


ČERVEN V KNIHOVNĚ 

V červnu budeme na dětském oddělení pokračovat výstavou  Vynálezce Alva autorů 
Kláry Smolíkové a  Luďka Bárty.  S Klárou Smolíkovou a  Jiřím W. Procházkou se budou 
v naší knihovně v dopoledních hodinách dne 5. června setkávat také třídy ze základních 
škol ve Valašském Meziříčí a to v rámci workshopů, které pro ně připravili. V Krásenské 
radnici budou po celý červen vystaveny fotografie Ivo Zmijarova. Výstava nese název  
Krajina v černé a bílé a jak název napovídá, půjde o kolekci černobílých fotografií. V 
neděli 4. června se těšíme na Dětský den, který proběhne v parku Kinských. Naše 
knihovna bude součástí zámecké poznávací stezky, takže si určitě za námi přijďte pro 
razítko. Dopředu prozradíme jen, že nebude zadarmo. Dávat ho budeme za znalosti a 
vědomosti. :-)  Letošní Noc s Andersenem se vydařila, a tak jsme si řekli, proč neumožnit 
plnit úkoly  na téma oblíbeného komiksového seriálu Čtyřlístek i  široké veřejnosti.  
Úkoly můžete plnit v rámci akce Meziříčská muzejní noc  v pátek 9. června v  čítár-
ně Krásenské radnice, která bude  otevřena od 19 do 23 hodin. Ve čtvrtek 8.6. v před-
večer Meziříčské muzejní noci proběhne v kině Svět setkání s americkým spisovate-
lem C. D. Paynem a divadelní představení na motivy jeho knih - více v článku níže. 
19. června startuje  v 9 hodin oblíbený Bazar vyřazených knih za pěkného počasí pod 
širým nebem u knihovny.  Ve středu 21. června je pro děti a jejich rodiče připravena akce s názvem Angličtina s dět-
mi. Hana Jantačová  pro vás připravila anglický workshop a anglické zpívání. Vše o akcích najdete na našem webu: 
www.mekvalmez.cz. 

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, pojme-
novanou Mládí v hajzlu. Po vystudování Harvardu se živil 
jako sazeč, redaktor, fotograf, reklamní agent, grafik, výrob-
ce nábytku a hraček, projektant a stavitel domů. V poslední 
době se věnuje převážně psaní beletrie pro mládež a stará 
se o chod vlastního knižního vydavatelství Aivia Press, které 
založil. Po studiu na Akronské střední škole se zapsal na 
Harvard College, kde jeho hlavním oborem byla evropská 
historie. Absoloval ji v roce 1971. Se svou manželkou žije ve 
městě Sonoma County, severně od San Francisca.  

Ve čtvrtek 8. června se s tímto pánem můžete osobně se-
tkat, navíc vám herci Věra Hollá a Jiří Ressler představí for-
mou divadelního čtení jeho knihy. Ty si po skončení představení můžete zakoupit a nechat podepsat, či donést z do-

mu vlastní. A se C. D– 
Paynem si můžete i 
popovídat. Akce začí-
ná v 17 hodin v kině 
Svět. Předprodej v 
pokladně kina či  v 
rezervačním systému 
kina. 

 

AKTUÁLNĚ 



VYNÁLEZCE ALVA 

Výstava věnovaná jak knížce, tak stejnojmennému večerníčku Luďka Bárty  
a Kláry Smolíkové ve vestibulu dětského oddělení na ulici Zašovská bude pro-
bíhat do konce měsíce června 2017. 

Vynálezce Alva je brýlatý kluk – rozcuchaný neposedný zrzek, toužící po tech-
nických 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 neče-
kaným zápletkám a ještě nečekanějším rozuzlením. S dvojicí sourozenců Filipem 
a Denisou tvoří nerozlučnou partu kamarádů, která zažívá neuvěřitelná dobro-
družství ve škole i mimo ni. Je libo raketobrusle, přenášedlo, létající samočistící 
maxibubliny nebo robota, který za vás uklidí zahradu? Alva si ví rady se vším. S 
tímto vynálezcem se rozhodně nudit nebudete! 

