


 

Malé ohlédnutí 

V říjnu jsme vyhodnotili fotografie zaslané do fotosoutěže S knihou mě baví svět. Na roční registraci 

zdarma se mohou těšit Denis Palát v kategorii do 15 let a Bedřich Randýsek v kategorii nad 15 let. 

Vítězům gratulujeme! 

D. Palát B. Randýsek 

Aktuálně... 

S revitalizací sídliště Pod Oborou a s nastávajícím zimním obdobím se nám trošku zkomplikuje 

přístup do knihovny. Kolem knihovny se buduje nový chodník, z tohoto důvodu jsme museli dát 

do pracovní neschopnosti našeho kolegu Bedřicha. Knihy tedy nebude přijímat v zavírací době a 

vy je tak musíte vrátit přímo na půjčovnu v otevírací době. Snad se podaří obnovit jeho provoz v 

průběhu měsíce. Omlouváme se za komplikace. 

Na oplátku Vám můžeme nabídnout spoustu besed vždy v úterý v 18 hodin v čítárně. A každá je 

jiná a každá je hodně zajímavá. Podíváme se do Vietnamu, budeme kreslit s výborným ilustráto-

rem Adolfem Dudkem (zeptejte se svých druháků, kteří s ním malovali při pasování prvňáčků, 

určitě Vám ho doporučí!), ohlédneme se za politickou situací uplynulých 25 let. A s projektem 

Jeden svět se podíváme do Norska na opuštěnou pláž spolu s dvojicí surfařů - taky si nedovedete 

surfování představit v zimním oblečení??  Přijďte ve  čtvrtek 20.11. do čítárny. V sobotu 29. lis-

topadu proběhne na dětském oddělení Den pro dětskou knihu se spoustou zábavy. Bližší infor-

mace uvnitř čísla.  

V týdnu od 1. do 5. prosince proběhnou bezplatné hodinové lekce základů práce na počítači.  Re-

gistrace na telefonu 571 621 589 nebo na oddělení pro dospělé.                              Těšíme se na Vás. 



 

Od letošního září nabízíme kromě  tradičních besed pro základní školy a družiny, jako jsou bese-

dy o významných spisovatelích a jejich dílech, také novou formu  besed -  lekce informačního 

vzdělávání  uživatelů (IVU).  V rámci těchto lekcí jsou  žáci a studenti  seznámeni s procesem vy-

tváření, získávání, zpracování a využívání informací  v osobním i studijním životě.  Lekce probí-

hají v hlavní budově Krásenské radnice.  V rámci akcí jsou seznámení s naší knihovnou, služba-

mi, které nabízíme, výpůjčním řádem a v  především s on-line katalogem a vyhledáváním titulů v 

něm a pak na regálech. Další lekce jsou zaměřeny na porozumění článkům v médiích,  kreativní 

myšlení a  zaznamenávání informací pomocí myšlenkových map. Vše se odehrává formou otázek 

a odpovědí a praktických příkladů. A bavíme se u toho všichni. :-) S novou knihovnou a učebnou 

nabídneme zajímavé lekce také veřejnosti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka lekcí IVU pro školy na webu:  http://mekvalmez.cz/nabidka-besed-exkurzi-skoly/ 

Fotografie z lekcí: www.facebook.com/mekvalmez.cz 

 





 

4. listopadu - 30. listopadu 

František Baruch - Pohlednice 

Výstava  ze soukromé sbírky pohlednic ve vestibulu knihovny. 

 

úterý 4. listopadu v 18 hodin 

Magda Radostová 

Vietnam 

Poznejte zemi, o které jste možná mnohé slyšeli, ale také mnohé nevěděli.  Vaše znalosti se nej-

spíš dotýkají historie, která byla opravdu bolestivá.  Seznámíme vás především s nádhernou ba-

revnou krajinou plnou protikladů. 

