V knihovně končí kalendářní rok - s nadsázkou řečeno - až v půlce ledna, kdy máme konečně spočítány všechny statistické údaje a můžeme ten předešlý rok zhodnotit. Proto necháme ohlédnutí za
rokem 2014 na příští měsíc a dovolíme si Vás pozvat na akce, které v knihovně pořádáme. Leden zahájíme v naší knihovně výstavou fotografií p. Mgr. Pavla Stefana Hledám Tvou tvář s podtitulem
Hledání boží tváře ve tváři člověka, zvířete, krajiny i velkoměsta. Kvůli předvánočním besídkám na
školách jsme přesunuli vyhlášení Lovců perel na 6. ledna. V tento den slavnostně vyhlásíme nejúspěšnější Lovce a Lovkyně perel, děti, které po celý rok 2014 četly doporučené knihy, a jejichž šňůra perel byla nejdelší. Lovení perel se zúčastnilo na 100 dětí. Slavnostní vyhodnocení literární soutěže o poklad strýca Juráša proběhne 15. ledna ve 14 hodin.
Pokud Vás zajímá lidová magie a léčitelství, pak Vás určitě zaujme beseda s Jiřím Jilíkem, autorem knihy Žítkovské čarování. Provozování lidové magie v oblasti Bílých Karpat není zase tak neznámým jevem, jak by se s odstupem času mohlo zdát. Existuje stovky let a k žítkovským bohyním si
lidé přicházeli pro radu i pomoc ze všech koutů tehdejšího Československa dlouhou dobu po druhé
světové válce. Důvěru v čáry se nepodařilo oslabit ani komunistické propagandě po roce 1948, přestože se o to pokoušela různými prostředky. Zájem o magii začal více upadat teprve s rozvojem konzumní společnosti, která svůj zájem upírala k jiným hodnotám a prostředkům. Zájem o rituály se
přesunul spíše do oblasti etnologických výzkumů a zaznamenávání pozůstatků lidových obyčejů.
Podobným způsobem k žítkovským bohyním přistupuje i Jiří Jilík. Snaží se o shromáždění písemných zmínek o ženách, provozujících čarodějné praktiky, a o popsání větví jejich rodu. Vychází nejen
ze zprostředkovaných pramenů jiných autorů a výzkumníků, ale i z osobních setkání s poslední žítkovskou bohyní Irmou Gabrhelovou a její vnučkou. V knize najdeme rozsáhlé ukázky z děl Františka
Bartoše, Ferdinanda Dúbravského, Bohumíra Haluzického, Josefa Hofera, Jana Pavelčíka, Bedřicha
Rychlíka a Olgy Vlasákové. Jejich zařazením sice Jiří Jilík poněkud ustoupil jako autor do pozadí,
umožnil však čtenáři udělat si mnohem lepší představu o tom, co bylo o žítkovských bohyních napsáno. Zvlášť zajímavé je to v případě kněze Josefa Hofera, který proslul jako vytrvalý pronásledovatel žen zabývajících se magií a byl na to velmi hrdý. Hudbou doprovodí rodinná muzika Gajdoši
z Kopanic, kteří patří k nemnoha muzikantům, jimž se staly právě gajdy osudem. Tvoří ji manželé
Bohumil a Lýdia a syn Jiří Gabrhelovi ze Starého Hrozenkova. Jejich vztah k místním tradicím není
náhodný ani uměle vypěstovaný; jejich předkové žili od nepaměti v tomto kraji kdysi zapomenutém
Bohem i lidmi a spoluvytvářeli jeho duchovní svět. Gajdy umlkly na Kopanicích před mnoha desetiletími. Gajdoši obnovili tuto hudební tradici, přetrženou zde více než 80 let. Nyní jsou ustálení v triu
2x gajdy a zpěv. Repertoár čerpá muzika z vlastních sběrů, a různých sbírek (J. Černíka a F. Bartoše,
J. Kopunce).
Ve čtvrtek 22. ledna si promítneme dokument Úžasný Ázerbájdžán! Ázerbájdžán je jako dravý
orel, který přirozeně spojuje kultury Západu a Východu. Pod nablýskanou fasádou země se podle
mezinárodních pozorovatelů skrývá represivní a zkorumpovaný režim, který tvrdě potlačuje svobodu slova. S odpůrci nemá stát slitování. Lednové akce ukončíme cestopisnou besedou s Jitkou
Bortlovou. Podíváme se do Norska – země fjordů, vodopádů, ledovců a Trollů, podnikneme výpravu do nejkrásnější severské země – od Osla až po Trondheim. Seznámíme se přírodou – nádhernými
fjordy, majestátními vodopády, a také se zvyky a způsobem života klidných a vyrovnaných Norů a
jejich věrných společníků – Trollů.
Za celý kolektiv Městské knihovny Valašské Meziříčí, Bedřicha nevyjímaje, si Vám dovoluji popřát úspěšný start do roku 2015.
Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny

