


 

 

NOC S ANDERSENEM A KOMISAŘEM VRŤAPKOU 

Již po třinácté ožily v knihovně na jednu noc postavy z pohádkových knížek. Čmuchalové, Slí-

dilové, Pátrači a Stopaři hledali 4. dubna během Noci s Andersenem meziříčské knihovně 

ukradenou Zlatou knihu pohádek. Pomáhal jim slavný pohádkový detektiv komisař Vrťapka. 

36 dětí muselo nejprve pomocí důkazů v podobě sádrových odlitků stop, otisků prstů a vzka-

zu psaného tajným inkoustem vypátrat zloděje. Díky dopisu z knihovny ve Velkém Meziříčí a 

v něm přiložených fotografií bylo jasné, že Zlokrt loupil i v jejich knihovně, a že jde po zlatě. 

Proto se děti vydaly na taneční soutěž Stara Dance, kde byl hlavní cenou zlatý střevíček. Zde 

se staly porotci a bodovaly jednotlivé taneční páry. Zatím, co je v závěru učila tanečnice Dolo-

res karnevalový tanec, byl střevíc odcizen a dětem nezbývalo, než na Zlokrta políčit léčku. Z 

mnoha nápadů, jak jej nalákat, zvítězil ten se zlatými sušenkami, které by jej mohly přitaho-

vat ze dvou důvodů. Jednak jsou zlaté a také jsou k snědku. Děti přichystaly zlatě zdobené su-

šenky a čekaly, zda si pro ně padouch přijde. Přišel a tak jej jednotlivá družstva sledovala 

setmělou budovou SVČ Domeček a muzeem strašidel. V cíli této stezky odvahy pomohly Vr-

ťapkovi padoucha zatknout a předat spravedlnosti.  



 

A Zlatá kniha pohádek? Ta byla v pořádku předána paní knihovnici. Nocležníkům zavrtaným 

do spacáků mezi policemi knih pak četly před spaním knihovnice jak jinak než z knih o komi-

saři Vrťapkovi. Po probuzení děti napsaly pozdrav z knihovny svým nejbližším a plné zážitků 

odcházely v doprovodu svých rodičů. 

Velké poděkování patří paní Věře Brabcové za zpřístupnění prostor v SVČ Domeček a dále 

Mlékárně Valašské Meziříčí za svačinku pro malé detektivy.  



 

 

 

I v letošním roce se naše knihovna připojí k akci Meziříčská muzejní noc. 

Program máme nabitý, každý si určitě vybere. 

Těšíme se na Vás 16. května od 19 hodin, Muzejníčky a dobrou náladu sebou! 

PS: Razítkujeme s láskou... 



 

 

2. května - 2. června 
Lubomír Kučírek 
Valašská nostalgie 
Kouzlo černobílé fotografie. Výstava ve vestibulu knihovny. 
 
úterý 6. května v 18 hodin 
Mgr. Šárka Marková 
Nezvaní hosté v našem těle - těžké kovy 
Přednáška o zatím nepříliš známých skutečnostech. Je možné bránit se účin-
kům těžkých kovů? Co vše souvisí s výskytem těžkých kovů.  
 
 

čtvrtek 15. května v 18 hodin 
Kurz pečení domácího kváskového chleba 
Co si z kurzu odnesete? Každý zájemce obdrží recept na základní pšenično-
žitný kmínový kváskový chleba s návodem na pečení, informace o udržování 
kvásku, startovací dávku kvásku a balíček koriandru s kmínem pro svůj prv-
ní chlebík. Také si může objednat ošatku, popř. zakoupit další koření k pečení 
nebo plátěný sáček na uchovávání chleba.  Registrace na tel. 571621589. 
Kurzovné 40,- Kč. 

 
čtvrtek 15. a  pátek 16. května dopoledne 
Pasování prvňáčku za rytíře řádu čtenářského 
Akce pro žáky 1. tříd ZŠ. 
 

 
pátek 16. května od 19 hodin 
Muzejní noc v knihovně 
Skřivánci na niti, razítko na řiti...  
Oslavte s námi Hrabalovu stovku stylově!  Hledáme perličky na dně, postaví-
me pivovarský komín, počítáme skřivánky, vyřešíme definitivně zda s šípko-
vou nebo se zelím a hlavně razítkujeme s láskou! 
Občerstvení zajištěno—pivo, limo, grilované a zabíjačkové speciality. 



čtvrtek 22. května v 17 hodin 
Colette  
Literatura na filmovém plátně 
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette 
(Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o 
tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží. Film podle novely Arnošta 
Lustiga. Opírá se o životní prožitek z koncentračního tábora a osobní znalost 
několika málo útěků z pekla Osvětimi. Autor, který byl nominován na Pulitze-
rovu cenu, spolu se scénáristou a režisérem Cieslarem ryze filmovými pro-
středky vyprávějí o síle lásky, o člověku v mezní situaci, o odvaze postavit se 
smrti a plánovat útěk z bezvýchodné situace.                         DRAMA / 125 MIN 

 
 

úterý 27. května v 17.30 hodin 
PhDr. Petr Vejrosta 
Jak se žije s nemocnou duší? 
Beseda s psychologem, prezentace služby Centrum Amika (služba zaměřena 
na práci s lidmi s duševním onemocněním), příběh Dany, která se podělí o 
vlastní zkušenost s nemocí. 