 

úterý 11. listopadu v 18 hodin 

Adolf Dudek 

Kreslím, kreslíš, kreslíme                                       

Kreslíme pro radost, pouze pomocí čtyř základních geometrických tvarů na výkresy A4 obyčej-

nou tužkou. Cílem pořadu je dokázat všem, kteří v životě nic nenakreslili, že to dokáží také oni. 

Součástí pořadu je ukázka schématu výroby knih - od nápadu,  přes výrobu až po zakoupení kni-

hy v obchodě.    

 

úterý 18. listopadu v 18 hodin 

Ing. Jiří Mana 

Významná výročí roku 2014 

Beseda o pádu železné opony, vstupu České republiky do NATO a Evropské unie. 

 

čtvrtek 20. listopadu  v 17 hodin 

Na sever od slunce - filmový festival Jeden svět 
Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na 

devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, 

kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Svůj životní styl odpověd-

ných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem a jejich dodávka jezdí 

na přepálený olej. 

 

sobota 29. listopadu od 13 do 17 hodin 

Den pro dětskou knihu 

Odpoledne s dětskou knihou. Ve 14 hodin vystoupí klaun Rambajz a v 15.30 hodin můžete pro-

žít pohádkový příběh Skřítků z ostrova Aisis s Ondřejem Bartoňkem a hlavním psím předsta-

vitelem Aaronem. Tip na vánoční dárek - po celé odpoledne prodej knih se slevou - vše na dět-

ském oddělení na ul. Zašovská. 











 

Abuelaish, Izzeldin: Nebudu nenávidět 

Působivé svědectví o boji za odpuštění a smíření. Pa-
lestinský lékař a mírový aktivista Izzeldin Abuelaish 
vzpomíná na své dcery, které zahynuly při bombovém 
útoku v Pásmu Gazy v roce 2009, a přitom vypráví 
příběh svého života, své rodiny i národa.  

Třeštíková, Radka: Dobře mi tak 
 
Příběh o tom, že náprava chyb je k ničemu, když v ži-
votě děláme další. Sebestředný a bezohledný malíř 
Boris se rozvádí se svou ženou Vanesou a stěhuje se 
ze společného bytu ke svému kamarádovi Viktorovi. 
Tento životní zlom ho náhle nutí zamyslet se nad se-
bou samým a bilancovat. Boris si postupně uvědomu-
je všechny svoje chyby a životní selhání. Se svérázným 
humorem se poněkud neohrabaně pokouší napravit 
své chyby. Hledá cestu zpět ke svému dospělému sy-
novi, minulost se mu ale vrací jako bumerang a jeho 
kroky značně komplikuje. V té chvíli mu navíc zkříží 
cestu šestnáctiletá Erika.  

Sears, William: Kontaktní rodičovství 
 
Kontaktní rodičovství je výchovná metoda, která na-
vrací děti do náručí (a postelí) rodičů, pomáhá ma-
minkám najít cestu k vlastnímu mateřství a zvládnout 
s otevřenou myslí dnešní přetechnizovaný svět moni-
torů dechu, chůviček a počítání hodin mezi kojením. 
Rodiče v této knize naleznou podporu pro svůj intui-
tivní přístup k výchově, který bývá často kritizován 
generací našich maminek a babiček.  Manželé Searso-
vi, pediatr a zdravotní setra, kteří sami vychovali de-
vět dětí, napsali řadu knih, ve kterých rodiče naleznou 
spoustu rad a informací o zdraví a výchově dětí.  





