VĚNUJTE POZORNOST OTEVÍRACÍ DOBĚ KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH NA POSLEDNÍ STRANĚ MININOVIN
V týdnu od 21. do 26. července bude
celá knihovna uzavřena z důvodu
malování vnitřních prostor Krásenské radnice a dětského oddělení.
Knihy a časopisy můžete vracet do
biblioboxu Bedřich.

KNIHOVNA SE NESTĚHUJE. ZATÍM...
Reakce na článek otištěný v Jalovci dne 17.6. "Knihovna se stěhuje do kina"
Jelikož přibývají dotazy na stěhování knihovny a na volné prostory na ulici Zašovská, oznamuji tímto, že knihovna se zatím nestěhuje a v řádu několika měsíců ani stěhovat nebude. Nepíši schválně v řádu několika roků, protože pevně věřím, že ta doba přijde, a že to snad
nebude na konci další pětiletky. Stěhování knihovny se řeší již několik let. Titulek v novinách
zní krásně: Knihovna se stěhuje", ale proces vyžaduje schválení zastupiteli města, vypracování projektu, podání žádosti, výběrová řízení, stavební práce, atd. Samotné stěhování je na tom skoro to nejsnadnější. Přínosem bude sjednocení poboček knihovny do společných prostor, rozšíření otevírací doby a služeb pro klienty, vytvoření bezbariérové knihovny. Možností, kam přestěhovat knihovnu neustále ubývá, a my věříme, že když ne teď před
volbami, tak po volbách se tento nelehký úkol podaří vyřešit. Důležitým aspektem pro nás je
zůstat v centru města, být dostupnou knihovnou. Občané města si zaslouží moderní vzdělávací a kulturní centrum, jak my v knihovně rádi říkáme "obývací pokoj města". Vždyť služeb knihovny za rok využije na 100.000 klientů, ať už se jedná o čtenáře, surfaře na internetu, milovníky hudby, posluchače besed a přednášek, návštěvníky výstav či dětí z mateřských a
základních škol a studenty středních škol a učilišť na exkurzích a speciálně připravených akcích právě pro ně. Tak nám držte palce, jednou snad...
Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI PRŮKAZKU DO KNIHOVNY, NEJLÉPE
DO NAŠÍ A NEJLÉPE KAŽDÝ SVOU VLASTNÍ :-)
Odjíždíte na dovolenou? Nezapomeňte si zabalit průkazku do knihovny!
Nepatří vaše čtenářská legitimace do základní cestovatelské výbavy? Chyba! Sice vám na ni
v jiné knihovně nevypůjčí Padesát odstínů šedi, ale může zachránit vaši peněženku. Nevymýšlíme si! V minulém týdnu průkazka z naší knihovny zachránila rovnou dvě peněženky.
První nález se odehrál v hotelu Rankl na Horské Kvildě, druhý se uskutečnil v ostravském nákupním centru. Peněženky nabité hotovostí nalezli poctiví nálezci a chtěli je vrátit nešťastnému majiteli. Jedinou stopou jim byla průkazka do knihovny. Až zase zvedneme telefon a servírka z Horské Kvildy bude chtít kontaktovat někoho z našich čtenářů, nebudeme se vůbec
divit.
Krásnou dovolenou s průkazkou do knihovny přejí knihovníci.

