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MEA2000 o. z.
 Sme nezisková organizácia s pôsobnosťou na území SR

 Našim základným poslaním je podporovať mladých,
začínajúcich autorov, aby sa dostali do povedomia
verejnosti
 naša činnosť je zameraná na mladých ľudí, ktorých
chceme vtiahnuť do deja aktivít a poskytnúť im priestor
na vlastnú prezentáciu v rôznych oblastiach kultúry
 Iniciujeme budovanie partnerstva s MVO podobného
zamerania
 Túto činnosť vykonávame
od roku 2002

Kontakty:
 S. H. Vajanského 62
940 79 Nové Zámky
 0903 124 808
e-mail: info@mea2000.eu
Web: www.mea2000.eu
Bankové spojenie:
2666724047/1100

MEA2000 o.z. bola založená 7. októbra 2002 podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov na MVSR číslo rozhodnutia o registrácii
VVS/1-900/90-13022 Právna forma 701 odvetvie ekonomickej
činnosti /OKEC/ - 91332 ICO: 37868357

Hlavné ciele
Zvýšiť záujem mladých ľudí o literárnu tvorbu
Podporiť mladých ľudí v rôznych oblastiach kultúry v
záujme pestovania kultúrneho dedičstva a poskytnutia
priestoru na vlastnú prezentáciu v snahe demonštrovať
umenie a vytvárania estetiky života
 Chceme prispieť k modernizácii umenia a k
informatizácii spoločnosti
 Podporiť efektívne využitie voľného času, prispieť
k rozvoju komunitného života, iniciovať aktívnu spoluprácu
MVO, zviditeľniť a vyzdvihnúť význam dobrovoľníctva

Naše aktivity

 Vyhľadávanie a pomoc pre mladých, talentovaných ľudí
činných v rôznych oblastiach kultúry
 Prezentácia, šírenie a vydanie tvorby našich členských
autorov vo vlastnej edícii
 Voľno časové a vzdelávacie aktivity
 metodicko-konzultačná pomoc, technická asistencia a
poradenstvo pre záujmové združenia
 Budovanie siete partnerských MVO, ich vzájomné sieťovanie
a iniciovanie cezhraničnej spolupráce.
 Organizovanie kultúrnych podujatí a vystúpení
 Usporiadanie konferencií a workshopov v záujme výmeny
skúseností a budovania know-how
 Šírenie publicity

Ukážky z tvorby našich členských autorov
Ponukový list elektronických CD kníh

Valéria Osztatná
Tri zlaté ruže
Rozsah: 66 strán
Strhujúci príbeh dievčatka, ktorá bola zneužitá nevlastným otcom a uteká z domova.
Prediera sa životom a dostáva do spoločnosti hriešnych ľudí, ktorí stoja na druhej strane
zákona. Narodí sa jej dievčatko Natália, ktorej je nútená vzdať sa. Tento príbeh, upúta
každého svojou zaujímavosťou a strhujúcim dejom.
Natália keď vyrastie pri hľadaní svojej matky, naráža na skutočnosti, ktoré jej zmenia celý
budúci život. Aby bola čím bližšie k svojej matke, zoznamuje sa s ľuďmi, s ktorými by inak
pri jej živote, nikdy neprišla do kontaktu. Príbeh sa vyvinie do tragického konca...

Valéria Osztatná
Stratený svet
Rozsah: 107 strán
Názov knižky zodpovedá duševnému rozpoloženiu mladej ženy, ktorá po dlhoročnom
vzťahu so svojou veľkou láskou, si uvedomuje nestálosť situácie a dozvedá sa o jeho
druhom živote, ktorý doteraz nepoznala.
Stráca svoju lásku, no kolobeh života sa nezastaví a ona sa stretáva s druhým mužom,
ktorý jej veľmi pripomína jej stratenú lásku. Svoj život spečatí s ním, no v jej tele sa rodí
ďalší život, ktorý mu nepatrí...

Valéria Osztatná
Tupá bolesť
Rozsah: 55 strán
Dej je zahrnutý do každodenného meštianskeho života.
Muž, ktorý stratil vedomie, muž, ktorý ani nevie, kým je vlastne je hlavným hrdinom príbehu.
Pomaly, ako vychádza z nemocnice si zvyká na to, že nevie, kým je, že sa bude musieť
znova naučiť žiť, spoznávať sám seba.
Však i napriek tomu, že žije so ženou, ktorú miluje, v jeho snoch sa odzrkadľujú spomienky na
jeho predchádzajúci život, ktorý nespoznáva, až kým sa nestretne s ďalšou ženou. So ženou
jeho minulosti. A vtedy sa pomaly začína rozpamätávať na život, ktorý žil a vôbec sa mu
nepáči, akým človekom bol.

