


 

Prvním knižním tipem kampaně  Tátové čtou dětem je Pipi dlouhá punčocha, kterou 
doporučuje Jan Trachta: „Otec se u toho smál nahlas spolu se mnou a sestrou, pro-
tože Pipi byla takovej kluk v sukních – vtipná, drzá, svoje a nakonec i velmi empatická, 
o čemž svědčí například příhoda, jak zachránila malého černošského chlapce z čelistí 
žraloka a poté na písku pláže usedavě plakala, protože žralok zůstal ten den bez obě-
da a muselo ho z hladu hrozně bolet břicho.“  Jan Trachta je lékař bez hranic, držitel 
ceny Magnesia Litera 2014 za knihu Tichý dech, veřejný muž ankety Ligy otevřených 
mužů roku 2012. 

Od ledna 2015  odstartoval v knihovnách po celé České republice ve spolupráci s  Ligou otevřených mužů (web 

www.ilom.cz mužům a tátům doporučujeme!) projekt Tátové čtou dětem. Naše knihovna u toho samozřejmě 

nesmí chybět, a proto i my vyhlašujeme soutěž o nejlepšího Tátu čtenáře. Nominovat táty můžete osobně na 

dětském oddělení na ul. Zašovská nebo emailem detske@mekvalmez.cz do konce února. Pravidla soutěže: táta 

musí mít nezletilé dítě/děti, musí být on i dítě/děti registrovaní v naší knihovně a musí knihovnu aktivně navštěvo-

vat.  Vyhlášení soutěže proběhne 20. března v rámci akce Noc s Andersenem. Odměnou budou dětské knihy, 

licence na Rozečti.se a zároveň i na Včelku - pro výuku čtení u dětí a úsměv na tvářích dítěte či dětí Táty čtenáře. 

Více na www.mekvalmez.cz. 

Podle průzkumu Národní knihovny realizované výzkumnou agenturou Mediaresearch v roce 2014 všeobecně vět-
šina rodičů považuje čtení za jeden z klíčových faktorů vzdělání svých dětí. Ovšem dětem čtou především matky. 
Denně čte dětem (1. – 3. třída ZŠ) kolem 22 % matek a pouze 9 % otců. Průměrná doba společného čtení ro-
dičů s dětmi je zhruba 25 minut.  Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí.  Chlapci čtou 
výrazně méně než dívky a tento rozdíl se ještě s věkem dále zvyšuje. V dospělosti čtou sami otcové výrazně mé-
ně než matky (výrazně méně také knihy – nejčastěji noviny). Je tedy patrné, že čtenářství knih se stává gendero-
vě vyhraněnou činností – chlapci nemají ve svých otcích dostatečný vzor neb otcové sami nečtou. Cílem kampa-
ně bude proto podpořit táty v tom, aby svým dětem četli.  (zdroj: www.ilom.cz) 

Milan Cais/Tata Bojs 

POKUD NEJSTE UŽIVATELEM KNIHOVNY,  

NEZOUFEJTE! 
 

Přihlaste se se svými dětmi do knihovny co nejdřív. Rodinná 

registrace na 12 měsíců stojí pouhých 150,- Kč.                     

S výběrem knih vám rádi poradíme. 

Soutěžit ve čtení dětem bychom měli především sami   

se sebou! A o tom to je…  

http://ilom.cz/novinky/info-servis/tiskove-zpravy/startuje-novy-projekt-tatove-ctou-detem/


 

Lovci perel… V úterý 6. ledna jsme na dětském odděle-
ní slavnostně vyhlásili nejúspěšnější lovce a lovkyně 
perel za rok 2014. Hra spočívala v tom, že lovci se sna-
žili přečíst co nejvíce předem vybraných knih a formou 
otázek a odpovědí nás potom přesvědčit, že knihy 
opravdu četli. Jedna kniha se rovná jedna perla a šňůra 
perel nejlepšího lovce čítala perel 80. Speciální cenu 
dostala nejmladší lovkyně, které ještě nebylo 6 let a 
které knížky poctivě četla její maminka. Lovci si během 
odpoledne vytvořili lovecký doplněk - náramek s per-
ličkami. Hry se zúčastnilo 84 dětí + 28 dětí z pobočky 
na ulici Zd. Fibicha a celkem bylo uloveno 670 perel.  

