


 

Od  1. listopadu 2016 můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout  výstavu Galerie Silver - výstavu, 

která vznikla na popud místních sběratelů a historiků při Klubu seniorů. Ve čtvrtek 3. listopadu 

2016 v 18 hodin se podíváme s Petrem Nazarovem  do  Jižní Afriky. A samozřejmě si promítne-

me řadu zajímavých fotografií z míst jako je Namibie, Lesotho, Svazijsko či Jihoafrická republika.  
 

Ve čtvrtek  10. listopadu 2016 od 17. hodiny je připravena tajuplná stezka ze zámku do knihovny s 

plněním tajuplných úkolů – pro děti do 10 let - STRAŠIDLENÍ.  Sraz účastníků bude v prostorách 

výstavy „Fenomén Merkur“ Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů. Vycházet se bude po-

stupně od 17. hodiny. Než na vás přijde řada, můžete si pohrát se stavebnicí Merkur či využít další-

ho tvůrčího programu, který bude v MaGC připraven. Cesta vám nezabere více než půl hodiny. Na 

cestě budete potkávat strašidla a plnit tajuplné úkoly. Na všechny malé účastníky pak čeká v 

knihovně odměna a teplý čaj. Pro dospělé bude připraven za drobný peníz svařák. V případě nepří-

znivého počasí se akce KONÁ. Jen se budou úkoly plnit v zámku Žerotínů, v Krásenské radnici a na 

dětském oddělení na ulici Zašovská. Takže pláštěnky s sebou. 
 

Den poezie si s dětmi z MŠ Krhová a stu-

denty místního Gymnázia připomeneme v 

úterý 15.  listopadu 2016 dopoledne, tento-

krát na téma Žádný člověk není ostrov. 
 

V úterý 15. listopadu 2016 v 18 hodin si s 

Jiřím Manou budeme povídat o původu 

Příjmení v ČR, povídání bude vážné i ne-

vážné.  
 

V úterý 22. listopadu  2016 v 18 hodin se 

podíváme s  Jiřím Márou  do Rakouska a 

Francie aneb cestopisná beseda o cestová-

ní, kdy nemoc není překážkou. 
 

V sobotu 26. listopadu 2016 od 13 do 17 

hodin oslavíme Den pro dětskou knihu 

aneb odpoledne plné zábavy. Poradíme, jak 

číst jinak, jak děti přivést ke čtení. Tvořivá 

dílna. Prodej inspirativních knih, třeba jako 

dárek pod stromeček. Bližší informace na-

jdete v průběhu listopadu na 

www.mekvalmez.cz. 
 

Připomínáme, že děti od 6 do 15 let se mo-

hou až do konce listopadu přihlásit do Sou-

těže O poklad strýca Juráša. 



Město Valašské Meziříčí 

ve spolupráci s  Městskou knihovnou a výborem kultury 

vyhlašuje 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY 

PRO ROK 2016 



 

Franta, Jiří; Horák, Ondřej: Proč obrazy nepotřebují názvy 

Kolik je na světě originálů, co všechno změnil černý čtverec a proč by ně-

kdo kradl pisoár? Na takové a mnohé další otázky nabízí odpověď tato vi-

zuálně hravá kniha o moderním umění. Publikace poprvé představuje nej-

významnější období historie výtvarného umění snadno pochopitelnou a 

zábavnou formou, která zaujme jak děti, tak jejich rodiče. Malí i velcí čtená-

ři se mohou dozvědět, jaký je rozdíl mezi galerií a muzeem nebo co je to 

aukce a depozitář. V knize naleznou navíc napínavý detektivní příběh v ko-

miksové podobě a obrazový rejstřík slavných umělců a jejich děl.  

Mortka, Marcin: Tappiho putování po Šumících mořích 

Jestlipak už znáš Tappiho, Chichotka a další obyvatele Šeptajícího lesa? Vi-

king Tappi má tenhle les moc rád, ale od posledního dobrodružství v Ledo-

vém zálivu pořád sní o dalekých cestách. S kamarády si proto vyrobí loď a 

společně se vydají na plavbu po Šumících mořích. Na moři se jim přihodí 

spousta neuveřitelných příhod a také poznají nové přátele — například 

velrybu Dumalku, obra Balvánka anebo elfku Světlunku.  

Mikulka, Alois: Pohádkový lunapark 

Alois Mikulka, malíř a autor desítek dětských knih, tvůrce nezapomenutel-

ných postaviček létajících čarodějnic, dobráka Emily Pacičky a jeho kama-

rádů zajíců, vytvořil pro děti novou obrázkovou knížku Pohádkový luna-

park. Knihu jsme připravili k příležitosti autorova významného životního 

jubilea. Dárková kniha shrnuje to nejlepší z autorovy tvorby, např. panora-

matické obrazy Svět v obrazech, doplněné veršovaným komentářem, za 

něž obdržel Alois Mikulka Zlatou stuhu, ale také mnoho nových pohádek.  

Lukešová, Milena: Jak si uděláme zeměkouli 

Hravé interaktivní vyprávění o Zemi a jejím postavení ve vesmíru. Knížka 

podporuje tvořivost, rukodělnou činnost, a hlavně pomáhá rozvíjet prostoro-

vou představivost dětí spojením textu s názorným a zároveň poetickým zob-

razením v ilustracích. Obsahem přispívá také k environmentální výchově. Ja-

zyk autorky přibližuje zobrazované jevy jednoduchými větami, srozumitelný-

mi pro malé děti, které jsou prostřídány rytmickými, jazykově čistými verši. 

Dětskému vnímání odpovídá celkový dojem hravosti.  











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 

 


