


KVĚTEN V KNIHOVNĚ 

Tomáš  Vejmola nebo taky Tomík na cestách není žádný velký cestovatel a to 
doslova. Bez jakýchkoliv zkušeností s cyklistikou vyrazil na cestu dlouhou 
7000 km do Gruzie a zpět s 50 eury v kapse a s přihlouplým výrazem na tváři s 
nevědomostí, co ho čeká. V pátek 12. května v 19 hodin vám bude vyprávět, jak pro-
jel na kole 8 zemí za 101 dní. Jak byl vyhnán bezdomovcem z jeho příbytku, jakou péči 
dostal na Ukrajině, Turecku či v Rusku. Proč mu muslim umýval záda a jak se dokázal 
dorozumět bez pořádné znalosti angličtiny.  Své historky, fotky i videa po celou cestu 
sdílel na svůj blog na facebooku @TomíkNaCestách a bavil tak mnoho lidí. Teď objíždí 
republiku a na přednáškách baví všechny generace live. Přijďte si poslechnout pár ve-
selých i příšerných historek a třeba se i dozvědět, jak je cestování snadné a jednoduše 
boží.  Informace o květnových výstavách přinášíme na další stránce.  

Na červen potom připravujeme tradiční Bazar vyřazených knih. Stejně tak se i letos 
připojí knihovna k Meziříčské muzejní noci, která proběhne v pátek 9. června. 
 

C. D. PAYNE A TURNÉ V HAJZLU 

C. Douglas Payne je americký spisovatel, významný 
představitel absurdního humoru. Proslavil se 
zejména sérií knih o fiktivním mladíkovi Nicku 
Twispovi, pojmenovanou Mládí v hajzlu. Po vystudo-
vání Harvardu se živil jako sázeč, redaktor, fotograf, re-
klamní agent, grafik, výrobce nábytku a hraček, projek-
tant a stavitel domů. V poslední době se věnuje převáž-
ně psaní beletrie pro mládež a stará se o chod vlastního 
knižního vydavatelství Aivia Press, které založil.Po stu-
diu na Akronské střední škole se zapsal na Harvard Col-
lege, kde jeho hlavním oborem byla evropská historie. 
Absoloval ji v roce 1971. Se svou manželkou žije ve městě 
Sonoma County, severně od San Francisca.  

V době příprav tohoto vydání Mininovin domlouváme  
jeho návštěvu ve Valašském Meziříčí spolu s Listováním, 
stejně jako tomu bylo v loňském roce, kdy do Valmezu 
zavítal Robert Fulghum. Předběžně je akce naplánována na čtvrtek 8. června 2017.  Sledujte pozorně náš web, kde co 
nejdříve přineseme bližší informace. Držte palce, ať  to vyjde! 

 

AKTUÁLNĚ 

https://www.facebook.com/tomiknacestach/


VYNÁLEZCE ALVA 

Výstava věnovaná jak knížce, tak stejnojmennému večerníčku Luďka 
Bárty a Kláry Smolíkové ve vestibulu dětského oddělení na ulici Zašovská 
bude probíhat v měsících květnu a v červnu 2017. 

Vynálezce Alva je brýlatý kluk – rozcuchaný neposedný zrzek, toužící po 
technických vymoženostech třetího tisíciletí. Jméno Alva „zdědil“ po svém 
slavném předchůdci T. A. Edisonovi. Jako každý génius je nadán nezměrnou 
fantazií a tvořivostí, které ve spojení s jeho nepraktičností a zmatkářstvím 
vedou k nečekaným zápletkám a ještě nečekanějším rozuzlením. S dvojicí 
sourozenců Filipem a Denisou tvoří nerozlučnou partu kamarádů, která za-
žívá neuvěřitelná dobrodružství ve škole i mimo ni. Je libo raketobrusle, pře-
nášedlo, létající samočistící maxibubliny nebo robota, který za vás uklidí za-
hradu? Alva si ví rady se vším. S tímto vynálezcem se rozhodně nudit nebu-
dete! 

Třináctidílný kreslený seriál Vynálezce Alva vznikl v Animačním studiu České 
televize a premiéru měl v roce 2012, v roce 2015 byla uvedena druhá řada.   