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

 

ANGLICKY S DĚTMI 

Nakladatelství Usborne patří mezi největším a nejúspěšnější nezávislé vydavatele dětských knih v angličtině 
ve Velké Británii. V únoru 2014 byl oceněn 
Vydavatelem roku. Nabízí kolem 2000 tiš-
těných titulů. Vydává téměř každý typ dět-
ské knihy pro každou věkovou skupinu, od 
dětských knih, výukových knih pro nej-
menší děti až po mladé a dospělé romá-
ny. Společnost byla založena v roce 1973 
Petrem Usbornem. Usborne knihy jsou 
koncipovány a vytvořeny editory, spisova-
teli a designéry v Londýně a ilustrovány 
umělci z celého světa. Způsob, jakým pracu-
je nakladatelství Usborne odlišuje knihy od 
knih jiných nakladatelů. Jakmile si knihy to-
hoto nakladatele prohlédnete, zjistíte, že 
jsou provedeny opravdu krásně a s láskou k 
dětem a nejmladším čtenářům. Přesvědčit 
se můžete ve středu 21. června v 16 ho-
din v dětském oddělení. Hana Jantáčová vám knihy osobně představí a navíc pro vás připravila workshop v anglič-
tině a anglické zpívání.  Akce je určena pro děti všech věkových kategorií a jejich rodiče či prarodiče.  
 

BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH 

Tradiční letní bazar vyřazených knih začne za pěkného počasí v pondělí 19. června pod širým nebem u knihovny, 
další dny pak ve vestibulu knihovny.  Potrvá do konce srpna. Přijďte se zásobit na prázdniny. Vše za 10,- Kč.  

 

AKTUÁLNĚ 



 

AKTUÁLNĚ 
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - TÝDEN ČTENÍ 

Cílem TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ČR je motivování 
dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a 
rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru 
hodnotné a dobré literatury. Prostřednictvím TÝD-
NE ČTENÍ DĚTEM chceme široké veřejnosti ukázat, 
že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější 
metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně 
uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám 
schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž 
postupuje eticky, člověka s představivostí, který si 
v životě umí poradit rozumem, nikoli silou. 

Týden svátku čtení a předčítání je impulsem 
pro školy, školky, knihovny, mateřská centra, lite-
rární kavárny a širokou veřejnost, aby každoročně 
vždy od 1. do 7. června pořádaly takovéto svátky 
literatury v celé republice.  

Naše knihovna se připojuje akcemi pro školy, setkání se spisovateli Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou, a také 
akcí pro veřejnost - návštěvou amerického spisovatele C. D. Payna a Listování ve Valmezu. 

 A jak se můžete připojit Vy?  Čtěte dětem každý den nejméně 20 minut.  

VALAŠSKOMEZIŘÍČSKÉ KALENDÁRIUM 

Literatura věnovaná historii našeho města a jeho 
osobnostem je bohatší o nový titul. Je jím právě vychá-
zející publikace s názvem Valašskomeziříčské kalen-
dárium, která je dílem autorů Pavla Dorčáka a Josefa 
Kramáře. "Vznikala postupně asi patnáct let. Zprvu 
jsme nepředpokládali, že by nějaké finální dílko mohlo 
vůbec vzniknout a mít tuto podobu,“ přiznává Kramář. 
Se svým, dnes již zesnulým přítelem Pavlem Dorčákem 
nezávisle na sobě shromažďovali data související s dě-
jinami města a jeho významnými osobnostmi a řadili je 
podle časové posloupnosti. S přípravou začal Pavel 
Dorčák na počátku roku 2010, kdy první stránky ka-
lendária byly zveřejňovány na webových stránkách 
meziříčské knihovny, na jeho práci po jeho smrti navá-
zal Josef Kramář. Postupně byla uveřejňována data s 
„kulatými a půlkulatými“ výročími významných osob-
ností nebo událostí. Prezentace skončila na webu 
knihovny po pěti letech v prosinci 2014. Pro tuto publikaci bylo kalendárium doplněno ještě řadou dalších údajů. Vý-
sledkem je informačně bohatá, věcná a srozumitelná publikace s rozsáhlou obrazovou přílohou.  
Knihu lze získat ve všech knihkupectvích v našem městě nebo v kanceláři Českého svazu ochránců přírody na Zašov-
ské ulici (č.p.784).  

zdroj: Zpravodaj VM, kniha Valašskomeziříčské kalendárium 



HANA 

Tak se jmenuje třetí román úspěšné české autorky Aleny Mornštajnové. Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost 
lidského života, pak je to utrpení. A existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí ji-
ným. Jenže co když je přesto nevinen? Co když je to všechno jen shoda okolností a člověk je pouze bezmocným ná-
strojem osudu? Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách. Spad-
ne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. 
Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta 
připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího 
života jako ledová kra.  Příběh, který vychází ze skutečných událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhujícím tem-
pu a se smyslem pro dramatičnost, až má čtenář pocit, že sleduje napínavý film. Zůstává jen otázka, zda se kra osudu 
nakonec přece jen rozpustí. 

