Bedřich má velikou prosbu! Slouží jen na vrácené knihy z naší knihovny, pokud do něj hážete knihy z vaší soukromé sbírky, už se do něj
knihy od našich čtenářů nevlezou. Což nám potom způsobuje značné problémy.
POKUD JE VÁM LÍTO KNIHY VYHODIT, DONESTE JE DO VESTIBULU NAŠÍ KNIHOVNY, KDE JE
PRO NĚ PŘIPRAVENÝ REGÁL S OZNAČENÍM
"KNIHY ZDARMA".

JAK JSME SI VEDLI V ROCE 2013?
Rok se s rokem sešel a my „ležíme“ ( :-) to bychom opravdu chtěli) celý
leden ve statistických výkazech, kontrolních a výročních zprávách, komentářích a počítáme a počítáme… A tak není důvod se o výsledná čísla nepodělit i s Vámi, vždyť tuto statistiku vytváříte právě Vy! Jsme již opravdu
knihovnou, která praská ve švech, třeba bude rok 2014 příznivý a třeba se
konečně najde řešení pro nové prostory pro knihovnu. Určitě si je zasloužíme!

Vyhlášení vítězů literární soutěže O poklad strýca Juráša
na téma Nejmoudřejší je číslo
Je již tradicí, že na podzim usednou meziříčští mladí spisovatelé
k nepopsaným stránkám a zaplní je svými myšlenkami, názory a vlastní
fantazií. Vždyť každý, kdo píše, je stvořitelem světa.
Do soutěže bylo zasláno 83 prací - od pohádek, básní, komixů, přes úvahy
až po vědecko-fantastické příběhy.
Děti se zabývaly rolí čísel ve svých životech, kde se s nimi setkávají jako
s formou svého hodnocení v podobě známek. Některé autory to vedlo
k etickým otázkám „Kdo je 0 a kdo 1“, co znamená „jeden za všechny,
všichni za jednoho“. „Cesta letopočtem“ vedla skrz dějiny i do případné
budoucnosti samotných autorů. Podtéma „Jeden bůh, slunce, tělo, duše“
inspirovalo k teologickým úvahám o světě kolem nás a „Počítání oveček“ až k surrealistickým snovým vizím.
Ceny vítězům byly předány 16. ledna na dětském oddělení a všechny vítězné práce postupují do okresního kola soutěže. Výhercům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí.
Lucie Holmanová

https://www.facebook.com/mekvalmez
Facebook je sociální síť, kde se lidé sdružují a vzájemně spolu komunikují.
Uživatelé mezi sebou sdílí své osobní informace, multimediální data a také
mezi sebou komunikují (např. prostřednictvím chatu, zpráv a komentářů).
Facebook slouží i k udržování vztahů, kontaktů a především nám slouží k
zábavě (různé aplikace – hry, testy apod.). I naše knihovna má profil na
facebooku, takže se dozvíte aktuální novinky hned z první ruky.
Pokud na Facebooku nemáte založený profil, můžete naše stránky
jen prohlížet. Pokud jste registrovaným uživatelem Facebooku, můžete dát naší stránce „like“ (To se mi líbí) a budete dostávat pravidelnou dávku novinek o dění v naší knihovně.