 

ZDENĚK BURIAN 

Nádherné ilustrace akademické-
ho malíře Zdeňka Buriana si v 
knihovně přiblížíme putovní vý-
stavou „Zdeněk Burian – malíř 
ztraceného času“, jež vznikla ve 
spolupráci s panem Josefem 
Ptáčkem a Památníkem ná-
rodního písemnictví. Na výsta-
vě budou zastoupeny reproduk-
ce perokreseb ke knihám Eduar-
da Štorcha (Lovci mamutů, Bron-
zový poklad, U veliké řeky a Zlo-
mený meč), ilustrace knih pro 
mládež a obálky časopisů, kte-
rým Zdeněk Burian vtiskl neza-
pomenutelný výtvarný ráz.  Vý-
stava potrvá do konce května a 
bude ke zhlédnutí ve vestibulu 
Krásenské radnice. 

Není tajemstvím, že jeho báječné ilustrace k verneovkám v posledních letech reeditoval Albatros v rámci osmi tzv. 
verneffek (Ondřej Neff převyprávěl verneovky pro současné mladé čtenáře) edice Knihovna pro 21. století; jde o 
knihy Dvacet tisíc mil pod mořem, Patnáctiletý kapitán, Pět neděl v balonu, Tajuplný ostrov, Nový hrabě Monte 
Christo, Dva roky prázdnin, Zemí šelem a Děti kapitána Granta.  Knihy jsou k vypůjčení na oddělení pro děti. 

 

VÝSTAVY 



NOC S ANDERSENEM A ČTYŘLÍSTKEM                                               31. března 2017 

V knihovně v rámci 16. ročníku Noci s Andersenem přespalo se Čtyřlístkem 40 dětí a 12 knihovníků. Děti se 
Čtyřlístkem putovaly do Dánska popřát slavnému spisovateli Hansi Christianu Andersenovi k narozeninám. 
A aby nešly s prázdnou, tak vyrobily dort a složily oslavnou báseň. Cestou překonávaly nástrahy a postup-
ně se seznamovali s jednotlivými postavami komiksového seriálu Čtyřlístek, se slavným Leonardem da Vin-
ci i s hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou. Účastnily se na vynálezech prof. Myšpulína, malovaly 
portrét Fifinky, s Pinďou sportovaly a s Bobíkem hledaly cestu ke zdravému životnímu stylu. Asi nejvíc se 
bavily, když do televizního hokejového přenosu v nejnapínavějším okamžiku vstoupila svým pirátským vy-
síláním Fifinka s přednáškou o zdraví prospěšném pohybu a racionální stravě. Nejnapínavější okamžiky 
prožívaly při závodě motokár, kdy řidič Ďasu zákeřně rozsypal po trati hřebíky, aby nad Bobíkem zvítězil. 
Bobík na něj vyzrál, když magnetem hřebíky posbíral a zvládl vyhrát. Děti scénka natolik zaujala, že si chtě-
ly také vyrobit motokáry (neradi, ale obětovali jsme pár krabic od banánů) a závodit. Je pravda, že na moto-
kárách nám cesta do Dánska utekla rychleji, Andersen byl z dortu i vinše nadšený a za odměnu pozval děti 
na světelnou show. Kolem půlnoci už všichni poslouchali pohádky ze svých spacáků a některým se ráno ani 
domů nechtělo.  

VÝROBA  PLACEK  

Nemáme na mysli bramborové nýbrž buttony  (placky se 
spínacím špendlíkem), které si samy v dubnu vyráběly v 
knihovně děti z družiny  ZŠ Křižná. Děti mohly využít k 
výrobě již připravené obrázky nebo si  vytvořily podklad 
pro placku samy. Moc se jim to povedlo! A uhádnete, co 
frčelo nejvíc? No přece  princezny, kočičky, Bart Simpson 
a Steve z Minecraftu.  Programy pro družiny probíhají na 
oddělení pro děti. Pokud máte zájem, neváhejte nás 
kontaktovat na tel.: 571 621 728 nebo na emailu: 
detske@mekvalmez.cz. Nabídka je pestrá, více na 
www.mekvalmez.cz/pro-skoly. 

 

OHLÉDNUTÍ 



 

TIPY NA ČTENÍ 
VYBĚR Z OCENĚNÝCH KNIH MAGNESIA LITERA 2017  

kategorie: Kniha roku, dětská kniha, próza a poezie 
 

Bianca Bellová: Jezero  
Drsný příběh o dospívání a zároveň postapokalyptické podobenství o zničení příro-
dy, po kterém následuje zpustošení lidských vztahů a nakonec i duší jednotlivých 
obyvatel. Bianca Bellová zasazuje příběh chlapce Namiho, který pátrá po své matce, 
do exotického prostředí připomínajícího vysychající Aralské jezero. Nedělá to však 
účelově, aby své knize dodala na zajímavosti. Namiho příběh podmínky tohoto neu-
těšeného, zapomenutého místa ztělesňuje, vyrůstá z toxického bahna vysychajícího 
jezera, z opuštěných baráků obsazených posledními zoufalci a ruskými vojáky. Su-
gestivní dojem umocňuje poetický jazyk a obraznost, které kontrastují s líčením 
všudypřítomné brutality. Překvapivá je ostrá pointa a otevřený závěr. Bianca Bello-
vá napsala osobitý mýtus, podmanivý příběh iniciace, kdy se chlapec musí potopit 
na dno svého zoufalství, aby se vynořil silnější a vědomější. 
 