Rozália Novotná
Zbierka básní
Rozsah: 109 strán
Je to zbierka básní mladej autorky, ktorá píše o svojich pocitoch, láske,
životných skúsenostiach, vhodné čítanie na spríjemnenie voľných chvíľ,
a možno vás naladí na iné myšlienky a bude motivovať.

Valéria Osztatná
Keď anjel stráca krídla
Rozsah: 50 strán
Príbeh je o láske dvoch mladých ľudí, z ktorých jeden zraní a tým uloží ranu do srdca
dievčaťa, ktorá páli jej dušu ako vypálené znamenie a privádza ju do činov, ktoré by ináč
neurobila. Chce sa mu pomstiť a vrátiť tú bolesť, ktorú jej spôsobil. Po mnohých zlých
skúsenostiach však obaja dôjdu na to, že s pomstou a vzájomným ubližovaním sa vzťahy
nedajú urovnať a len čistá láska a úprimnosť jeden voči druhému prináša skutočné šťastie.
Dôjdu na do, že láska, ktorú cítia voči sebe je tá ozajstná, ktorá prichádza len raz za život.

Valéria Osztatná
Návrat
Rozsah: 75 strán
Tento príbeh je napísaný na základe skutočnej udalosti. Je v nej veľa utrpenia, však
i nádeje, ktorú musíme nájsť.
Príbeh o mladom mužovi, ktorému sa život a sklamanie sa v láske zdal príliš ťažkým
a neznesiteľným bremenom, s ktorým sa nevedel vyrovnať tak sa rozhodol, že odišiel na
druhý svet, tam, kde niet bolesti a trápenia.
Dej je obohatený o fantáziu mladej ženy, ktorá má možno až príliš vycibrený svoj šiesty
zmysel.
Nadprirodzenosť je buď odmietaná, alebo prijímaná. Je na každom človeku, či uverí
príbehu, ktorý obklopuje záhada večnosti, blúdiacej duše zosnulého človeka, tajomna
a nekonečna.

Renáta Eliašová
Láskanie – Zbierka noviel
Rozsah: 51 strán
Súbor 10 krátkych noviel zo života mladých ľudí z rôzneho prostredia a životných štýlov
prevažne o láske, vnútorných pocitoch a o životných skúsenostiach. Vhodné na
spríjemnenie dlhých večerných chvíľ. Doplnené vlastnými ilustráciami autorky.

Valéria Osztatná
Milenci noci
Rozsah: 50 strán
Romantický príbeh o živote dvoch mladých ľudí, kolegov z práce, ktorí sú väzňami svojich
pocitov a neskrotnej túžby voči sebe. Napriek tomu, že obaja majú svoje rodiny ktorú nikdy
nechcú opustiť, túžia po láske jeden k druhému bez záväzkov. Ide tu o dilemu, či začať nové,
nepoznané alebo zotrvať vo svojom navonok istom, ale pomaly chladnúcom vzťahu. Dej je
založený na úvahe, že to čo pociťujú k sebe je ozajstná láska, alebo len ide o ukojenie
svojich telesných túžob.

Valéria Osztatná
Príbehy, úvahy a básne
I. Kniha
Rozsah: 159 strán
I. Diel – Je to súbor 200 krátkych úvah a básní o živote, láske, sklamaniach, pocitoch
a o skúsenostiach čo prináša život.
Vhodné aj do pamätníkov

Zapojte sa aj Vy do našej činnosti !
Sme ambiciózna spoločnosť s chuťou pracovať, máme
širokú paletu pôsobností. Ak naša iniciatíva vzbudila Váš
záujem, pomôžte nám splniť účel, pre ktorý sme boli
založení.

 Staňte sa našim členským autorom
 Vyberte si z našej ponuky elektronických CD kníh,
oboznámte sa s tvorbou mladých autorov a podporte ich
činnosť
 Venujte nám 2% z vašich zaplatených daní podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 Očakávame aj pomoc sponzorov, ktorí by nám poskytli
finančné či vecné dary na podporu našej činnosti a
realizáciu našich aktivít.