Ten píše to a ten zas tohle...
Až pod samotnou střechou tribuny stadionu Na Julisce, v
proskleném prostoru s úžasným výhledem, se po celou
sezonu 2012/2013 odehrávala ojedinělá setkání. Spisovatelka Zuzana Maléřová zvala k důvěrným hovorům o
životě, o lidském usilování, trápení, štěstí i sebepoznání
přední umělce i zástupce fotbalové Dukly. Jejími hosty
byli např. zpěvačka Marta Kubišová či herci Naďa Konvalinková, Jana Synková, Táňa Fischerová, Barbora Srncová
a Stanislav Zindulka, z řad Dukly pozvání přijali např.
Luboš Kozel, Patrik Gedeon, Petr Kostelník, Michal Kolomazník, Petr Malý, Tomáš Berger, Günter Bittengel, Ivan
Lietava a další.
Milan Švihálek v doslovu napsal: „Příběhy z tribuny jsou
knížkou, jejímž jevištěm je sport. Nejde však o vyprávění, z něhož bychom mohli vyčíst informaci o výsledku
utkání nebo o tom, jak zázračně kdo chytil penaltu. Ale
ani Ota Pavel nepsal o brankách, bodech a vteřinách, ale o životě. Nechci být patetický,
ale jsem přesvědčen, že Zuzana Maléřová je Otou Pavlem v sukních. Její schopnost vciťování se do často velmi klikatých životních osudů je nezměrná. Svá vyprávění formuluje s pokorou, prostě, jednoduše a valašsky zarputile. Pracuje s krátkými větami. Její
úsečný styl připomíná vesnického ogara, zatloukajícího hřebíky. Hned po prvních větách se však pozná moudrost, ohleduplnost a talent.“
Miloň Čepelka o autorově druhé sbírce Retroperspektiva řekl: „Josef Pepson Snětivý je ve svém častém osamění šťastný a plodný, je radost ho číst, je radost sdílet s ním každou jeho náladu, každé poznání,
každé pobavení. Čtyři dvanáctičlenná Blues a v nich
čtyři sonety, semtam nějaký limerik, pár haiku, anekdotka či epigram vedle vážného zahloubání, vše se
schopností sebeironie a se smyslem pro jazykovou
hravost a přesné myšlení. Všímejte si: puberty třešní,
omšelého komínu, co je už dávno nekuřák, srpna, kolaboranta s podzimem, a toho, jak se na zhaslém nebi
ocasí komety. Neopomeňte teorii velkého netřesku,
dejte si pozor na upalovací krém a pak už hledejte sami. Pepsonovy básně obracejí skutečnost z líce naruby
a z rubu na líc, nevyhýbají se provokaci a hodnocení
(„Sabinovo Věrné udávání“ a „nebráníme se, čímž vítězi chytře pokazíme radost“), přinutí vás jistá tvrzení si ověřovat. Je tomu například tak,
že „čím černější je noc, tím spíš je vidět bílý dým“? Mám za to, že ne, ovšem je-li to dým
„stoupající z našich těl“, je to básnická pravda nepochybně.

literárně-hudebními beseda autorů Zuzany Maléřové a Josefa Pepsona Snětivého 25. února v 18 hodin v čítárně

Život. Ateliérová fotografie vážně i nevážně...
Josef Knápek je majitel přes dvacet let existující fotografické firmy Fotostudio´91 ve
Valašském Meziříčí. V současné době se
též angažuje v přestavenstvu Komory fotografických živností v Praze a věnuje se
přednáškové činnosti o fotografování na Institutu digitální fotografie (IDIF) v Brně.
Vystudoval Slezskou universitu v Opavě,
obor Tvůrčí fotografie, ukončenou bakalářským titulem v roce 1997.
Na konci roku 2004 reprezentoval Českou republiku samostatnou výstavou na Mezinárodním fotografickém festivalu v Číně. Podílí se na řadě
skupinových i samostatných výstav ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Zlíně, Brně a Plzni, fotografie byly vystaveny i v USA a Rusku.

výstava ve vestibulu
knihovny

4. února - 3. března

4. února - 3. března
Josef Knápek
Život. Ateliérová fotografie vážně i nevážně.
Výstava ve vestibulu knihovny.
Úterý 11. února v 18 hodin
Jitka Bortlová
Čínská mozaika aneb na skok do země rychlého ekonomického rozvoje
Peking, Velká čínská zeď, Hrobky Mingů, Šanghaj, hliněná armáda a Xian, Velká řeka, Tři soutěsky, rychlovlaky a další zajímavosti z rychle se rozvíjející
země.
Úterý 18. února v 18 hodin
Beseda po 150 letech
Vzpomínání a zpívání s mužským pěveckým sborem Beseda.
Čtvrtek 20. února v 17 hodin
Přijďte se zašít do knihovny!
O FILMU A LITERATUŘE II.
I v únoru si budeme v knihovně povídat o
literatuře ve filmu. Tentokrát půjde o adaptace světoznámého románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Přijďte si poslechnout a
podívat se, jak lze dílo o vášni bořící konvence, společnosti 19. století a lidských touhách převést na filmové plátno.
Potěšte své oči i uši ukázkami z adaptací
Tolstého díla Anna Karenina.
Úterý 25. února v 18 hodin
Zuzana Maléřová a Josef Pepson Snětivý
Ten píše to a ten zas tohle
Literárně-hudebními beseda. Autoři představí své knižní novinky Příběhy z
tribuny a Retroperspektiva, stejně jako další tituly ze své knižní tvorby. Hudební doprovod Josef Pepson Snětivý.

