Říjen ve znamení Týdne knihoven
Na říjen jsme pro Vás připravili opravdu pestrou nabídku. Začínáme již 6. října
registracemi zdarma v rámci rodiny a čtenářskou amnestií. Připravili jsme
pro Vás cestovatelskou přednášku Petra Nazarova o Havajských ostrovech a
Jiřího Máry Ve stopách Vikingů, hostem naší knihovny bude místní spisovatelka Alena Mornštajnová, která představí svou knihu Slepá mapa. Ve čtvrtek 9. října si budeme povídat o nekalých praktikách prodejců a na příkladech z praxe
si ukážeme, jak se bránit. Pro seniory bude probíhat bezplatný kurz Základů na
PC. V říjnu startujeme na dětském oddělení kurz Fotografování pro děti do 15
let. V rámci festivalu Jeden svět budeme promítat dokument Z popelnice do lednice. V tomto měsíci vyhlašujeme další ročník soutěže O poklad strýca Juráša.
Nebude chybět ani výstava ve vestibulu knihovny tentokrát s názvem Toulání po
Valmezu a navíc ještě jedna Století Miroslava Zikmunda. Tento měsíc zakončíme stezkou plnou úkolů a strašidel - Strašidlení. Více informací najdete uvnitř
čísla. Nabídka je opravdu pestrá, vybere si každý...

Století Miroslava Zikmunda
Kdyby tak žil nějaký člověk, který by posledních sto bouřlivých let v dějinách světa
dokázal popsat, kdo by si to pamatoval! Představte si muže, který posledních sedmdesát let dennodenně píše deník. Představte si muže, který byl v Africe, když končil
koloniální systém, který se setkal s prezidenty i lidojedy, s Gagarinem i Hillarym,
muže, který psal Ruské vládě kritiku socialismu, a který si v osmašedesátém oficiálně stěžoval na vládních místech Ruska i Československa. Ten muž se jmenuje Miroslav Zikmund.
Městská knihovna Valašské Meziříčí připravila u příležitosti premiéry filmu Století Miroslava Zikmunda stejnojmennou výstavku cestopisů, které na základě svých
cest zpracovali s kolegou Jiřím Hanzelkou.
Výstavka bude ke zhlédnutí na oddělení pro dospělé po celý říjen vždy v půjčovní
době. Přijďte se podívat, v co mohou deníky vyústit, začíst se do příběhů z již zmizelého světa a zaposlouchat se do audiovyprávění Miroslava Zikmunda.

Další ročník literární soutěže na téma Byl jednou jeden pokrok.
Můj soused vynálezce
- objevitelé známí i neznámí
- vynález/vynálezce, který mě oslovil
- vynálezce z našich luhů a hájů
- máme doma vynálezce
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden …
- objevy, které změnily svět
- nejlepší objev/vynález tisíciletí
- vynález – můj pomocník (který vynález mi nejvíc pomáhá)
Pokrok nezastavíš
- já a budoucnost
- škola v budoucnosti
- budoucnost je nejasná cesta časem
Můj objev pro lidstvo
- co bych vynalezl pro svoji mámu (tátu, paní učitelku, paní knihovnici, …)
- vynález, který našemu světu schází
- Hurá, podařil se mi objev!
Pravidla soutěže:
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených
témat a zpracovat je jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku osobního deníku
apod.), poezii, drama nebo komiks. Účastník může poslat jeden příspěvek v próze
(maximálně 3 strany A4), nebo tři básně, nebo jeden obrázek.
Uzávěrka soutěže je 30.11.2014, vyhlášení vítězů 15.1.2015 ve 14. hod. na dětském oddělení
u Rajky.
Soutěžní práce musí byt opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je také možné stáhnout z www.mekvalmez.cz.
Příspěvky můžete odevzdat nejlépe v elektronické nebo psané formě v dětském oddělení na
ulici Zašovské (vedle Rajky) nebo v knihovně na ul. Zd. Fibicha ve Valašském Meziříčí. Psanou
formu je vhodné doplnit i textem v elektronické podobě na email:
detske@mekvalmez.cz.
Nejlepší práce postoupí do okresního kola a krajského kola.