Bedřich opět v akci… S radostí Vám oznamujeme, že náš kolega je opět v plném pracovním nasazení. Čeká na knihy u Krásenské radnice. Během pracovní neschopnosti se
nám Bedřich trochu nafoukl a zpychl, když zjistil, jak je nepostradatelným členem našeho kolektivu. Přesto Vás prosíme, nafukovací není. S blížícími se vánočními a novoročními svátky, vraťte knihy včas! Po naplnění se Bedřich automaticky uzamkne a nebude moci vrácené knihy přijímat. Také chce prožít Vánoce v klidu a ve zdraví...

Proměna dětského oddělení… V průběhů podzimních měsíců jsme trošičku zrekonstruovali oddělení pro děti na ulici
Zašovská. Po odstěhování Českého svazu ochránců přírody
zbyla ve vestibulu dětského oddělení škaredá „kukaň“, kancelář stlučená z dřevotřísky. Tu jsme rozebrali, následně
prostory vymalovali a položili nové linoleum. Jenže pak se
na nás smutně dívaly dvě velké prázdné stěny a my uvažovali, co s nimi. No a díky paní Lence Groškové z Rožnova pod
Radhoštěm to nakonec dopadlo takto. Líbí?
Panenky na vás již čekají i v lednu… Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně
UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel,
tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Rodina či jednotlivec, ale
také školní či pracovní kolektiv, který panenku adoptuje, obdrží
spolu s panenkou blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho panenka našla „svoji rodinu“. Látkové panenky vyrábějí dobrovolníci z celé republiky a většinou jsou to
samé děti a mladí lidé! Ti pak netrpělivě očekávají zprávu, že
zrovna jejich panenka splnila poselství, které ji s láskou předali… Potěšte je zprávou, že jejich panenka konečně našla svůj domov a že jste tak společně zachránili jedno
skutečné dítě! Děkujeme studentům pod vedením paní vychovatelky Jany Masaříkové z Domova mládeže při
SPŠ stavební z Valašského Meziříčí, kteří letos vyrobili moc pěkné panenky.
Registrační poplatky v roce 2015...
Od ledna 2015 po deseti letech zvyšujeme
registrační poplatky. Základní poplatek na
jeden rok od data přihlášení je 150,- Kč.
Pro děti do 15-ti let, studenty a seniory je
zlevněná registrace za 70,- Kč. Rodiny
(nejméně jeden rodič a jedno dítě) mohou
využít rodinné registrace za 150,- Kč. Ceník
naleznete
na
našem
webu
www.mekvalmez.cz.

5. ledna - 31. ledna
P. Mgr. Pavel Stefan
Hledám tvou tvář
Hledání boží tváře ve tváři člověka, zvířete, krajiny i velkoměsta. Výstava fotografií.
úterý 6. ledna v 16 hodin
Lovci perel
Vyhlášení výsledků celoroční hry na podporu čtenářství u dětí. Tvořivá dílnička s výrobou
originálního loveckého šperku.
čtvrtek 15. ledna ve 14 hodin
O poklad strýca Juráša
Slavnostní vyhodnocení městského kola literární soutěže pro děti mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
úterý 20. ledna v 18 hodin
Jiří Jilík a Gajdoši z Kopanic
Žítkovské čarování
Vydejme se po stopách lidové magie, vyslechněme příběh o ženách, provozujících čarodějné
praktiky. Jiří Jilík vychází nejen ze zprostředkovaných pramenů jiných autorů a výzkumníků,
ale i z osobních setkání s poslední žítkovskou bohyní Irmou Gabrhelovou. Hudební doprovod
Gajdoši z Kopanic.
čtvrtek 22. ledna v 17 hodin
Úžasný Ázerbájdžán!
Ázerbájdžán je jako dravý orel, který přirozeně spojuje kultury Západu a Východu. Pod nablýskanou fasádou země se podle mezinárodních pozorovatelů skrývá represivní a zkorumpovaný režim, který tvrdě potlačuje svobodu slova. S odpůrci nemá stát slitování.
úterý 27. ledna v 18 hodin
Jitka Bortlová
NORSKO – země fjordů, vodopádů, ledovců a Trollů
aneb výprava do nejkrásnější severské země - od Osla až po Trondheim. Seznámení
s přírodou – nádhernými fjordy, majestátnými vodopády, a také se zvyky a způsobem života
klidných a vyrovnaných Norů a jejich věrných společníků – Trollů.