Taylor, Patrick: Doktore, ne tak zhurta!
Svérázný doktor Fingal O´Reilly ze severoirského městečka Ballybucklebo je čtenářům laskavě humorné doktorské série dobře znám. Svým
pacientům – mezi nimiž se najdou opravdu svérázné figurky – umí pořádně vyčinit, ale pod
hrubší slupkou ukrývá zlaté srdce. Jaká byla
jeho studentská léta? Život studenta medicíny,
to dlouhé období zábav a studentských vylomenin čtyř kamarádů, tu a tam přerušené panikou,
míří k závěrečným zkouškám.
Pekárková, Iva: Levhartice
Hrdinkou románu je průměrná Češka něco
přes čtyřicet, které se právě za dramatických okolností rozpadlo průměrné manželství. Milla však situaci řeší poněkud nezvykle: odjede do Anglie, kde se léčí z pocitu
vlastní zbytečnosti v náručích mužů všemožných ras a národností. Proti všemu očekávání si ji jeden z milenců přivede do rodiny jako „mladší manželku“.

Váňová, Magda: Tereza
Úsměvný román je příběhem čtyřicetileté ženy,
která se instinktivně vyhne nástrahám v začarovaném kruhu manželského rozchodu.

Flynn, Gillian: Zmizelá
Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání ale
může vražedně klamat… Amy Dunnová zmizela
v den pátého výročí svatby. Nick, její muž, byl
po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy
své ženy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal,
Amyini přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí
opak. Kdo má pravdu? Jak ji poznat.
Pospíšilová, Jarmila: Katedrála z písku
Manželé Minářovi rekonstruují městský byt
a na dobu stavebních prací se stěhují do
venkovské chalupy. Ta leží v zapadlé malé
vesnici uprostřed krásné přírody, postrádá
ovšem civilizační výdobytky, které pro ně
dosud byly samozřejmostí. Život zde se na
první pohled jeví idylicky, ale Magda s Borisem jsou nuceni poradit si se spoustou
praktických záležitostí, které ve městě řešit
ani nemuseli.
Munro, Alice: Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel
Autorka líčí příběhy mladších i zralejších hrdinek, točící se kolem citových vztahů, rodinných trampot, mezigeneračních problémů či
jen obyčejného stárnutí, dokáže vylíčit s
takřka hmatatelnou živostí a schopností vcítit
se do duše svých postav, aniž by sklouzla k laciné sentimentalitě nebo jen náznaku klišé.

1. 2. 1904 – zahájena činnost Spořitelny města Valašského Meziříčí. Po pádu Mikyškovy občanské záložny v roce 1903 bylo nutno
zřídit ve městě nový peněžní ústav. První sídlo spořitelny bylo
v prostorách radnice. – 110 let
12. 2. 1934 - byl v Sokolském domě za účasti důstojnictva, zástupců úřadů a spolků uspořádán uvítací večírek na počest nového velitele 40. pěšího pluku ve Valašském Meziříčí Vladimíra
Kajdoše. Později od roku 1935 působil v Hlavním štábu československé branné moci. Od 4. října 1938 do 1. prosince 1938 byl ministrem železnic a pověřeným ministrem pošt a telegrafů ve vládě
Jana Syrového. – 80 let
22. 2. 1874 – se narodil v Uherském Hradišti architekt Antonín
Blažek. Vystudoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, pak studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na výtvarné akademii ve Vídni. Je autorem měšťanské školy v Brně – Králově Poli, Domu umělců v Hodoníně a dalších staveb. – 140 let
23. 2. 1924 - se ve dvoraně Sokolského domu v rámci oslav 100.
výročí narozenin Bedřicha Smetany uskutečnil koncert, který společně připravily všechny pěvecké a hudební spolky působící ve
městě – Měšťanská beseda, Odborové sdružení hudebníků ve Valašském Meziříčí, Cyrilská jednota a Pěvecký sbor Reichových
skláren. Spojený sbor měl více než 100 členů. Slavnostní proslov
přednesl profesor Jan Nepomuk Polášek. – 90 let
Zpracoval Josef Kramář

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE
PONDĚLÍ

9:00 – 18:00

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

STŘEDA

9:00 – 18:00

ČTVRTEK

12:00 – 17:00

PÁTEK

9:00 – 18:00

SOBOTA

8:00 – 11:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA
PONDĚLÍ

12:00 – 16:15

ÚTERÝ

12:00 – 16:15

STŘEDA

12:00 – 16:15

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 16:15

SOBOTA

ZAVŘENO

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ VYHLÍDKA, SVČ DOMEČEK
PONDĚLÍ

12:00 – 17:00

ÚTERÝ

12:00 – 16:00

STŘEDA

12:00 – 17:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 16:00

SOBOTA

ZAVŘENO
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