


 

Půjčujeme e-knihy! 

S blížícími se Vánocemi, jsme pro Vás připravili pestrou nabídku akcí a besed. Jako prv-

ní dárek vánoční rozbalíme již 1. prosince bezplatný hodinový kurz Základů práce 

na PC a jak na e-knihy. Druhý dárek na ten první pěkně navazuje. Pokud se naučíte 

pracovat s e-knihami, pak už jste připraveni si je i půjčit. V prosinci začínáme legálně s 

půjčováním e-knih. Třetí dárek vánoční je připravený na oddělení pro děti, jehož 

vstupní prostory jsme od září průběžně rekonstruovali a na stěny moc pěkně namalo-

vala obrázky paní Lenka Grošková z Rožnova pod Radhoštěm. Určitě se přijďte podívat. 

A nechybí ani besedy pro veřejnost. Tou první je cestopisná projekce Za sluncem do 

Laponska, nebude chybět tradiční Slavnostní vyhlášení vítězů Literární soutěže 

Miroslava Kabely s doprovodným programem Body percussion. V rámci festivalu   

Jeden svět se podíváme do Afghánistánu a dozvíme se něco o tamním postavení 

žen ve společnosti. Vyhodnotíme letošní celoroční soutěž Lovci perel na dětském od-

dělení, kdy vyhlásíme nejlepší lovce a lovkyně, a vyrobíme si slušivý lovecký doplněk.  

A jako každý rok tak i v prosinci na oddělení pro dospělé startuje projekt Adopce pa-

nenek Unicef. Zakoupením jedné panenky přispějete na očkování dítěte z rozvojové 

země.  Panenku mohou koupit jednotlivci i třídní či pracovní kolektivy.  Máte se na co 

těšit, do konce roku přibude v našem fondu ještě spousta nových knih, deskových 

her, CD a zvukových knih.   

Pohodové prožití vánočních svátků Vám přeje Vaše knihovna. 

Aktuálně... 

Knihovna rozšiřuje od prosince svou nabídku služeb o půjčování e-knih ve spolupráci s 

portálem eReading.cz.  Tímto způsobem nabízíme legální, komfortní a rychle dostup-

nou  e-knihu.  Jako registrovaní čtenáři budete mít přístup i k nejnovějším knihám, be-

letrii i populárně naučné literatuře a ne pouze k titulům, jejichž výpůjčkám nebrání  

autorský zákon. Až tři elektronické knihy si můžete zdarma prostřednictvím webového 

katalogu knihovny půjčit na dobu tří týdnů. Po uplynutí této doby se e-kniha automa-

ticky znepřístupní.  Číst e-knihy můžete na tabletech a chytrých telefonech s Androi-

dem i na zařízeních iPad a iPhone, dále na čtečkách eReading  START 2 a 3.  Díky e-

výpůjčce si můžete vypůjčit e-knihu přímo z domova a okamžitě začít číst. Další výho-

dou e-výpůjček  je to, že máte titul k dispozici okamžitě a nemusíte čekat na tištěné vy-

dání. V nabídce máme zatím na 1400 e-knih. Touto službou se knihovna otevírá čtená-

řům na 24 hodin denně.  Jak na e-výpůjčky Vám poradí pracovníci oddělení pro dospě-

lé oddělení. 



 

Večer 30. října rozzářila naši knihovnu světýlka ze svíček a barevných žároviček. 
Světýlka rozzářila nejen knihovnu v Krásenské radnici, ale také chodník, který ji 
spojuje s oddělením pro děti na ul. B. Němcové. Děti plnily odvážné úkoly. Aby se 
mohly vydat za dobrodružstvím, musely nejprve správně rozluštit pohádkové kví-
zy. Ve sklepení knihovny pak skládaly lidskou kostru. Venku u knihovny na ně čí-
hal náš kolega Bedřich. Děti musely s velkou dávkou odvahy získat od Bedřicha 
kozelnou kartičku. U Bílé paní musely zachránit ze slizkého slizu panáčky. U čaro-
dějnice zase poznávaly čarovná koření. Domácímu skřítkovi pomáhaly teple ob-
léct jeho skřítka pomocníčka. Těžkým úkolem bylo uhodnout, jaká tajemství skrý-
vají papírové krabice. V každé bylo ukryto zvířátko, které děti neviděly. Na závěr 
je čekal Duch knihovny, se kterým odhalovaly tajemství pohádkových příběhů. No 
a sladký byl pak konec stezky v podobě bonbónů a teplého čaje. Letošní 1. ročník 
se díky bezvadným dětem a jejich rodičům, nádhernému počasí a také úžasným 
strašidýlkům povedl. Letos se Strašidlení konalo poprvé a my už se těšíme na to 
příští.  







 

2. prosince  - 31. prosince 
Jindřich Oleš 
Svatební oznámení 
Výstava  ze soukromé sbírky ve vestibulu knihovny. 
 

1. - 5. prosince 
Když už člověk nemůže, náš ajťák mu pomůže 
Bezplatné hodinové lekce základů na PC a půjčování e-knih. Registrace na tel. 571 621 
589 nebo na oddělení pro dospělé. 
 