O poklad strýca Juráša… 15. ledna jsme v oddělení 
pro děti a mládež vyhlásili vítěze literární soutěže O 
poklad strýca Juráša aneb Byl jednou jeden pokrok. 
Oddělení praskalo ve švech, protože si nikdo nechtěl 
nechat ujít bubnování s Kuželem (www.kubuku.cz). Do 
soutěže se přihlásilo 68 dětí a soutežili podle věku v již 
tradičních kategoriích poezie, próza a komiks. Téma 
„Byl jednou jeden pokrok" zavedlo děti do budoucnos-
ti, kde se zamýšlely, jak bude vypadat školní docházka 
nebo jejich vlastní život za pár desítek let. Jiné práce se 
věnovaly převratným objevům a několik autorů se za-
myslelo i nad tím, který vynález světu ještě schází. Ně-
kteří objevili, že obrovským vývojem neprochází je-

nom technologie, nýbrž i samotný lidský život od prvních slov až po dospělost. Všichni vítězové postu-
pují do okresního kola a my jim držíme palečky. 

Jaké je to neslyšet… Máte potíže se sluchem? Zajímáte se o problematiku 

sluchového postižení? Pracujete nebo se setkáváte s lidmi se sluchovým 

handicapem? Pak je právě pro vás připravena výstava „Jaké je to nesly-

šet…“. Od 3. února navštivte zajímavou expozici, kterou v naší knihovně 

připravilo Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. Vý-

stava bude přístupná do 2. března. Využijte této příležitosti a seznamte se s 

aktivitami poradenského centra. Vedle užitečných informací získáte také 

přehled o nabídce moderních kompenzačních pomůcek pro sluchově posti-

žené vč. možností jejich využití, dostupnosti a údržby.  

Pevnost… Od ledna si mohou především mladí ale i ostatní fanoušci  žánru 

fantasy a sci-fi vypůjčit v Zašívárně časopis Pevnost, měsíčník věnující se pře-

devším žánru fantasy, přičemž se zaměřuje na oblasti literatury, filmu, her a 

životního stylu s přihlédnutím k současným fenoménům a trendům.  Kromě 

povídek českých a zahraničních autorů jsou v časopise rubriky o fantasy a sci-

fi filmech, knihách a komiksech, rozhovory s českými i zahraničními spisova-

teli, reportáže a informace o dění mezi tuzemskými fanoušky fantastiky, in-

formace o počítačových hrách,  deskových a stolních hrách, larpu a anime.   

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kubuku.cz%2F&h=7AQHYWmBF&s=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C3%ADdka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Larp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anime


 

3. února - 2. března 
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž 
Jaké je to neslyšet 
Máte potíže se sluchem? Zajímáte se o problematiku sluchového postižení? Pracujete nebo se 
setkáváte s lidmi se sluchovým handicapem? Výstava ve vestibulu knihovny. 
 
 

úterý 3. února v 18 hodin 
Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. 
Česko-slovenský hraniční region - Genius loci 
O dlouhodobém vztahu člověka s krajinou hraničních regionů na pomezí Moravy a Slovenska, 
rozmanitosti měst a geniu loci. 
 
úterý 10. února v 18 hodin 
Jana Hochmannová 
Ženy, víno, Valentýn 
Zamyšlení u číše vína o ženách, mužích a nové knize spisovatelky Jany Hochmannové s ná-
zvem Italská kavárna. 
 
 

úterý 17. února v 17 hodin 
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 
Jak jsem přežil holocaust 
Vzpomíná pamětník holocaustu Luděk Eliáš, moderuje Jana Hlávková.  

 
čtvrtek 19. února v 17 hodin 
#chicagoGirl  
Dokument o devatenáctileté Ala´a Basatneh, která by měla mít běžné starosti jako její američ-
tí vrstevníci - školu, lásky, módu, hudbu. Jenže na nic z toho studentka z Chicaga nemá čas? 
Prostřednictvím svého notebooku totiž organizuje revoluci v Sýrii. 
 
 

úterý 24. února v 8 a 10 hodin 
VHRSTI 
Beseda s profesionálním ilustrátorem, výtvarníkem a spisovatelem Vhrsti pro základní školy.  
 
 

úterý 24. února v 18 hodin 
Michal Štěpánek 
Kyrgyzstán - země nomádů a Nebeských hor 
Rozsáhlé stepi a polopouště kontrastují s jezery a hlavně všudypřítomnými horami. Znatelně 
se změnily tváře lidí, které dávají najevo, že hranice Evropy jsou kdesi v nedohlednu. Jiné je i 
chování, způsob myšlení, jazyk, tradice a náboženství. Cestopisná beseda. 













 

Gregor, Rosťa: Koloputování... 
V první popisuje putování podél hranic nesmírně zajímavé a krásné 

země. Bylo při ní třeba překonat prudká horská stoupání, zasněžené 

silnice a nekonečné kilometry hlubokými lesy či širými rovinami. Dny 

plné deště a zimy se střídaly s dny úmorného horka. To vše se dalo 

prožít během necelých tří tisíc kilometrů. Ona země leží v samém srd-

ci Evropy a dnes by čtenář marně hledal její název v mapách. Ta kou-

zelná země se kdysi jmenovala ČESKOSLOVENSKO. Ve druhé části 

knihy jsou zajímavá vyprávění o jeho dřívějších cestách do zahraničí i 

u nás. Podkarpatská Rus, Rumunsko, Albánie, ale i výjezdy na Sněžku, 

Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Povídání o tom, co vše se dá prožít na 

dalekých kolopoutích, i jak krásné může být putování s dětmi po hrá-

zích jihočeských rybníků.  