30. září - 29. října
Igor Matiovský
Toulání po Valmezu
Výstava fotografií ve vestibulu knihovny.
1. října - 31. října
Století Miroslava Zikmunda
Výstava cestopisů, které na základě svých cest zpracovali s kolegou Jiřím Hanzelkou, na
oddělení pro dospělé u příležitosti premiéry filmu Století Miroslava Zikmunda.
čtvrtek 16. října v 16 hodin
Chceš fotit jako profesionál?
Fotokurz pro děti do 15 let, na oddělení pro děti a mládež, registrace na email fotokurzvalmez@seznam.cz.
čtvrtek 16. října v 17 hodin
Z popelnice do lednice
filmový festival Jeden svět
Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit. Na příkladech
„odpadkové potápěčky“ zachraňující vyhozené jídlo ze supermarketů, amerického antropologa, který založil komunitu lidí najímajících si konkrétního farmáře k pěstování
zeleniny, a řady dalších, ukazuje možné cesty, jak plýtvání potravinami zastavit. Pokud
bychom ho omezili o polovinu, mělo by to na produkci skleníkových plynů podobný
efekt, jako kdyby ze silnic zmizelo každé čtvrté auto.
úterý 21. října v 18 hodin
Jiří Mára
Ve stopách Vikingů
V roce 2010 se Márovi vydali na další expedici, tentokrát za evropskou exotikou na trase Dánsko - Faerské ostrovy - Island - Grónsko. Beseda s dataprojekcí.
čtvrtek 30. října od 17 hodin
Strašidlení
Dobrodružná stezka plná strašidel a úkolů na cestě z knihovny do knihovny. Vychází se
z Krásenské radnice.

Zikmund, Miroslav: Legenda H+Z, Legenda Z + H
Jedinečná kniha dvou českých cestovatelů, jejichž popularita ve své době dosáhla slávy filmových hvězd. Cestopisy
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda vycházely ve stotisícových nákladech v celkovém počtu šesti milionů výtisků. Unikátní dvoudílný svazek Legenda H+Z mapuje společnou cestu Hanzelky a Zikmunda po Africe a Americe.
Desítky let staré texty vás přesvědčí o neuvěřitelné pracovitosti a schopnosti obou cestovatelů a zároveň vás mile
překvapí svou nadčasovostí a poetiko u. Knihy jsou vybaveny bohatou obrazovou přílohou a dosud nepublikovanými snímky z archivu obou cestovatelů. Speciální vložená obálka tvoří originální přílohu, která obsahuje dosud
nezveřejněné dobové dokumenty: šestnáctistránkový barevný komiks o výstupu na Kilimandžáro, původní pas pana Zikmunda, povolení k průjezdu Núbijskou pouští, zápis
o nehodě v Sirtě, první originální reportáž vydanou ve
Světě motorů a další zprávy z dobového tisku. Unikátní
knihu z první cesty brzy doplňuje kniha o cestě druhé.

Silver, Nate: Signál a šum
Většina předpovědí selže. Některé ne. Nárůst informací v
informačním věku ztěžuje naši orientaci ve světě. Oddělit
tento šum od signálů je obtížné, ale nikoli nemožné. Kniha
analyzuje, proč se většina předpovědí mýlí a co naopak
činí jiné předpovědi úspěšnými. Vychází přitom z mnoha
témat a oborů – od pádu finančních institucí v roce 2008
přes baseball, epidemii ptačí chřipky, meteorologii a předpověď hurikánů, poker, marketing až po 11. září 2001.
Nate Silver má k tématu co říct. Sám je tvůrcem fungujícího modelu předpovědí úspěšnosti hráčů baseballu a autorem slavné geniální předpovědi volebních výsledků posledních amerických prezidentských voleb (zmýlil se v jediném z padesáti států Unie). Proslul také výhrou 400 000
dolarů v pokeru, jíž dosáhl opět díky vlastní metodě předpovědí.