IT PRACOVNÍK—AJŤÁK
Zákon sklerózy: Zavolat "ajťákovi" s tím, že se chcete připomenout se svým problémem a zeptat se
"zda na vás nezapomněl", je zhruba stejně účelné, jako zeptat se pacientů na patologii, zda ještě nezemřeli.
Zákon pohybu: "Ajťák" pokud možno neopouští svou kancelář. Jestliže je k tomu donucen okolnostmi (např. došla voda na kafe), pohybuje se po chodbách rychlou chůzí a snaží se vyhnout všem živým bytostem. Ví totiž, že si po jeho spatření vybavíme závady, které jsme do té doby nepovažovali
za důležité a tak je ani nehlásili. Klasická věta směrem k "ajťákovi" začíná: "Když Tě vidím, nefunguje mi...."
Zákon o čase: "Ajťák" nikdy, ale opravdu n-i-k-d-y nesmí přijít okamžitě po ohlášení závady! Zvykli
bychom si na tento přístup a vyžadovali bychom ho úplně vždy, což je samozřejmě špatně!
Zákon o nicnedělání: Stejně tak jeho kolegové nechápou práci "ajťáků" a šíří o něm informace, že nic
nedělá, jen pořád sedí a čumí do monitoru. Fakt, že mají zálohována svá data, síť je bezvadně nakonfigurovaná, počítače záplatované a všechno chodí, jak má, považují za samozřejmost, nikoli za kvalitně odvedenou práci.
Zákon telefonické komunikace: "Ajťák" nikdy nebere telefon po prvním zazvonění!! Vždy je totiž velice vytížen - buď musí nejprve dopít kávu, dočíst článek, dojet poslední okruh závodu v počítačové
hře, nebo postřílet všechny nepřátele v daném levelu střílečky. Teprve poté, co jsou tyto důležité
činnosti dokončeny, je možné přijmout hovor.
A noční můra našeho „ajťáka“ Tomáše? Když se ho čtenář zeptá: „Můžu si něco půjčit? Budete to
umět s tím počítačem?“

1. července - 30. července
Blanka Růžičková
Krása přírody
Výstava fotografií ve vestibulu knihovny.
31. července - 1. září
Jiří Bek
Dobrovolníci DC ADRA Valašské Meziříčí u seniorů v Choryni
Výstava fotografií studenta Baťovy univerzity ve Zlíne pořízených v Domově pro seniory Panny Marie Královny v Choryni. Fotografie vypovídají o setkáních dobrovolníků a obyvatelek
zařízení v rámci dobrovolnické činnosti.

čtvrtek 21. srpna
Po stopách čerta z Jarcové
Celodenní dobrodružná hra na motivy pověsti O Jarčovské guli
pro děti od 6-ti let.
Přihlášky a bližší informace: detske@mekvalmez.cz nebo tel.
571621728.

Bazar knih pokračuje i v červenci
Ve vestibulu knihovny potrvá prodej vyřazených knih do 14. července. 1ks za 5,- Kč.

Dětem a jejich rodičům či prarodičům patřil úterní podvečer 3. června v dětské knihovně. V
rámci projektu "Celé Česko čte dětem" se četly ukázky z knížek Skřítci z ostrova Aisis, Kouzelná baterka, Jak čerti ukradli lidem smích a ... (nemůžeme si vzpomenout na úžasnou malou
holčičku, která byla sama doma). Velké poděkování patří Buksa Bandu a dětem ze ZŠ Masarykova pod vedením Jiřího Buksy a dále Lukáši Španihelovi. Díky za bezvadný večer!

Fotografie posílejte do 15. září na email sluzby@mekvalmez.cz. Fotografie bude
hodnotit náš tým knihovníků. Autoři vítězných fotografií obdrží registraci na jeden rok zdarma.
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Podmínky účasti
 Přihlášeným účastníkem soutěže se osoba stává zasláním fotografie(í) a uvedením všech
potřebných údajů vypsaných níže.
 Účastník soutěže musí být autorem přihlášených fotografií, vlastní k nim veškerá práva.
Vlastnictví autorského práva k zaslaným fotografiím potvrzuje účastník přihlášením do
soutěže.
 Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, přičemž rozhodující je věk autora ke dni uzávěrky soutěže – do 15 let a 15 a více let.
 Podmínkou účasti v soutěži je zaslání těchto údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní nebo e-mailový kontakt
 Každý účastník může zaslat maximálně 3 fotografie.
 Fotografie musí být použitelné k tisku: rozlišení nejméně 150 DPI, rozměr nejméně 1754
x 2480 pixelů.
 Na fotografii musí být nejméně jedna osoba s knihou, časopisem či čtečkou knih.
 Fotografie přijímáme v elektronické podobě na e-mail: sluzby@mekvalmez.cz přímo či
prostřednictvím služby www.uschovna.cz.
Práva vyhlašovatele a soutěžícího
 Vyhlašovatel je oprávněn bezplatně použít vybrané fotografie k zveřejnění na svých webových stránkách, Facebooku knihovny a v Mininovinách knihovny. Případně použít k výstavě ve vestibulu knihovny.
 Účastník souhlasí se zveřejněním svého jména pod přihlášenou fotografií.
 Ze soutěže mohou být vyřazeny fotografie, které mají neetický či jinak společensky nevhodný motiv, jsou v rozporu s právním řádem ČR.
 Vyhlašovatel nepřebírá odpovědnost za původ soutěžních děl a neručí za jejich pravost.
Soutěžící je povinen dodržovat autorský zákon a zákon o ochraně osobních údajů.


