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".

Kurz rychlého čtení
Získejte více času pro sebe! Naučíme Vás zvládnout texty 2x rychleji, díky
čemuž můžete čas ušetřený při čtení článků, učebnic, emailů nebo jiných
dokumentů věnovat zábavnějším věcem. Dovednost rychlého čtení uplatníte každý den při práci či studiu a je také výborným rozšířením životopisu. Naučte se číst o více než 100% rychleji prostřednictvím interaktivních
cvičení a špetky srozumitelně vysvětlené teorie. Přijďte do knihovny a vyzkoušejte on-line kurz rychlého čtení. Začínáme v březnu – měsíci čtenářů.
Registrace na oddělení pro dospělé a čítárně.

rozečti.se

http://www.mekvalmez.cz
V rámci akce Březen – měsíc čtenářů vyhlašuje SKIP patnáctý ročník
soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Ve své kategorii
mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.).
Další kategorie jsou určeny pro knihovny zřizované obcí, městem nebo
krajem. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na
dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické
www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací
o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou
hodnoceny stránky knihovny jako celek. Na tomto odkazu http://
www.econlib.cz/biblioweb2014/ si můžete prohlédnout webové
stránky všech soutěžících knihoven. A pokud dáte hlas té naší, budeme jen rádi!!!

4. března - 31. března
Valerijs Surovs
Fotografie
Výstava fotografií ve vestibulu knihovny.
Úterý 11. března v 18 hodin
Josef Vahalík
O historii písma a typografii
Pan Gutenberg by se divil, jaký kus cesty lidstvo za těch 600 let od prvních pokusů tisknout urazilo, a jak je dnes snadné pracovat s písmem, vytvářet tiskoviny v
barvách a možnostech, o kterých tenkrát ani nesnili.
Čtvrtek 13. března v 18 hodin
Čtenář roku 2014
Vyhlášení čtenářské rodiny, která často navštěvuje knihovnu - její samostatní
členové nebo společně celá rodina, která se ráda účastní aktivit naší knihovny a
alespoň jednou měsíčně si vypůjčí knihy domů. Hudební doprovod Petr Bazala
- akordeon.
Úterý 18. března v 17.30 hodin
Mgr. Vojtěch Roháč
Migréna – prevence a formy svépomoci
Jak rozpoznat blížící se záchvat migrény, jaké jsou jeho fáze a jaké typy migrén
rozeznáváme. Co nejčastěji spouští migrénu a jak tomu předcházet. Vstupné: 50,Čtvrtek 20. března v 17 hodin
Bílá Masajka
Literatura na filmovém plátně
Film Bílá Masajka režisérky Hermine Huntgeburth (Das Trio) podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmann vznikal přímo v keňských reáliích. Snímek
vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se snaží zdolat bezpočet překážek
zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát průchod své životní lásce.
Úterý 25. března v 18 hodin
Tomáš Kubeš
Střední Amerika – legendy i současnost
Střední Amerika je nespoutaný svět hýřivých barev - sopky, jezera, pralesy, fiesty, kohoutí zápasy, staří Mayové, mystika, pyramidy, káva, čokoláda, honáci, kontinent plný překvapení a divoké hudby. Naše putování povede z Nikaraguy do
Hondurasu a Guatemaly. Beseda s dataprojekcí.

Literatura na filmovém plátně
I V BŘEZNU SI V KNIHOVNĚ PROMÍTNEME FILM PODLE LITERÁRNÍ PŘEDLOHY. TENTOKRÁT PŮJDE O FILM BÍLÁ MASAJKA REŽISÉRKY HERMINE
HUNTGEBURTH NATOČENÉHO PODLE STEJNOJMENNÉHO BESTSELLERU
CORINNE HOFMANN, KTERÝ VZNIKAL PŘÍMO V KEŇSKÝCH REÁLIÍCH.
ČESKÝ DABING, 126 MIN, DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

ČTVRTEK 20. BŘEZNA V 17 HODIN V ČÍTÁRNĚ

Na konci dovolené v Keni se Carola (Nina Hoss) setká s Lemalianem (Jacky Ido), válečníkem z
kmene Samburu, který se svými zbraněmi a v tradičním kmenovém obleku působí strhujícím
dojmem. Fascinovaná Carola se do něj bláznivě zamiluje, což má fatální důsledky. Impulzivně
zruší zpáteční let a svého přítele (Janek Rieke) pošle domů samotného. V Keni se pak pustí do
hledání Lemaliana. Po zničující cestě africkou divočinou potká v Maralalu Elisabeth (Katja
Flint), s níž se spřátelí. Ve městě pak konečně najde také svého Lemaliana a následuje jej do
jeho vesnice Barsaloi. Carola se rozhodne zapomenout na svůj předešlý život ve Švýcarsku a s
obrovskou energií se snaží překonat všechny překážky odlišné civilizace a začít v Africe nový
život. To, co považovala za největší lásku ve svém životě, se však změní v utrpení – v dobrodružství mezi nebem a peklem, v jehož průběhu si sáhne až na dno sil. Snímek vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se snaží zdolat bezpočet překážek zvláštní a neznámé kultury,
aby mohla dát průchod své životní lásce.