6.10.1899 – se narodil v Novém Jičíně sokol a výborný gymnasta Stanislav Indruch. V mládí vynikal
v tělocviku a stal se záhy členem valašskomeziříčského Sokola. V roce 1924 se zúčastnil olympijských her v Paříži. Po skončení aktivní kariéry i nadále působil v sokolském hnutí. Brzy po německé
okupaci se zapojil do sokolského odboje. 13.11.1942 byl zatčen a internován až do konce války. Jeho spoluvězněm byl další významný sokolský sportovec a mistr světa v tělocviku Jan Gajdoš z Brna.
O jejich věznění napsal Indruch kratší stať s názvem „S Gajdošem v Němcích“. V roce 1968 vyvíjel
snahu o obnovení sokolské činnosti na regionální úrovni. Stanislav Indruch zemřel 2.2.1974. – 115
let
Věř, že sokolství – toť souhrn všeho krásna, avšak i za ním se skrývá mnoho nešváru, který kalí to, co
člověk si na svém nitru postavil, a někdy je ta rána tak bolestná, že slabý člověk od ní hyne. ( Z dopisu
Stanislava Indrucha jistému sokolovi Karlovi ze dne 28.4.1925)
13.10.1874 – započala výuka na Odborné škole pro truhlářství ve Valašském Meziříčí. Její název se
v průběhu let několikrát měnil. V roce 1951 proběhla transformace školy na Vyšší průmyslovou školu stavební, od roku 1961 nese název Střední průmyslová škola stavební. Mnoho jejich žáků
i učitelů patřilo k předním malířům (B. Jaroněk, J. Baruch, J. Brož), sochařům (F. Úprka, J. Antek)
a zejména ve světě proslulým architektům (V. Hilský, R. Podzemný, A. Tenzer, J. Místecký, B. Kupka,
Z. Plesník, L. Vrátník, V. Palla). – 140 let
21.a 22.10.1899 – proběhl ve Valašském Meziříčí a Krásně poslední protižidovský pogrom. Ve zjitřené atmosféře tzv. hilsneriády a po zrušení Badeniho jazykových nařízení se vzedmula v Čechách i na
Moravě vlna protižidovské hysterie. Demonstrace ve Valašském Meziříčí měly zprvu klidný průběh,
později došlo na vytloukání oken v řadě židovských obchodů. Na naléhání starosty města JUDr. Aloise Mikyšky nenařídil okresní hejtman provedení vojenského zákroku. Ve Valašském Meziříčí tedy
naštěstí obětí na životech nebylo na rozdíl od okolních měst Vsetína nebo Holešova. – 115 let
Příliš živě se ještě vidím u okna našeho bytu v Krásně, třesoucí se a skoro plačící, když dav pokoušel
se demolovat protější obchůdek Židů, jichž velmi skrovný život jsem denně měla příležitost pozorovat.
(Z pamětí Boženy Hřivnové na protižidovský pogrom, které byly uveřejněny v knize Hrst vzpomínek na
dobu poslanecké činnosti T. G. Masaryka na Valašsku z roku 1935)
24.10.1904 – se narodil ve Vidči Hynek Kašlík. Vystudoval valašskomeziříčské gymnasium. Hru na
flétnu studoval na konzervatoři, dále pak ve Vídni a v Paříži. Byl sólistou řady orchestrů, koncertoval
doma i v zahraničí. Učil na brněnské konzervatoři. Zemřel 1.5.1980 v Brně. – 110 let
29.10.1889 –se narodil v Prusinovicích lékárník a botanik PhMr. Jaroslav Pozzi. Ve Valašském Meziříčí vyšlechtil přes tisíc druhů jiřin. Za mnohé z nich získal řadu zahraničních ocenění. Zemřel
19.9.1976 ve Valašském Meziříčí., kde je také pohřben. Město Valašské Meziříčí prohlásilo jeho hrob
za čestný. – 125 let
31.10.1889 – se narodil v Hnojicích u Šternberka sochař Miloslav Bublík. Po absolvování gymnasia
navštěvoval sochařské oddělení Státní odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a
Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Ve Valašském Meziříčí si zřídil sochařskou dílnu a
v roce 1928 začal vyučovat na Státní odborné škole pro zpracování dřeva. Vytvořil množství dřevěných reliéfů, rád pracoval s kamenem. Je mimo jiné autorem sochy T.G.Masaryka ve Valašském Meziříčí. – 125 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 – 18:00

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

STŘEDA

12:00 – 18:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 17:00

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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