Termíny
 Vyhlášení soutěže: 1. července 2014
 Uzávěrka zasílání fotografií: 15. září 2014
 Vyhodnocení : 16. - 30. září 2014
 Vyhlášení výsledků: 1. října 2014

Frost, Mark: Zápas
Hogan - Nelson - Venturi - Ward a den, kdy se golf
změnil navždy. Mark Frost svým nepřekonatelným stylem dává znovu ožít příběhu této památné čtyřhry, nejslavnějšího soukromého zápasu,
jaký se kdy v golfu hrál. Děj postavený na autentických vzpomínkách hlavních aktérů se prolíná s
líčením jejich pestrých a pohnutých životních
osudů a s nádhernými popisy Cypress Pointu, klasického hřiště slavného projektanta Alistera MacKenzieho.

Serranová, Marcela: Deset žen
Devět žen, každá úplně jiná. Nikdy předtím se neviděly, a přesto spolu sdílejí své
příběhy. Všechny si na bedrech nesou tíhu strachu, samoty, promarněných tužeb
a nejistoty. Nataša, jejich terapeutka, se je
rozhodla sezvat dohromady, neboť věří,
že rány se mohou začít hojit jen tehdy,
když se prolomí ledy mlčení.
Olsen, Adler: Washingtonský dekret
Demokratický guvernér Bruce Jansen právě vyhrál s velkým náskokem americké prezidentské
volby. Oslava vítězství je však pokažena atentátem, při němž umírá jeho manželka. Kdo stojí v
pozadí tragédie? Je vrahem opravdu místní podivín? Po Jansenově nástupu do úřadu prezidenta
se Spojené státy rázem ocitají v situaci, kdy nový
prezident udělá cokoliv, aby změnil americkou
společnost.