Se slovy "dobrých lidí se vejde" jsme zaplnili ve čtvrtek 27. dubna naši čítárnu do posledního místečka a omlouváme 
se těm, kteří se nevešli. :-) Večer příjemného povídání nad novou knihou meziříčské spisovatelky Aleny Mornštajnové 
zpestřila ukázka divadelní společnosti Hrachovec z její nové knihy Hana, výborné věnečky a těm z prvních řad také 
kapka lahodného vína. Podepisovala se nejen její v pořadí již třetí kniha, ale návštěvníci si donesli i ty předešlé (Slepá 
mapa a Hotýlek). Večer moderovaly Petra Přikrylová a Petra Plánková.  

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA - ČTENÍ POMÁHÁ 

V letošním roce se naše knihovna a prvňáčci ze ZŠ Žerotínova, Salvátor a Křižná zapojili do projektu s ná-
zvem „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního 
ročníku školní docházky, projekt vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pro zapojené děti byla 
jednou za měsíc v knihovně připravena beseda, scénické čtení či tvůrčí aktivity, které měly vzbudit jejich zájem o čte-
ní. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro zúčastněné prvňáčky knížka, původní česká novinka, kterou 
nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 to byla kniha spisovatele Marti-
na Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii. Aby taková kniha mohla vyjít a dostat se k dětem, jsou na 
ni třeba nemalé finance. V současné době SKIP velmi intenzívně hledá finanční zajištění této akce, proto  opět navá-
zal spolupráci s projektem Čtení pomáhá - http://www.ctenipomaha.cz/, kde každé dítě, které se zapojí do projektu, 
získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nomino-
vaných dobročinných projektů. Mezi podporované projekty patří i Knížka pro prvňáčka.  

 

OHLÉDNUTÍ 

http://www.ctenipomaha.cz/


 

TIPY NA ČTENÍ 
VYBĚR Z OCENĚNÝCH KNIH MAGNESIA LITERA 2017  

kategorie: naučná literatura, nakladatelský čin, překladová kniha  
a publicistika 

Petr Roubal: Československé spartakiády 
Šest spartakiád zabralo jen několik málo dnů ze čtyřiceti let existence socialistického Česko-
slovenska, přesto představovaly jeden z nejdůležitějších oficiálních rituálů, jenž k sobě 
dodnes poutá nesmiřitelně odlišné vzpomínky pamětníků.  Historik Petr Roubal se opřel o 
několikaletý archivní výzkum a napsal monografii, v níž důkladně vysvětluje návaznost na 
sokolskou tradici, ukazuje obrovskou energii a prostředky vložené do nácviku i organizace 
strahovských vystoupení, ale především originálně vykládá symboliku spartakiád. Zatímco 
od 50. let znázorňovaly společnost jako dokonalý mechanismus, jako stroj složený 
z kolektivů dělníků, rolníků a pracující inteligence, normalizační spartakiády měly demon-
strovat organické sepjetí šťastných a blahobytných věkových skupin obyvatel. Jestliže první 
spartakiády potlačovaly jakoukoli sexualitu, ty pozdní stavěly na odiv ženskou krásu a mla-
distvou smyslnost.  
 
Adam Chroust: Miloslav Stingl - Biografie cestovatelské legendy 
Nápaditý box s rozsáhlou knihou, více než 500 fotografiemi a mnoha zajímavými artefakty 
zaujme už jen svou formou. Při bližším průzkumu ale zjistíme, že poskytuje nejen ucelený a 
poutavý pohled na život významného českého vědce, spisovatele a cestovatele Miloslava 
Stingla, ale že se autorovi podařilo do knihy promítnout i významné mezníky české a světo-
vé historie. Pozoruhodný život Miloslava Stingla a jeho cesty po 150 zemích světa chronolo-
gicky seřadil, naposlouchal stovky hodin rozhlasových vysílání, zhlédl desítky televizních 
pořadů, zpracoval archiv cestovatelových dokumentů a přivezených předmětů, prošel de-
setitisíce fotografií, které pan doktor nikdy veřejnosti neposkytl, a umožnil tak, aby mapa 
života a díla slavného cestovatele, výjimečného a vzdělaného člověka,  byla vyplněna co 
nejpřesněji. 

