


LISTOPAD V KNIHOVNĚ 
 

 

Nejkrásnější česká kniha 
je název výstavy, kterou můžete v měsíci do 27. prosince shlédnout ve vestibulu knihovny. Autorem vystavených 
fotografií je Martin Hlavica. Fotografie portréty a zátiší  jsou z 51. ročníku soutěže Nejkrásnější knihy roku,  prezentují 
se na nich významné osobnosti nejen českého showbyznysu.  
 

S knihovnou Střední a Jižní Amerikou 
Po sedmiměsíční pouti po Asii, která proběhla na přelomu roku 2011 – 2012 a napsal o ni svou první knihu (Neznámá 
pouť známou Asií, T. Novák, r. 2015), se Tomáš Novák vydal objevovat krásu dalšího jeho vysněného kontinentu – 
Jižní Ameriku. Se svou přítelkyní vyrazil začátkem roku 2016 do mexického Cancunu, odkud započal svou roční cestu 
směrem na jih. Projel a navštívil 17 zemí a urazil přes 35 000 km převážně stopem. Okoupal se v Karibském moři i v 
Tichém a Atlantickém oceánu, zavítal na několik mayských a inckých ruin, překročil rovník na jižní polokouli, prošel se 
po pouštích a solných pláních, zabrouzdal do Amazonského deštného pralesa, požvýkal koku, pokochal se výhledy z 
Andských velehor, navštívil Jezuitské misie, projel větrem bičovanou Patagonii, až dorazil do nejjižnějšího města svě-
ta s názvem Ushuaia. Celou cestu průběžně dokumentoval a psal na své stránky vtrampu.cz. Tolik a ještě mnohem 
víc Vám bude vyprávět každý měsíc o své druhé velké cestě valašskomeziříčský rodák Tomáš Novák. Třetí ze série 
přednášek  bude pokračovat v úterý 7. listopadu v naší knihovně a má název Kolumbie—kráska s temnou minulostí. 
 

Papu Papua - za lidojedy s Tomášem Kubešem 
Dobrodružná cesta do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, která má při-
nést odpověď na jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty, 
která proběhne v knihovně 14. listopadu, navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu divokých řek, poznáme stromové 
lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a další. Východní i západní Papua v jednom. Sopky, korálové moře, nepří-
stupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno je neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.  Tomáš Kubeš (1972) 
fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství stejně jako cestování a poznávání odlišných 
kultur. Několik let prožil putováním po Africe poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také 
Asii stopem například během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších výpravách do Indie a Nepálu. V 
současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 120 zemí světa. Vedle reportážní fotografie 
se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii. Jeho snímky a články můžete najít v Česku v 
mnoha časopisech, například Koktejl, Lidé a Země, včetně zahraničních médií. Mezi nejznámější cesty patří „Srdce 
Afriky“ – hledání pygmejů ve Střední Africe, splutí řeky Kongo, putování s Karavanou velbloudů za solí do Danakhil-
ské pouště v Etiopii, nebo výprava do Jižního Súdánu během probíhající občanské války, nahlédnutí do bývalého So-
málska (Somalilandu), návštěva tajemného souostroví Bijágos, a také další cesty na pomezí Súdánu a Etiopie, kde se 
ocitl také v zajetí, odkud musel prchnout. Stranou zájmu nezůstala ani pustá Sibiř – Jakutsko, Burjatsko, a nezkrocená 
Tuva. V současnosti kromě oblíbené Afriky, objevuje také poslední původní světy na ostrově Nová Guinea. Vše kolem 
nás se doslova před očima mění a mnohé tradiční obyvatele země pohlcuje moderní svět, proto dokumentuje to, co 
již dlouho existovat v původní podobě nebude.  
 
Den poezie 2017 
Celostátní  Den poezie je již několik let pořádán v listopadu jako pocta Karlu Hynku Máchovi. V posledních letech se s 
podzimními literárními anebo literárně-výtvarným akcemi můžete setkat i ve Valašském Meziříčí, řada z nich vzniká v 
rámci Dne poezie ve spolupráci gymnázia, Schlattauerovy kavárny a naší knihovny. Také letos bude listopad ve zna-
mení umělecké tvorby: na čtvrtek 16. listopadu odpoledne připravují studenti v prostorách čítárny literárně-
výtvarnou dílnu s názvem Labyrint světa. Na program jsou pozvány děti z MŠ Krhová, ale přidat se může každý, kdo 
se chce alespoň na chvíli stát umělcem.  
  