 







 

Galbraith, Robert: Volání kukačky 

Vzrušující detektivní román J. K. Rowlingové, 

napsaný pod pseudonymem Robert Galbraith. 

Když se slavná modelka Lula Landryová zřítí 

ze svého zasněženého balkonu v londýnské 

čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé rychle k 

závěru, že šlo o sebevraždu. Případ se zdá být 

uzavřen. Lulin bratr má však stále jisté po-

chybnosti. 

Šebek, Tomáš: Mise Haiti :5 měsíců s Lé-

kaři bez hranic 

Představte si hádanku: Máte Haiťana s ote-

vřenou zlomeninou holenní kosti, 4 ocelo-

vé hřebíky, karbonovou trubku, manuální 

vrtačku a na 15 minut k dispozici anestezi-

ologa, abyste toho pacienta opravili. Jaký 

bude váš postup? Anebo: Jste nazí ve spo-

lečných sprchách, kde teče jenom studená 

voda, a spolu s vámi je tam ještě tarantule 

a jedovatá ropucha… Co uděláte?  

Walter, Jess: Nádherné trosky 

Fascinující příběh s mnoha dějovými liniemi o 

lidských snech a jejich střetu s realitou. Počát-

kem 60. let připlouvá do ospalého italského 

městečka mladičká americká herečka. Filmová 

hvězdička zcela učarovala plachému majiteli 

penzionu, ve kterém se ubytovala. Jenže pak 

údajně zemřela. Náhle se přenášíme na opač-

nou polokouli, do žhavé současnosti. 



 

 

6.5.1864 – se narodil v Táboře režisér a ochotník Jan Hanuš Kosík. Do Valašského 
Meziříčí přišel v roce 1900 a učil na chlapeckém i dívčím gymnasiu. Patřil 
k nejpilnějším režisérům sokolského ochotnického divadla i studentských před-
stavení. Byl autorem několika divadelních her, překládal i dramatickou literaturu. 
Zemřel 18. ledna 1922 ve Valašském Meziříčí. –  150 let 
 

11.5.1944 – byl oběšen gestapem u silničního mostu v  Poličné příslušník odboje 
Stanislav Mikolášek (nar.10.3.1923) z Bukovan. – 70 let 
 

14. a 15.5.1909 - poslanec říšské rady ve Vídni za tzv. valašská města 
T.G.Masaryk pronášel v parlamentu řeči, v nichž odhalil světu zákulisí vykonstru-
ovaného procesu v Záhřebu, v němž bylo obžalováno vídeňskou vládou 53 Chor-
vatů a Srbů z domnělé velezrady a hrozil jim trest smrti. Masarykovo vystoupení 
vedlo k postupnému obratu v procesu a posléze k osvobození obžalovaných. – 
105 let 

      Představte si, pánové, má býti zřízeno 53 šibenic, 53 šibenic! Je to truchlivá řada, 
která má dosahovat ze Záhřeba přes Budapešť do Vídně. Ještě tu můžeme postavit 
takové znamení asijské kultury; nevím kde mají být postaveny poslední šibenice, 
zda na Míčovém náměstí nebo snad před bosensko – hercegovskou stráží, prosím 
vás však, pánové, nedejte ji  postavit před touto naší sněmovnou. Chci, abych neuží-
val obrazu, říci, že jak doufám, nebude žádného poslance, žádné strany v této sně-
movně, která by také jen nepřímo hlasovala pro tuto hanbu kultury a politiky, pro 
tento tak zvaný proces pro velezradu. 

                                                                                             ( Z Masarykovy parlamentní řeči) 
 

22.5.1854 – byla povolena Krajskou vládou v Olomouci stavba sklárny v Krásně nad Bečvou. 
–  160 let 
 

23.5.1819 – se narodil v Lešné Florián Stoklas. Byl pedagogem a ředitelem kůru 
ve Valašském Meziříčí. Založil mužský pěvecký sbor ve Valašském Meziříčí, s nímž 
poprvé veřejně vystoupil 23. listopadu 1862. Tím byl položen základ tradice sbo-
rového zpěvu ve městě.  Florián Stoklas zemřel 25.9.1887 ve Valašském Meziříčí. 
– 195 let 

Zpracoval Josef Kramář 



ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA 

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 

PONDĚLÍ 12:00 – 16:15 

ÚTERÝ 12:00 – 16:15 

STŘEDA 12:00 – 16:15 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 12:00 – 16:15 

SOBOTA ZAVŘENO 

PONDĚLÍ 12:00 – 17:00 

ÚTERÝ 12:00 – 16:00 

STŘEDA 12:00 – 17:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 12:00 – 16:00 

SOBOTA ZAVŘENO 

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, MASARYKOVA 90 

www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez 

tel. 571 621 589 * e-mail: sluzby@mekvalmez.cz 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ VYHLÍDKA, SVČ DOMEČEK 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 