 

1.11.1884 – byla zahájena železniční doprava na trati Hranice na Moravě - Krásno nad Bečvou. Dráha měla 
délku 24,7 km. Současně byla vybudována trať z Krásna nad Bečvou do Hrachovce, z níž byly odbočky do 
cihelny a do skláren. – 130 let 
 
1.11.1909 –  byl slavnostně odevzdán svému účelu kostel církve evangelické na Husově ulici. – 105 let 
 
7.11.1949 – přijala rada tehdejšího místního národního výboru usnesení o zbourání valašskomeziříčské ži-
dovské synagogy na Vodní ulici. V roce 1941 byla synagoga německými úřady zrušena a zůstala prázdná. Po 
osvobození, kdy téměř žádní židovští obyvatelé se z koncentračních táborů nevrátili, byly vedeny úvahy o 
zřízení požární zbrojnice v synagoze. Objekt pro tento účel byl shledán nevhodným. Přešel do vlastnictví 
města, které rozhodlo o jeho likvidaci. -  65 let 
 
10.11.1939 – byl zahájen provoz v nádražní budově nynější železniční stanice Valašské Meziříčí. – 75 let 
 
12.11.1944 –  byli popraveni gestapem u silničního mostu do Poličné příslušníci odboje Jan Mazal 
(nar.11.5.1923) a Miroslav Ondrašík (nar.18.3.1926). – 70 let 
 
13.11.1894 – byly na základě zákona č. 57/1890 říšského zákoníku schváleny stanovy Židovské náboženské 
obce se sídlem ve Valašském Meziříčí. Úkolem náboženské obce byla správa náboženských záležitostí a ži-
dovských škol s vyučovací řečí německou. – 120 let  
 
18.11.1989 –  proběhla první ze série demonstrací tzv. sametové revoluce ve Valašském Meziříčí. – 25 let 
 
20.11.1859 – se narodila hraběnka Alžběta Kinská rozená Wilczková, manželka Rudolfa Kinského, majitele 
zámku v Krásně. Manželství uzavřeli dne 21.11.1877. Žili na zámku v Krásně. Jejich manželství zůstalo 
bezdětné. Bylo rozvedeno podle uherského práva dne 19.4.1901. Alžběta se znovu neprovdala a zemřela ve 
Vídni dne 30.8.1938. – 155 let 
 
20.11.1984 – byla slavnostně zahájena výroba barevných televizních obrazovek v bývalých sklárnách, tehdy 
s názvem SKLO UNION Valašské Meziříčí, za účasti předsedy vlády Lubomíra Štrougala. – 30 let 
 
23.11.1894 – se narodil ve Valašském Meziříčí  legionář Leopold Pospíšil. Byl zajat 7.6.1916, v zajetí byl pí-
sařem v Darnici u Kyjeva u českého Červeného kříže. Do ruské legie vstoupil 11.2.1917. Účastnil se bitvy u 
Zborova, kde také padl dne 2.7.1917. Je pohřben ve společném hrobě u vesnice Cecovaja poblíž místa bitvy. 
Ve Valašském Meziříčí je po něm pojmenována ulice, v ní je umístěna také jeho pamětní deska. – 120 let 
 
25.11.1894 –  se narodil ve Vidči vlastivědný pracovník a publicista Bohumil (Miloš) Kašlík. Byl učitelem 
ústavu pro hluchoněmé, později předsedou valašskomeziříčského muzea. Zakládal valašské kroužky a vyu-
čoval lidový tanec. Popsal valašské tance, nakreslil soubor pohlednic Staré valašské kroje. Vydával časopis 
Naše Valašsko, kam rovněž přispíval. Zemřel 2.3.1974 ve Valašském Meziříčí. – 120 let 
 
29.11.1909 – se narodil v Rybí malíř Adolf Zábranský. Po absolvování gymnázia ve Valašské Meziříčí studo-
val v letech 1929-32 VŠUP v Praze u prof. Kysely a v letech 1932-5 AVU u prof. Nowaka. Z jeho tvorby jsou 
známa monumentální díla z období socialistického realismu zejména v Hrzánském paláci na Hradčanech. 
Maloval figurální náměty z venkova a patřil mezi přední české ilustrátory knih, zejména dětských, a měl vel-
ký podíl na jejich vysoké úrovni. Byl mu udělen titul národní umělec a stal se nositelem mezinárodní Ander-
senovy ceny. Zemřel 8.9.1981 v Praze. – 105 let 

Zpracoval Josef Kramář 



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 

 