 

 

AKTUÁLNĚ 



 

OHLÉDNUTÍ 
STRAŠIDLENÍ 

Ve čtvrtek 19. října jsme uspořádali již čtvrté Strašidlení. A jaké bylo? No opět bezva. Vyšlo počasí a návštěvníků bylo 
také dost. Především pro ty malé účastníky jsme připravili strašidelnou stezku z knihovny do knihovny, na které plnili 
různé úkoly a na jejímž konci na ně čekal Duch knihovny. Děti luštily tajuplné kvízy, prokázaly nebojácnost při střetu 
s upírem, zahrály si dýňový golf, prošly bažinou, připily si ze zombie. Na konci na ně čekala malá sladká odměna. Tak 
zase za rok...  

 



 

SOUTĚŽE 
 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY 
 

Město Valašské Meziříčí  ve spolupráci s  Městskou knihovnou a výborem kultury  vy-
hlašuje 19. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE MIROSLAVA KABELY PRO ROK 2017. Soutěže se 
může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-
Kelečsko  nebo student školy ve Valašském Meziříčí.   
Kategorie a)  16 až 20 let Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu. 
Kategorie b)  13 až 15 let Rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu. 
  
Společná témata pro obě kategorie: 

1)      Měním své město 
2)      Má televizní show 
3)      Svět bez elektřiny 
4)      Pohádka bez zvířecího světa 

  

Podmínky soutěže: Autor zašle text v jednom exempláři (psáno pouze po jedné straně listu A4, 30 řádků velikost 
písma 12), a to buď poštou na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Zašovská 
784, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na podatelny městského úřadu na ulicích Soudní 1221 a Zašovská 784. 
Současně zašle elektronickou verzi ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.  Upozornění: Nutno 
uvést jméno, příjmení, adresu, rok narození autora a školu, kterou navštěvuje.  Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 
2017.  
Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 Kč a třetí 
částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Vyhlášení výsledků proběhne 13. prosince 2017 v čítárně Městské 
knihovny Valašské Meziříčí.  Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách města Valašské Me-
ziříčí. 
 

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 

V rámci letošního Týdne knihoven vyhlašujeme městské 
kolo literární soutěže O poklad strýca Juráša na téma Já 
jsem tvůj člověk – vztah člověka a zvířete.  
 
 Podtémata: 
- Zvíře - zachránce člověka, člověk - zachránce zvířete 
- Pohádka z říše zvířat (Králem v říši zvířat) 
- Můj zážitek se zvířetem 
- Moje oblíbené zvíře - podobám se mu v něčem? 
 
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si 
může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako 
prózu, poezii, drama nebo komiks.  Každý soutěžící může 
zaslat jeden příspěvek (v próze  max. 3 strany A4, v poezii 
max.  3 básně, v komiksu max. 4 strany A4). Vyhlášení 

soutěže  2.10.2017, uzávěrka soutěže 30.11.2017. Vyhlášení vítězů městského kola proběhne 11.1.2018 ve 13 hodin.  
Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, ná-
zvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy.  Titulní list je možné stáhnout z 
www.mekvalmez.cz . Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě ve vaší knihovně nebo zasílejte na email  
detske@mekvalmez.cz. 

mailto:aubrechtova@muvalmez.cz


VYSTŘIHNI, POSKLÁDEJ, PŘILEP 

 

PRO DĚTI 



 

 

 
 
 

do 27. listopadu 2017 
NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÁ KNIHA 

portréty a zátiší 
Výstava  fotografií Martina Hlavici. 

 
 
 
 

úterý 7. listopadu 2017 v 18 hodin 
TOMÁŠ NOVÁK 

KOLUMBIE—KRÁSKA  
S TEMNOU MINULOSTÍ 

Třetí beseda ze série přednášek  
o Střední a Jižní Americe. 

 
 
 
 
 

úterý 14. listopadu 2017 v 18 hodin 
TOMÁŠ KUBEŠ 
PAPU PAPUA 
ZA LIDOJEDY 

Cestopisná beseda. 
 
 
 
 
 

čtvrtek 16. listopadu 2017 ve 13:45 hodin 
DEN POEZIE 

LABYRINT SVĚTA 
Literárně-výtvarný workshop   

pro všechny. 
 
 

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, ZVUKOVÁ KNIHOVNA, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


