AKTUÁLNĚ
ÚNOR V KNIHOVNĚ
Ze třetí řady podruhé
Výstava fotografií Pavla Hona z představení z ostravských divadel Jiřího Myrona a Antonína Dvořáka bude ke zhlénutí ve vestibulu knihovny do konce února.

Indie – divoká a nespoutaná

„Jedna z nejlidnatějších zemí této planety mi doslova vyrazila dech. Je to pozoruhodný svět, kde platí jiné zákony,

než na jaké jsme zvyklí. Všechny smysly jedou na plné obrátky…Nikde jinde jsem nezažil tolik barev, vůní, pachů,
dobrého jídla, všudypřítomných odpadků a chudoby. Nejprve na chvíli zůstaneme v hlavní metropoli, abychom vzápětí mohli uniknout do ticha majestátného Himálaje. Navštívíme také některá města a vrátíme se spolu prostřednictvím spousty zážitků zpět na ulici mezi místní lidi, jejichž naprostá bezprostřednost mne nepřestávala fascinovat.“
Tolik ze slov Michala Štěpánka o Indii, více se dozvíte na besedě s ním 13. února v čítárně.

Valašské Meziříčí, jeho přátelé a jiní lidé
Město Valašské Meziříčí je neobyčejné svou historií i obyvateli. Vzdělaností a kulturou Valašské Athény. Geograficky
brána Beskyd. Město výstavné. Žijí zde nebo se zde vzdělávali významní umělci, lidé zajímaví svým povoláním, zaměstnáním, zálibami i osudy. Mezi jinými básník Augustin Skýpala, spisovatel Oldřich Šuleř, právník Alois Mikyška,
sourozenci Jaroňkovi, chirurg Bohuslav Pupík, odbojář Jan Fajkus a další. Jako přirozené centrum Valašska bylo vždy
přednášejícímu Richardu Sobotkovi blízké. Vyprávění se krátce dotkne historie města. Také jak ho poznal z návštěvy
gymnázia v letech 1950-53. K Valalašskému Meziříčí mají vazbu spisovatelé a jeho přátelé Augustin Skýpala, Oldřich
Šuleř. Podíváme se také na osud JUDr. Aloise Mikyšky, někdejšího starosty Valašského Meziříčí, vzpomeneme
na MUDr. Bohuslava Pupíka, autora vyprávění o starém Val. Meziříčí „Tuším, že to tak bylo…“ . V úterý 20. února v
čítárně.

Paraguay a severní Argentina
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 Ameriku. 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 Amazonsk ého 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.

Macabi Games 2015 v Berlíně a Obřad bat micva
V letošním roce se naše knihovna připojuje k Chaverutu (Přátelství) hned dvěma akcemi. Po celý březen bude ke
zhlédnutí ve vestibulu knihovny výstava fotografií Lenky Hoffmannové s názvem Maccabi Games v Berlíně 2015
(tématem výstavy je židovská olympiáda, která se konala v olympijském areálu, kde v roce 1936 pořádal olympiádu
Hitler) . 1. března v 16 hodin si pak s autorkou budeme v čítárně povídat o vůbec prvním obřadu bat micva v loštické synagoze, besedu doplní promítání fotografií.

Co by můj syn měl vědět o světě - LiStOVáNí a Lukáš Hejlík
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého
století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to
dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna. V pondělí 5. března ve 20 hodin v čítárně, rezervace na
tel. 571 621 589, vstupné 50,- Kč.

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. V úterý 30. ledna seznámil polovinu z 97 dětí s přípravou animovaného večerníčku Bílá paní na hlídání. S druhou polovinou Vhrsti maloval zcela novou pohádku. Děti mohly pojmenovat pohádkové postavy a napovídaly co má která postava dělat.
Prokázaly i znalost klasických pohádek. Ilustrace k pohádce zůstaly v knihovně na vymalování, přijďte se na ně podívat.

VALMEZ PLNÝ RYTÍŘŮ
Ve dnech 25. a 26. ledna jsme v dětském oddělení naší knihovny pasovali prvňáčky z Valašského Meziříčí a blízkého
okolí za Rytíře Řádu čtenářského. Rytířem se stali, protože už zvládají skoro celou abecedu, protože přichází chvíle,
kdy začínají sami číst, a kdy se jim otevírá svět ukrytý na stránkách knih a nastává ta správná doba pro první návštěvu knihovny. Většina meziříčských škol a škol v blízkém okolí se tímto zapojila do akce První rok ve škole – první krok
do knihovny. Po složení rytířského slibu prvňáčci poklekli před krále Knihoslava a královnu Abecedu a byli slavnostně
pasováni na Rytíře řádu čtenářského. Z rukou královny Abecedy obdrželi rytířský glejt, který je opravňuje zaregistrovat se bezplatně do knihovny. Ke knihám pro děti neodmyslitelně patří také ilustrace. Pozvali jsme oblíbeného ilustrátora Adolfa Dudka, který se s dětmi vydal na cestu kolem světa. Děti se s velkou chutí učily kreslit a hlavně se
dobře bavily. Někteří prvňáčci budou se svou třídou dále navštěvovat knihovnu v rámci projektu Knížka pro prvňáčka, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Věříme, že děti budou docházet do knihovny také ve svém volném čase, protože kdo dobře čte, mívá dobré známky, a protože v knihovně
víme, jaké knížky dnešní děti baví. Ve Valašském Meziříčí tak je na 250 nových Rytířů.

PRO DĚTI

1.- 28. února 2018
PAVEL HON
ZE TŘETÍ ŘADY PODRUHÉ
Výstava fotografií z představení
ostravských divadel.

úterý 13. února v 18 hodin
MICHAL ŠTĚPÁNEK
INDIE
DIVOKÁ A NESPOUTANÁ
Cestopisná beseda.

úterý 20. února v 18 hodin
RICHARD SOBOTKA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
JEHO PŘÁTELÉ A JINÍ LIDÉ
Beseda o historii našeho města.

úterý 27. února v 18 hodin
TOMÁŠ NOVÁK
PARAGUAY A SEVERNÍ ARGENTINA
Cestopisná beseda.

čtvrtek 1. března v 16 hodin
LENKA HOFFMANNOVÁ
PRVNÍ OBŘAD BAT MICVA
V LOŠTICKÉ SYNAGOZE
pondělí 5. března ve 20 hodin
LUKÁŠ HEJLÍK
CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, MASARYKOVA 90
www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez
tel. 571 621 589 * e-mail: sluzby@mekvalmez.cz