Cestopisná beseda s dataprojekcí

PRO DĚTI! NOC S ANDERSENEM 4. DUBNA 2014

Vlášek, Josef: Běž domů, Ivane
Milé a úsměvné vyprávění Josefa Vláška o veselých příhodách kluků z páté třídy čtenářům připomene Poláčkovu knihu Bylo nás pět. Celý příběh se odehrává v době po srpnu 1968 v jedné
specifické pražské čtvrti, do níž jednoho rána
vtrhávají tanky okupantů.

Probst, Jennifer: Manželská smlouva
Impulzívní majitelka knihkupectví Alexa Maria
McKenzie má jeden dost závažný problém. Je
bez peněz, ale má doma knihu kouzel. Proto se
rozhodla použít magii a vyslovila kouzlo přivolávající lásku. Ovšem nikdy neměla v plánu přivolat si staršího bratra nejlepší kamarádky mocného muže, který ji už jednou zlomil srdce.
Dá se očekávat, že jestli kdy dojde k sňatku, bohatý muž bude vyžadovat manželskou smlouvu.
Budoucnost ale zcela předčí její očekávání…

Neal, Mary C.: Do nebe a zpátky
Neobyčejná výpověď lékařky o vlastní smrti, nebi,
andělech a navrácení do života : podle skutečné události.

12.3.1884 - se narodil v Příboře mecenáš výtvarného umění Adolf Suchomel. Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia a filozofické fakulty University Karlovy v
Praze působil jako profesor Obchodní akademie v Plzni. Jako důchodce žil v Praze. Po
celý život se cítil občanem Křivého (nyní Podlesí), kde v mládí bydlel. Do časopisu
Valašsko napsal stať "Jak se žilo, pracovalo a četlo v Křivém před 50 lety“. Usiloval o
zřízení galerie výtvarného umění ve Valašském Meziříčí a věnoval pro ni řadu uměleckých děl, které jsou uloženy ve valašskomeziříčském muzeu a vystaveny v Galerii
Sýpka u zámku Žerotínů. Zemřel 6. listopadu 1975 v Praze. - 130 let
15.3.1939 – příchod německého okupačního vojska do Valašského Meziříčí. - 75 let
17.3.1954 - byla ve Valašském Meziříčí úředně konstatována epidemie tyfu, která
propukla někdy mezi 18.2. až 25.2. 1954 v cukrárně U Koňaříků na náměstí v důsledku nedodržení hygienických předpisů. Tyfem onemocnělo více než 250 osob, z nichž
nejméně 11 zemřelo, přičemž ne všichni postižení byli z Valašského Meziříčí. - 60 let
22.3.1784 – se narodil ve Vídni c.k. generálmajor a rytíř řádu Marie Terezie František Josef de Paula Kinský. Byl majitelem panství Peruc, které prodal a v roce 1815
zakoupil Meziříčsko – rožnovské panství včetně zámku ve Valašském Meziříčí a vrchnostenského domu v Krásně, což znamenalo příchod rodu Kinských na Valašskomeziříčsko. Jeho manželkou byla Marie Terezie, hraběnka z Vrbna a Bruntálu. Z jejich
manželství pocházelo pět dětí. Zemřel v Uhrách 17. listopadu 1823. - 230 let
28.3.1864 - založena ve Valašském Meziříčí tělocvičná jednota Sokol. Iniciátorem
vzniku jednoty byl mladý právník JUDr. František Barvič, který pracoval jako koncipient advokátní kanceláře JUDr. Mikyšky. Po vzoru pražského Sokola bylo původním
účelem spolku tužení těla, cvičení v šermu, plavání a střelbě, ale také ve zpěvu. Největšího rozkvětu valašskomeziříčský Sokol dosáhl ve dvacátých letech minulého století. Nacistickým i komunistickým režimem byla jeho činnost zakázána. Opětovně
obnovil svou činnost v roce 1990. - 150 let
31.3.1854 – se narodil Rudolf Kinský, poslední majitel krásenského zámku a rožnovsko – krásenského panství z rodu Kinských. Původně oblíbený šlechtic pomáhající
například osobním nasazením obyvatelům Krásna při katastrofální povodni v roce
1880 byl také několikrát starostou městečka Krásna. Později však rozmařilým způsobem života o zámek i panství postupně přišel. Zemřel 25.5.1921 v Rakousku. - 160
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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