AKTUÁLNĚ
LEDEN V KNIHOVNĚ
Variace na přírodní téma
… je název výstavy obrazů a kreseb Dagmar Bumbálkové, kterou můžete zhlédnout ve vestibulu knihovny až do
konce ledna. Dagmar Bumbálková žije ve vesnici Brumovice poblíž Opavy. Výtvarná tvorba ji zajímala od malička. K
intenzivnější tvorbě a občasnému vystavování svých prací ji přivedlo až studium oboru Učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Objevuje širokou škálu výtvarných technik, které spolu navzájem korespondují. Věnuje se kresbě, olejomalbě a akrylu. Zajímají ji také kombinované techniky a grafika, zejména linoryt.
Inspirací se jí stává příroda a prostředí běžného života, které nás obklopuje. Dále čerpá náměty pro svoji tvorbu z nálad a pocitů.

Peru a Bolívie
S Tomášem Novákem se v lednu (2. a 30.1.) podíváme do Peru a Bolívie. Po sedmiměsíční pouti po Asii, která proběhla na přelomu roku 2011 – 2012 a napsal o ní svou první knihu (Neznámá pouť známou Asií, T. Novák, r. 2015), se Tomáš Novák vydal objevovat krásu dalšího jeho vysněného kontinentu Jižní Ameriky. Se svou přítelkyní vyrazil začátkem roku 2016 do mexického Cancúnu, 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 světa s názvem Ushuaia. Celou cestu průběžně dokumentoval a psal na své stránky vtrampu.cz.

Trénink mentální kondice
Praktický workshop s Janou Bílkovou pro všechny, kdo si chtějí zábavnou formou procvičit mozek a zlepšit si celkovou mentální kondici — ve středu 10.1. Cvičení budou zaměřena na hry a cvičení s písmeny, slovy a větami, čili se soustřeďují na oblast verbální inteligence. Procvičováním lze zlepšit celkovou mentální kondici, tempo a pružnost a optimalizovat si mozkovou kapacitu. Zaměření na verbální oblast ale zdaleka neznamená, že by kniha rozvíjela pouze
tento aspekt našich mentálních schopností – mnohé techniky totiž vyžadují intenzivní pozornost z hlediska kvantity i
kvality, zaměřují se na vytváření nového ze známého nebo poskytují jen omezená vodítka k nalezení řešení. Proto
rozvíjejí a zlepšují i pozornost a její extrémní formu – koncentraci, myšlení a kreativitu. K prodeji bude také kniha pro
domácí cvičení.

S Baťou v džungli
Poslední román Markéty Pilátové se podobně jako některé její dřívější knihy zrodil z inspirace, kterou autorce přinesly opakované pobyty v Brazílii, kde působila jako učitelka češtiny pro krajany. Na rozdíl od prvotiny Žluté oči vedou
domů či druhého „brazilského“ románu Má nejmilejší kniha je tento poslední příběh spojen stejně silně s Brazílií jako s
Čechami a Moravou. A je obdivuhodné, jak toto spojení dvou tak vzdálených krajů a kultur drží pohromadě pevně a
suveréně, bez trhlin. Markéta Pilátová příběh rodiny Baťů v Brazílii spíš skládá než vypráví. Nechává hovořit a vzpomínat několik protagonistů skutečné historie Baťova rodinného klanu, včetně samotného Jana Antonína Bati, a jen
jim propůjčuje své vědomí. Mnohé čtenáře možná překvapí, že Baťa z titulu knihy není zakladatel světoznámé obuvnické značky Tomáš Baťa, ale jeho nevlastní mladší bratr Jan Antonín, který „po jeho smrti dovedl firmu Baťa k světovému rozmachu“. Povídat si o románu Markéty Pilátové a o J. A. Baťovi budeme 16.1. v čítárně.

AKCE PRO ŠKOLY
VHRSTI
Narodil se v roce 1975. Vlastním jménem je Vojtěch
Jurík a působí na volné noze jako profesionální ilustrátor, autor knih pro děti, komiksový kreslíř a scenárista, člen předsednictva České unie karikaturistů
(ČUK) a neoficiální nové vlny českého a slovenského
komiksu Generace nula. Výtvarník Večerníčku Bílá
paní na hlídání (ČT, 2012) a jeden ze 13 autorů úspěšné komiksové knihy Ještě jsme ve válce (cena Fabula
Rasa za komiks roku 2011). Věnuje se tvorbě pro děti i
pro dospělé. Vytváří kreslené vtipy, komiksy a knižní
ilustrace. Věnuje se také užité grafice a reklamní
tvorbě. Kromě psaní a kreslení spolupracuje při tvorbě videí a animací. Publikuje vlastní knihy.

MARKÉTA PILÁTOVÁ
Česká spisovatelka, hispanistka a novinářka. Vystudovala romanistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.Po ukončení studia zde
pracovala šest let jako odborná asistentka. Pět let pobývala v brazilském státě Mato Grosso do Sul, v Sao
Paulu a v Buenos Aires, kde učila potomky českých
krajanů, kteří emigrovali z Československa do Brazílie a
Argentiny.
Kiko a tajemství papírového motýlka: jemné vyprávění
o japonské holčičce, která si hledá nové kamarády v
Čechách, překvapí několika dalšími rozměry: Knížka
pojednává o tom, jak se rodí přátelství, o schopnosti
komunikovat a v neposlední řadě o křehké kráse japonského umění origami. Děti by se pomocí příběhů
obklopujících jednotlivé skládačky měly učit základní
origami postupy, pečlivosti při práci s papírem, trpělivosti a estetickému vnímání jedné velmi staré, tradiční
dovednosti.

PRO DĚTI
SKLÁDAČKY

2.-31. ledna 2018
DAGMAR BUMBÁLKOVÁ
VARIACE NA PŘÍRODNÍ TÉMA
Výstava kreseb a obrazů.

úterý 2. ledna v 18 hodin
TOMÁŠ NOVÁK
PERU
OD SEVERU K JIHU
Cestopisná beseda.

středa 10. ledna v 16:30 hodin
JANA BÍLKOVÁ
TRÉNINK MENTÁLNÍ KONDICE
Praktický workshop pro všechny.

úterý 16. ledna v 18 hodin
MARKÉTA PILÁTOVÁ
S BAŤOU V DŽUNGLI
Vzpomínka na J. A. Baťu.

úterý 30. ledna v 18 hodin
TOMÁŠ NOVÁK
BOLÍVIE
STŘÍBRO, SŮL, KOKA
Cestopisná beseda.

www.mekvalmez.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, ZVUKOVÁ KNIHOVNA, KRÁSENSKÁ RADNICE
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

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA
PONDĚLÍ

12:00 – 18:00

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

STŘEDA

12:00 – 18:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 17:00

SOBOTA

ZAVŘENO

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ VYHLÍDKA, SVČ DOMEČEK
PONDĚLÍ

12:00 – 17:00

ÚTERÝ

12:00 – 16:00

STŘEDA

12:00 – 17:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 16:00

SOBOTA

ZAVŘENO
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