Tomáš Končinský, Barbora Klárová: Překlep a Škraloup 
Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na chvilku nedávat pozor a z věcí, která před 
chvíli zářila novotou, je starý, nepotřebný krám. Ale kdo za to může? Drobná stvoře-
ní, která mají veškeré stárnutí na starosti. Skřítek Překlep, jehož specialitou jsou 
chyby v knížkách, se jednoho dne vydá na dobrodružné putování k samotnému Zu-
bu Času. Podaří se mu zastavit stárnutí?  
 

Marek Šindelka: Únava materiálu 
Osudy dvou uprchlíků zredukované na tělesnou zkušenost. Uprchlická krize zredu-
kovaná na útěk. Marek Šindelka nenapsal sociálně-kulturní sondu, jeho novela při-
náší univerzální výpověď o fyzické izolaci a odtržení, ve kterém se mnozí uprchlíci 
nebo obecně migranti nacházejí. Jeho rytmizované, klipovité vyprávění se místy po-
dobá arkádové počítačové hře, jeho fyzický jazyk hmatatelně přibližuje útrapy cesty. 
Novela Únava materiálu možná nepřináší komplexní analýzu současné uprchlické 
krize, ale přiměje čtenáře vctítit se do jejích obětí, které přišly o majetek, bezpečí a 
mnozí i o život. Je to strhující, empatické gesto, v němž se Evropa proměňuje z 
vysněného Ráje v nehostinné, nevraživé místo. Gesto, které nás konfrontuje s naším 
pohodlím.   
 

Milan Ohnisko: Světlo v ráně 
Ohniskovi se podařilo spojit čistotu češtiny s naléhavou básnickou výpovědí – rafi-
novaně a přitom lapidárně zachytit nepojmenovatelné. Není tu nic zbytečného – 
slova plynou a zdánlivě nevinně komentují momenty z každodennosti nebo zas vý-
jevy, které jako by vypadly ze snů či z pohádek. Věty jsou dokonalé a trochu legrační 
– jak ze školního diktátu. V pravou chvíli se nějaké slovo vzepře – dá znamení lehce 
vychýleným tvarem či jinou drobnou nepatřičností – a pošle nás pod hladinu, do 
úplně jiného světa, do čiré existenciální hrůzy. Anebo frašky, která s touto hrůzou 
těsně souvisí. Decentně se vracející motivy nejenže propojují básně v ucelenou kom-
pozici, řetězí a propojují existenciální témata v znepokojivý magický kruh. Krása vět 
a jemnost zacházení se slovy při tom svítí na cestu. 



SPOJOVAČKA 

 

UHÁDNEŠ  

NÁZEV  

POHÁDKY? 
vybarvi  obrázek  a  požá-

dej rodiče či prarodiče, 
aby ti u toho tuto pohád-

ku vyprávěli 

 

 

PRO DĚTI 



 

 

 
2. - 31. května 2017 

KLÁRA SMOLÍKOVÁ, LUDĚK BÁRTA 
VYNÁLEZCE ALVA 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Výstava Vynálezce Alva věnovaná 

jak knížce, tak stejnojmennému ve-
černíčku Luďka Bárty a Kláry Smolí-

kové. 
 
 
 

4. - 31. května 2017 
ZDENĚK BURIAN - 

MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU 
VESTIBUL KRÁSENSKÉ RADNICE 
Výstava reprodukcí ilustrací vý-
znamného českého ilustrátora. 

 
 
 

pátek 12. května  v 19:00 hodin 
TOMÁŠ VEJMOLA 

NA KOLE DO GRUZIE A ZPĚT 
Jaké to je, když vyrazíte bez jakých-

koliv zkušeností s cyklistikou na ces-
tu dlouhou 7000 km do Gruzie a zpět 

s 50 eury v kapse?  
 
 
 
 

více na www.mekvalmez.cz 

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 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 – 18:00 

ÚTERÝ 12:00 – 17:00 

STŘEDA 12:00 – 18:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 12:00 – 17:00 

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 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