úterý 2. prosince v 18 hodin 
Martin Ondrášek 
Za půlnočním sluncem do Laponska 
Dobrodružná výprava pěti Valachů přes Kodaň, Oslo, norské fjordy na Lofoty a Vesterá-
ly. Navštívili nejsevernější místa Evropy: Nordkapp, poloostrov Nordkinn, zastavili se u 
kouzelných finských jezer. Na cestu zpět se vydali přes ruský Murmansk, poloostrov 
Kola, kolem Bílého moře do Petrozavodsku, odkud pluli kometou do skanzenu Kiži na 
Oněžském jezeru. V Petrohradu zažili bílou noc a přes Petrodvorec, Tallinn, Rigu a Ho-
ru křížů se vrátili domů. 
 
úterý 9. prosince v 18 hodin 
Slavnostní vyhlášení vítězů Literární soutěže Miroslava Kabely 
Večer doplní ukázka jednoho z nejstarších hudebních umění  Body percussin, které 
představí Pavel KUŽEL Kubeša. 
 

čtvrtek 11. prosince  v 17 hodin 
Tři dary a Manželka za 50 ovcí 
Dokumentaristka Erika Hníková se ve svém snímku Tři dary vydala po stopách české 
pomoci v Afghánistánu. Natáčení dovedlo českou filmařku na sever země, kde se už řa-
du let snaží společnost Člověk v tísni zlepšit životní podmínky místních lidí, živořících 
na hranici chudoby v podhorských vesnicích poznamenaných dlouholetou válkou. Dru-
hý dokument popisuje tradici svateb. Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a 
ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o generace, se kterými někdy jednají hůře 
než se psy.  
 
úterý 16. prosince v 16 hodin 
Lovci perel 
Vyhlášení výsledků celoroční hry na podporu čtenářství u dětí. Tvořivá dílnička s výro-
bou originálního loveckého šperku. 











 

Carter, Cheryl R.: Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: 

praktický rádce pro rodiče i učitele 

Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivi-

tou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, 

ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a 

ADD k tomu, aby se naučily samy si zorganizovat své věci i 

to, co dělají. 

Fancy, John: Tunelem na svobodu 

Přezdívali mu Krtek a často s použitím pouhého pětadvace-

ticentimetrového nože na máslo vyhloubil celkem osm tune-

lů, některé z nich až v hloubce deseti metrů pod povrchem. 

Snažil se uprchnout také z pracovních čet, přesekával ostna-

té dráty a skákal z jedoucího vlaku. Když byl vězněn v táboře 

Stalag Luft III v Polsku, pomohl zorganizovat útěk 76 mužů, 

který později vešel ve známost jako "Velký útěk". Seržant 

John Fancy, pilot britského Královského letectva, byl sestře-

len při bombardovacím náletu v severní Francii 14. května 

1940. Němci ho zajali a věznili až do konce války a Fancy se 

za tu dobu šestnáctkrát pokusil dostat se na svobodu. Tři-

krát skutečně utekl, ale pokaždé byl znovu dopaden. 

Trigiani, Adriana: Obuvníkova žena 

Příběh dvou lidí, kteří si byli od první chvíle souzeni, začíná 

krátce po roce 1900 v italské Lombardii. Malý  Ciro praktic-

ky osiřel poté, co mu důlní neštěstí vzalo otce, matka se du-

ševně zhroutila a spolu s bratrem Eduardem jej ponechala v 

péči řádových sester. Enza naopak žije uprostřed početné 

rodiny. 





 

18.12.1834 – se narodil ve Starém Jičíně katolický kněz František Pavlík. Ve 
Valašském Meziříčí inicioval založení čtenářského spolku, předchůdce dnešní 
městské knihovny. – 180 let 

 

30.12.1874 –byla provedena kolaudace tzv. Mikyškova domu. Svůj vliv ve Va-
lašském Meziříčí se JUDr. Alois Mikyška rozhodl posílit i vybudováním repre-
zentativního sídla v centru města a to podle návrhu architekta Grušky. 
V přízemí domu byla advokátní kancelář, v prvním patře pak obytné místnosti 
– salón, ložnice, jídelna, obrazárna a další pokoje. – 140 let 

 

30.12.1889 – se narodil v Krásně malíř Augustin Mervart.  Vystudoval Státní 
odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí u prof. Františka 
Hrachovce. Studia si doplnil v Itálii, Dalmácii, Bosně i Hercegovině. Žil a pra-
coval ve Valašském Meziříčí a v Přerově. Patřil mezi přední krajináře a náměty 
pro své obrazy čerpal hlavně z Valašska, částečně také z Hané. Zemřel 
19.8.1968, byl pohřben v Přerově, ale v roce 1991 byly jeho ostatky převezeny 
na Valašský Slavín v Rožnově pod Radhoštěm. – 125 let 

 

30.12.1934 – bylo provedeno připojení krásenského hasičského sboru ke 
sboru valašskomeziříčskému. Administrativní sloučení Valašského Meziříčí a 
Krásna nad Bečvou bylo oficiálně provedeno sice již k 1. lednu 1924, avšak slu-
čovací proces probíhal jen pozvolna. Hasičské sbory se sloučily po více než de-
seti letech. – 80 let 

 

31.12.1999 – po zrušení valašskomeziříčské posádky armáda po více než se-
dmdesáti letech opustila všechny prostory areálu kasáren – 15 let 
 

Zpracoval Josef Kramář 
 

Vážení  příznivci kalendária, oznamujeme Vám, že tímto vydáním končí po pěti le-
tech zveřejňování významných dat ze života ve Valašském Meziříčí. Moc děkujeme 
panu Josefu Kramářovi za jeho zpracování. K nahlédnutí je celé kalendárium v ar-
chivu knihovny. 



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 

 