1.7.1964 – rozhodnutím okresního hygienika byl k tomuto datu zrušen městský hřbitov na
Králově ulici. – 50 let
5.7.1864 – se narodil ve Valašském Meziříčí novinář Emil Čermák. Maturoval na zdejším
gymnasiu v roce 1883. Studoval práva, ale nedokončil je. Začal se věnovat novinářské práci a
navázal styky s předními českými politiky té doby. V roce 1893 se stal prvním šéfredaktorem
brněnských Lidových novin. Od roku 1895 začal působit v Sofii mimo jiné jako dopisovatel
renomovaných evropských listů. Vypracoval se v zahraničně politického žurnalistu evropského formátu. Během války se zapojil do protirakouského odboje. Po válce byl jmenován prvním ředitelem Československé tiskové kanceláře. V roce 1930 z ní byl nucen odejít pro rozpory s tehdejším ministrem zahraničí Edvardem Benešem. Emil Čermák zemřel v Praze 10. srpna 1949. – 150 let
11.7.1909 – vyhořel Sokolský dům ve Valašském Meziříčí. Stalo se tak jen čtyři roky po dokončení jeho výstavby. Nadšením a obětavostí Sokolů a jejich příznivců byl Sokolský dům
znovu slavnostně otevřen již v prosinci 1910. – 105 let
Do nočního ticha ze soboty na neděli 11. července smutně znělo troubení Reichovy továrny,
oznamující požár ve městě. Nad městem vystupovala velká zář – Sokolský dům byl v plamenech.
Nikdo se nenadál, že členský večírek Sokola, pořádaný na počest závodníků, kteří při všeobecném závodu ČOS v Praze dobyli první ceny, bude míti tak smutné zakončení. Někteří účastníci se
ještě v sokolovně nenuceně bavili, když již zhoubný živel ničil dílo s láskou a velikou námahou
zbudované. V hodině byla zkáza Sokolského domu hotová. Plamen pohltil i věnec, který jako
čestnou cenu na červnových závodech pražských jednota získala.
(Palacký č. 29 ze dne 17. července 1909)
13.7.1909 – se narodil v Krásně teolog a hudebník ThDr. Vilém Hýbl. V roce 1928 maturoval
na valašskomeziříčském gymnasiu. Jako kněz československé církve působil v Olomouci, Dubicku, Lošticích a od roku 1948 ve Valašském Meziříčí. V následujícím roce založil Valašský
symfonický orchestr, se kterým jako dirigent uspořádal více než 100 koncertů. Patřil rovněž
k průkopníkům astronomie na Valašsku. Zemřel 12. října 1981 ve Valašském Meziříčí. – 105
let
Muzika byla jeho koněm, obnášela práci, starost udržet hudební těleso Valašského symfonického orchestru s 54 muzikanty. Pamatuji si, jak celé noci rozepisoval z partitury hráčům noty,
měl je jak natištěné. Koncerty pořádal v liďáku, sokolovně, byla jich více než stovka a to i se známými umělci. Nastudoval Dvořákovu Rusalku, pod jeho taktovkou byla premiéra v roce 1954
v sokolovně. Posezení po koncertech se odehrávala na Křižné. Díky činnosti orchestru měla jsem
čest se seznámit se členy Smetanova kvarteta, virtuosem prof. Hantákem, Jemelíkem, Kašlíkem,
pěvkyní A. Nedošínskou…
( Ze vzpomínek paní Evy Mixové z Vyškova na svého otce ThDr. Viléma Hýbla)

18.7.1909 – zahájena výstava pražského spolku výtvarných umělců „Mánes“ ve Valašském Meziříčí v budově gymnasia a odborné školy pro zpracování dřeva. Podle katalogu bylo vystaveno celkem 154 výtvarných děl umělců opravdu zvučných jmen. Vystavovali malíři např. Mikoláš Aleš, Vincenc Beneš, Otakar Kubín, Josef Mařatka, Herbert Masaryk, Antonín Slavíček, sochaři např. František Bílek, Ivan Mestrovič, Stanislav Sucharda. Výstava trvala do 20.9.1909. – 105 let

Krásné kusy vystaveného umění, u těch příležitost k projevu toho nejušlechtilejšího sobectví kryje se s právem a povinností kulturní zámožnosti kulturně žít. – Těmito slovy
odevzdal řečník výstavu jako dočasnou uměleckou galerii v ochranu a péči města. Na to
jménem městské rady radní p. Pagáč srdečnými slovy poděkoval „Mánesu“ a výstavnímu
výboru a prohlásil výstavu za otevřenou.
(Palacký č. 30 z roku 1909)
28.7.1894 – se narodil v Krásně nad Bečvou grafik a malíř Josef Baruch. K tvůrčí práci
se dostal na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Odešel na studia do Prahy a stal se žákem umělecko-průmyslové školy. Životem se probíjel těžce, neboť toužil po opravdové volnosti a odmítal i lákavé nabídky pevného zaměstnání. Těžištěm jeho umělecké činnosti byla grafika, úprava a ilustrace knih. Miloval verše Petra
Bezruče a ve své tvorbě se stále vracel ke stěžejnímu Bezručovu dílu. Zajímavá jsou i
Baruchova drobná grafická dílka - ex libris. Působil v Praze, ale většina námětů jeho
děl pochází z Valašska. Zemřel 22.11.1966 v Praze. Je pohřben na hřbitově ve Valašském Meziříčí. Město prohlásilo jeho hrob za čestný. – 110 let
31.7.1914 – z železniční stanice Krásno nad Bečvou začaly odjíždět první vlaky s vojáky z Valašskomeziříčska do světové války. – 100 let
31.7.1914 – se narodil v Křivém etnograf Emanuel Baláš. Studoval gymnasium ve Valašském Meziříčí a v Novém Jičíně, poté etnografii na filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Pracoval v ústavu pro etnografii Československé akademie věd. Věnoval se
studiu lidové architektury a její ochraně. Publikoval řadu odborných prací. Zemřel 6.
února 1966 v Praze. – 100 let