Hejma, Ondřej: Fejsbuk
Pražský muzikant a novinář podává vyjímečný autobiografický
pohled na tuto zemi v posledních čtyřiceti letech. Vzpomínky na
Václava Havla i Josefa Škvoreckého se mísí s pátráním v komunistických archivech i svědectvím z dob revoluce a budování kapitalismu, aby se nakonec spojily v ryze osobní příběh vrcholící
v New Yorku na podzim roku 2011.

Pekárková, Iva: Beton
Iva Pekárková dlouho tvrdila, že zatímco se v cizině – v Americe,
v Anglii, v Nigérii – příběhy doslova válejí na ulicích a stačí se
pro ně shýbnout a zmocnit se jich, v českém prostředí se příběhů
nedostává. Pak se ale podívala líp – a vida, i v Čechách a na Moravě se daly nalézt příběhy. Některé staršího data, jiné nové a ještě
jiné sice z doby moderní, ale takové, co se v nich odrážela minulost. K domácím příběhům jsou v knize přidány i vybrané zahraniční – z New Yorku, Londýna i Nigérie. Ve většině z nich se ze
všemožných úhlů probírá oblíbené velké téma Ivy Pekárkové:
prolínání a střety kultur na celém světě.

Hejlová, Kateřina: Fucking, loving Ireland
Píše se léto 2005. Tři studenti: Karolína, její přítel Marek a jeho
mladší bratr Ondřej vyrážejí do irského Dublinu za prací. Na zelený ostrov přilétají s jasnou vizí: zdokonalit se v angličtině a
trochu si přes léto přivydělat. Toho času je irský pracovní trh cizincům otevřený. Minimální mzda je zde vysoká. Najít si sezónní
práci by tedy teoreticky neměl být problém. Jakmile však vykročí
do vlhkých dublinských ulic, rychle pochopí, že realita může někdy mít příchuť deště, šmíru a majonézy, ale dokud se neztratí
humor, vše se s nadhledem překoná. A že zamilovat si něco, co
zdánlivě nenávidíte, je snazší, než by jeden myslel. Nelehké začátky přinášejí veselé konce!

Jiří Demel

3. listopad 1923 - 7. leden 2006
vlastivědný pracovník a publicista

Jiří Demel se narodil v Opavě, avšak jeho rodina měla kořeny ve
Valašském Meziříčí. Maminka byla učitelka na základní škole a
rovněž tatínek, bývalý legionář, působil jako kantor. Malý "Jurka"
tak měl možnost přivítat ve Valašském Meziříčí T.G. Masaryka při
jeho návštěvě Valašska. Po absolvování valašskomeziříčského
gymnázia r. 1943 mu studijní plány přerušila válka, mladý student se v této době živil jako dělník, aby se vyhnul totálnímu nasazení. Roku 1949 po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk - ruština, začal působit jako učitel na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a po vojenské službě na Střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně, kde učil až do roku 1974, a poté vyučoval na stavební průmyslovce ve Valašském Meziříčí.
Od mládí byl členem Sokola a po roce 1989 se stal prvním starostou obnoveného Sokola ve
Valašském Meziříčí, atletickým rozhodčím a sportovním funkcionářem. Od dvaceti let byl rovněž členem pěveckého sboru Beseda. Celý svůj život se zajímal o historii města a valašského
regionu, byl členem Klubu přátel umění a Muzejní společnosti. Od 60. let se Jiří Demel zařadil
k předním organizátorům kulturního dění ve Valašském Meziříčí. Věnoval se vlastivědné práci v muzeu, pomáhal s pořádáním přednášek a výstav, které nejen připravoval, ale i uváděl.
Jeho koníčkem bylo sbírání ex libris.
Jiří Demel rovněž publikoval v řadě novin a časopisů, pravidelně přispíval do Zpravodaje
OVM ve Vsetíně, valašskomeziříčských Šipinek a Obelisku. Dále redigoval almanachy a vzpomínkové publikace Sokola, Besedy, meziříčského gymnázia, Střední průmyslové školy stavební i Moravského festivalu poezie, jehož byl prezidentem. Mimo jiné psal o historii knihoven ve
Valašském Meziříčí i o historii města a podílel se též na Slovníku osobností Valašska. S malířkou Marii Bognerovou vytvořil knihu Listy do památníku mého města, napsal Valašské
Meziříčí aneb vzpomínání a toulání a sestavil Čítanku o Valašském Meziříčí. Odhalil rovněž autora textu Zápisníku zmizelého (tento námět již dříve zhudebnil Leoš Janáček) a napsal
o tom stať do knihy Tajemství P.S. od Jana Mikesky V roce 2004 se stal prvním držitelem
„Ceny města Valašského Meziříčí". Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 82 let v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí.
Více na: http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/regionalni-osobnosti-10012/

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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