Sara Baume - Přeložila Alice Hyrmanová McElveen:  Jasno lepo podstín zhyna  
Titul je poetickou obměnou čtyř ročních období, skoro jako by šlo o freudovská přeřeknutí. 
Osamělý sedmapadesátiletý podivín Roy, od dvou let poloviční sirotek obývající ubohou 
barabiznu u moře, kde jsou jeho jedinými společníky knihy a odkud už téměř nevychází, si v 
psím útulku vyhledá nejžalostnější exemplář, odrbané a věčně hladové psisko. Ve vystraše-
ném a občas agresivním hafanovi, který přišel v souboji s jezevcem o oko, najde druha, s 
nímž může zrána podnikat dlouhé vycházky po pobřeží. Roy k němu záhy přilne a poprvé v 
životě pocítí hluboké pouto k jiné živé bytosti. Když pes pokouše malého chlapce, rozhodne 
se k útěku před policií. Oba ujíždějí v rozhrkaném autě napříč Irskem, vyhýbají se lidem a 
směřují k pobřeží Atlantiku. Roy vede se psem monolog o svém krušném životě, jenže zima 
je na krku a peněz ubývá.  
 

Kateřina Šedá, Aleš Palán, Lucie Faulerová, Kristína Drinková, Batežo Mikilu a 
další: BRNOX. Průvodce brněnským Bronxem 
Autoři čtenáře provázejí deseti „turistickými“ trasami, z nichž každá sleduje určitý sociální, 
kulturní či přírodní fenomén (např. víru a tradice, gastronomii, děti, flóru a faunu, noční život 
apod.). Vedle četných anket k vybraným tématům,  přináší svazek poutavou koláž 
z dokumentů, citací, mapek, reklam, fotografií a kreseb, nechybí ani svérázné křížovky. Kni-
ha osobitým způsobem paroduje standardní turistické průvodce, ale zároveň je překonává 
neobyčejně sugestivním vhledem do atmosféry prostředí a do myšlení lidí, kteří v něm žijí. 
Projekt, který započal jako happening, vyústil v důkladnou, přínosnou a zábavnou reportáž 
z míst, jakým se tzv. slušná společnost raději vyhýbá.  



DOKRESLI 

UHÁDNEŠ  

NÁZEV  

POHÁDKY? 
vybarvi  obrázek  a  požá-

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

ku vyprávěli 

 

 

PRO DĚTI 



 

 

 
1. - 30. června 2017 

KLÁRA SMOLÍKOVÁ, LUDĚK BÁRTA 
VYNÁLEZCE ALVA 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Výstava Vynálezce Alva věnovaná jak kníž-
ce, tak stejnojmennému večerníčku Luďka 

Bárty a Kláry Smolíkové. 

 
1. - 30. června 2017 

IVO ZMIJAROV 
KRAJINA V ČERNÉ A BÍLÉ 

Výstava kolekce černobílých fotografií. 
 
 

čtvrtek 8. června 2017 v 17 hodin  
C. D. PAYNE a LiStOVáNí (v kině Svět) 

TURNÉ V HAJZLU 
Americký autor kultovní série Mládí v hajzlu 

osobně ve Valmezu. Autogramiáda, divadelní 
čtení, beseda. Vstupné 50,- Kč. 

 
 

pátek 9. června 2017 od 19 hodin 
NOCOVÁNÍ SE ČTYŘLÍSTKEM 

Akce je součástí Meziříčské muzejní noci. 
 
 

pondělí 19. června 2017 od 9 hodin 
BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH 

Prodej vyřazených knih pod širým nebem u 
knihovny. Jeden kus za 10,- Kč. 

 
 

středa 21. června 2017 v 16 hodin 
HANA JANTAČOVÁ 
ANGLICKY S DĚTMI 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Anglický workshop, anglické zpívání, prezen-

tace knih nakladatelství Usborne 

www.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 