4.8.1849 – podepsal císař František Josef I. zákon uveřejněný pod číslem 355 říšského
zákoníku dne 9.8.1849, na jehož základě byl konstituován okres Valašské Meziříčí, ve
městě zřízeno okresní hejtmanství a okresní soud. – 165 let
13.8.1789 – se narodila Marie Terezie hraběnka z Vrbna a Bruntálu. V roce 1808 uzavřela manželství s Františkem de Paula knížetem Kinským, který se stal v roce 1815
majitelem panství Meziříčí a Rožnov včetně vrchnostenského domu v Krásně. Hraběnka Marie Terezie nechala na Čartáku u Hutiska-Solance postavit v roce 1829 kříž, který
stojí dodnes. Zemřela 12.12.1874. – 225 let
13.8.1904 - se narodil ve Valašském Meziříčí - Krásně malíř Josef Brož. Studoval na
Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí u arch. Pelanta, pak na
VŠUP v Praze u prof. Hofbauera. Maloval divadelní výpravy pro sokolské divadlo. Pro
hřbitovní kapli na hřbitově ve Valašském Meziříčí vytvořil výzdobu stropu. Po únoru
1948 namaloval řadu politicky motivovaných děl. Byl výborným krajinářem. Stal se členem Skupiny 58 a Umělecké Besedy. V roce 1967 byl jmenován národním umělcem. Zemřel 12.října 1980 v Praze. – 110 let
20.8.1899 – se narodil ve Valašském Meziříčí malíř Josef Schneiderka. Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, pak odešel studovat malbu do
Vídně a posléze do Prahy. Podnikl několik studijních cest do Itálie, Holandska, Španělska a Jugoslávie. Byl výborným portrétistou, ale také krajinářem. Trvale žil v Uherském
Hradišti. Svá díla vystavoval se svými bratry Aloisem a Ludvíkem, kteří byli rovněž malíři. Zemřel 26. dubna 1945 v Uherském Hradišti. – 115 let
20.8.1939 – byla slavnostně vysvěcena kaple v Křivém (Podlesí). Světitelem byl valašskomeziříčský kněz Josef Štrajt. – 75 let
27.8.1924 – se narodil ve Valašském Meziříčí matematik RNDr. Vladimír Mahel. Absolvoval valašskomeziříčské gymnasium, posléze matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy a fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze. Zde byl od roku 1975 docentem matematiky. Je autorem řady vědeckých a odborných prací. Zemřel 8. června 1976 v Praze.
– 90 let
28.8.1864 – místodržitelstvím v Brně schváleny stanovy tělocvičného spolku Sokol ve
Valašském Meziříčí. (viz Kalendárium na měsíc březen 2014) – 150 let
Zpracoval Josef Kramář

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

9:00 – 17:00

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

STŘEDA

9:00 – 17:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

9:00 – 17:00

SOBOTA

ZAVŘENO

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

12 – 16

ÚTERÝ

ZAVŘENO

STŘEDA

9 – 11, 12 – 16

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

9 – 11, 12 – 16

SOBOTA

ZAVŘENO

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ VYHLÍDKA, SVČ DOMEČEK
PONDĚLÍ

ZAVŘENO

ÚTERÝ

ZAVŘENO

STŘEDA

ZAVŘENO

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

ZAVŘENO

SOBOTA

ZAVŘENO
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