit
po ztracené sest e, zatímco Pari, která zapomn la, že kdy
la jakého bratra, vychovává bohatá rodina Kábulu Pa íži. Na
pozadí tém
šedesáti let dramatické
afghánské historie se odehrává íb lásky, ztrát ob tí.
Janouch, Katerina: Sesterstvo
Poté, co Cecilie odhalila Johnovu nev ru, žijí
manželé odlou en
mají ti ve st ídavé pé i.
Aby Cecilie zahnala stesk po ztraceném rodinném život
po tech, vrhá se
to tší vervou do práce na porodním odd lení. Zárove
rozpadem Ceciliiny rodiny se na obzoru objevuje
další problém. Je epadeno kolik mladých
žen na internetu se rychle za nou ší it pomluvy fámy.

1.1.1924 slou ení Valašského Mezi
Krásna nad Be vou jeden správní celek. administrativní spojení obou
st usilovalo Valašské Mezi
již od roku 1919.
es zna ný odpor kterých obyvatel institucí
ste ka Krásna nad Be vou nakonec došlo mezi edstaviteli obou
st roce 1923 dohod slou ení ke dni 1.1.1924. Vlastní slu ovací proces však trval dlouho.
Již prosinci 1923 byla zrušena obecní zastupitelstva
sto od po átku roku 1924 spravovala
Správní komise spojených
st Valašského Mezi
Krásna nad Be vou. Uplynulo však ješt
mnoho let, než se slou ily místní organizace politických stran spolk
obou ástech
sta.
90 let
4.1.1904 obce okresu Valašské Mezi
požádaly ministerského
nošta Körber
ud lení podpory nouze ze státních prost edk
záložny. 110 let

edsedu rakouské vlády Arsledku krachu Ob anské

18.1.1884 se konala ustavující valná hromada Muzejní spole nosti ve Valašském Mezi í. Zahájil ji proslovem JUDr. Alois Mikyška. Jejím prvním edsedou byl zvolen editel valašskomeziského gymnasia Alois Kaplan. 130 let
18.1.1909 se narodil ve Valašském Mezi
architekt Jaroslav Hlavá Vystudoval Odbornou
školu pro zpracování eva ve Valašském Mezi í. Ve studiu pokra oval Praze na Akademii
výtvarných um ní Vysoké škole um leckopr myslové. sobil atelierech významných architekt pozd ji il na Odborné škole pro zpracování eva ve svém rodišti. Byly realizovány jeho
návrhy na bytové domy Rožnov pod Radhošt m, kapli
meticích, dále architektem Místeckým jejich spole ný návrh památníku na Helštýn Zem el 24. dubna 1984 ve Valašském Mezií. 105 let
27.1.1919 se narodil ve Vsetín filmový režisér Vladimír Vl ek. Vystudoval gymnázium ve Valašském Mezi í. Již dob studií inklinoval divadlu. filmu se dostal za války, kdy pracoval
jako asistent režie Hamburku. Po válce režíroval kolik film mezi nimiž byl Advent podle
románu Jarmily Glazarové, budovatelské filmy Zítra se bude tan it všude Rudá zá nad Kladnem také náš první širokoúhlý film proudech ve francouzské koprodukci. Po roce 1968 emigroval do Francie. Itálii natá el reklamní filmy byl poradcem Mao ce tunga pro filmovou tvorbu. Pozd ji ješt natá el Brazílii nakonec op
mecku. Zem el 22. listopadu 1977 Anglii,
ale je poh ben
meckém Grünwaldu. 95 let
29.1.1854 se narodil Poli né itel, ekladatel vlastiv dný pracovník František Kahlík.
Studoval Krom íži dále filosofickou fakultu University Karlovy Praze. sobil na Mati ním
gymnasiu Opav
pozd ji byl editelem gymnasia Záb ehu na Morav Zabýval se metodikou
vyu ování jepisu zem pisu. ekládal polštiny,
iny ruštiny. Na po átku své um lecké
dráhy pro Františka Kahlíka kopíroval obrazy zakladatel gobelínové manufaktury Rudolf Schlattauer. František Kahlík zem el dne 8. února 1908 Záb ehu na Morav
160 let

Zpracoval Josef Kramá
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