


 

Od 2.  května můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout unikátní výstavu fotografií Milana Kročila s ná-

zvem Proměny Valašského Meziříčí aneb stejná místa v jiném čase. Jak již název vypovídá, jde o výstavu 

historických a soudobých fotografií, které srovnávají pohled do ulic  našeho města ze stejného místa ale v 

jiném čase. 

V úterý 3. května naši knihovnu navštíví úspěšná česká spisovatelka Markéta Harasimová. Představí svou 

novou knihu Pouta z pavučin.  Kromě autogramiády vás také čeká beseda s touto spisovatelkou, která se ve 

svých knihách věnuje komplikovaným mezilidským a partnerským vztahům na pozadí problémů současné 

společnosti, často i velmi citlivých. 

Ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. května proběhne slavnostní pasování nejen meziříčských prvňáčků za Ry-

tíře Řádu čtenářského. Slavnostní dopoledne oživí svým programem ilustrátor Adolf Dudek. 

Po roce proběhne 27. května ve Valmezu Meziříčská muzejní noc. V naší knihovně můžete strávit noc pl-

nou soutěží, kvízů, hádanek věnovaných Karlu IV.  a  jeho 700. narozeninám. Připraven bude královský 

fotokoutek, knižní šifra a spousta další zábavy. 

Na tento den navážeme hned v sobotu 28. května od 12. hodiny v parku Kinských. Spolu s Městem Valašské 

Meziříčí a dalšími organizacemi budeme slavit Den dětí. Pro rodiny s dětmi bude připravena spousta her a 

informací, jak můžete prožít úžasné odpoledne v knihovně či doma. Představíme vám naši nabídku des-

kových a didaktických her. 

V úterý 31. května proběhne beseda s  Karolinou Rejlkovou o  konfliktech v partnerských vztazích. 

Od 5. dubna funguje projekt Kniha do vlaku. Tento projekt je nekomerční, zaměřuje se na rozšíření čtenář-

ství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů. Chceme nabídnout nejen cestujícím 

novou službu, která již funguje na některých nádražích v České republice.   Na  zdejším vlakovém nádraží 

je umístěn regál s knihami, pomozte nám ho doplňovat. Knihy, které vám doma zabírají místo, přijí-

máme v knihovně, vždy v otevírací době. 

Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku 



Robert Fulghum ve Valmezu!!! 

Již po patnácté ožily v knihovně na jednu noc postavy z pohádkových knížek. Děti zažily večer plný zábavy, 
soutěží a čtení. Letošní noc byla tematicky zaměřena na pohádky Hanse Christiana Andersena, vždyť jeho 
Malá mořská víla letos slaví 180 let a 40. výročí oslaví také filmová verze pohádky Karla Kachyni s Mirosla-
vou Šafránkovou v hlavní roli.          
Celkem 40 dětí putovalo se známým pohádkářem jeho příběhy, potkalo malou mořskou vílu, šilo císaři nové 
šaty a spalo na hrášku. Na hrášku taky klečely, ale jen chvilku. Nocležníkům zavrtaným do spacáků mezi po-
licemi knih četly knihovnice další kouzelné příběhy z pera dánského spisovatele. Po probuzení děti napsaly 
pozdrav z knihovny svým nejbližším a plné zážitků odcházely v doprovodu svých rodičů. 
Děti musíme tentokrát moc pochválit, byly hodné a jejich kostýmy neměly chybu. Měli jsme tu malé mořské 
víly, princezny, rybičku Nemo, Spongeboba, potápěče, pracovníka technických služeb respektive čističe moř-
ského dna, spoustu pirátů a námořníků. Prostě noc se opravdu vydařila. 
Poděkování patří paní Věře Brabcové ze SVČ Domeček za pomoc při organizaci a dále místní mlékárně za 
snídani v podobě jogurtů pro děti. A hlavní poděkování patří knihovníkům, protože jsou to výborní herci se 
smyslem pro humor. Myslíme, že děti si to opravdu užily. Knihovna je fajn!  
 

 
 

Robert Fulghum má neobyčejně osobní vztah k České republi-
ce a k Čechům. Pravidelně navštěvuje různá místa po celé re-
publice, pořádá autogramiády, účastní se knižních veletrhů. 
Byl také hostem pořadu Marka Ebena Na plovárně a letos po-
ctí české příznivce svojí návštěvou, a to již za pár týdnů. Zú-
častní se stále oblíbenějšího projektu Lukáše Hejlíka 
„Listování" v rámci svého turné po ČR, které nazval Létají-
cí cirkus. 
Naši knihovnu Listování baví a když jsme k nám nemohli do-
vézt Marušku Doležalovou, tak to tentokrát napravíme Rober-
tem Fulghumem. Osobně ho ve Valmezu přivítáme 14. červen-
ce. Hlídejte naše webové stránky, kde se co nejdříve dozvíte 
víc.  
 

 

Noc s Andersenem 2016 
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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 

 