Sohn, Amy: Matkárna 
Chcete vědět, jak by to vypadalo, kdyby byl Woody Allen hipster a Sex 

ve městě napsal on? New York, Brooklyn, Park Slope – tady dnes za-

kládají rodiny mladí a úspěšní. Nakupují v bioobchodech a na trzích, 

nosí vintage a samozřejmě rozumí modernímu umění (stačí povrchně 

– pořád lepší než třeba sledovat baseball a podobné nesmysly, to je 

přece totálně out). A také se navzájem všichni znají, protože Park Slo-

pe je totiž čtvrť vyhlášená rodinným a sousedským prostředím. Až se 

pro samé kočárky a zahrádky fair trade kaváren skoro nedá projít po 

chodníku… někdy je tahle „matkárna“ vlastně dost pakárna. Zvlášť 

když se vám momentálně moc nedaří tak, jako třeba Rebece s Theem 

nebo Sísí s Gottliebem. Nebo Meloře. A Karen. A vlastně ani u Marka 

to není žádná sláva…  

Afshin-Jam, Nazanin: Odsouzená 
Názanin Afshinová-Jamová byla na výsluní své kariéry. V roce 2006 

podepsala smlouvu na své první CD a díky druhému místu na Miss 

World se stala vyhledávanou modelkou a ikonou mezi iránskou disi-

dentskou komunitou. Jedno odpoledne dostane e-mail, který změní 

její život. Dozvídá se z něj o kurdské dívce, Názanin Fatehiové, která 

čeká v íránské cele na smrt, protože zabila muže, který se ji chystal 

znásilnit. Rozhodne se využít všech svých konexí a prostřednictvím 

tlaku mezinárodní diplomacie této dívce pomoci. Zatímco Fatehiová 

živoří ve vězení v takových katastrofálních podmínkách, že si chce 

sáhnout na život, Afshinová-Jamová horečnatě pracuje na kampani na 

její záchranu. Začíná boj s neskutečnou byrokracií, nelidským reži-

mem a s časem.  



 

Ambrož Špetík 
 
10. prosinec 1921 - 31. leden 2005 

sochař 

 

 

Více na: http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/regionalni-osobnosti-10012/?componentID=10110&letter=S 

Ambrož Špetík se narodil v Bystřici pod Hostýnem. Navštěvoval kurz modelování na Státní 
odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kde jej nejvíce ovlivnil profesor 
Miloš Bublík. V letech 1939-1945 absolvoval zlínskou školu umění u profesora Vincence Ma-
kovského. Nejvíce mu vyhovovala práce se dřevem, své sochy tvořil také z kamene nebo ko-
vu, experimentoval i s barevným keramickým materiálem. Jeho tvorbu nejvíce charakterizují 
portréty, monumentální plastiky a drobné figurální humoresky, vesměs úsměvné zobrazení 
přátel. Ve své práci se snažil o syntézu dvou složek, se kterými se české sochařství dvacátého 
století vyrovnávalo - s tradicí myslbekovské monumentálnosti a statutárnosti a štursovským 
smyslem pro osobní a niterné. Jeho vytříbená vizuální paměť a bohatá sochařská imaginace 
mu dovolovaly obtížné náměty zpracovávat v příznačně monumentální poloze a v citlivé 
charakterizační zkratce. 

Na svém kontě má řadu kolektivních i samostatných výstav a jeho díla zdobí mnohé budovy 
nejen na Valašsku, ale po celé Moravě. Pro Valašské Meziříčí - město ve kterém žil a pracoval 
- vytvořil např. bustu Františka Palackého, Madonu pro městskou knihovnu, reliéfy pro ob-
chodní akademii a hvězdárnu, oltář P. Marie pro místní kostel. Jeho díla zdobí kostely na 
Hostýně a ve Starém Městě u Uh. Hradiště, vytvořil několik náhrobků pro Valašský Slavín v 
Rožnově pod Radhoštěm a pomník Mírová holubice pro Kelč. Byl významnou osobností kul-
turního života města, aktivně spolupracoval s jejími organizacemi, především knihovnou a 
muzeem (externí dopisovatel vlastivědné revue Valašsko) a účastnil se jejich akcí. 

Za své celoživotní umělecké působení obdržel Cenu města Valašského Meziříčí, kterou pře-
vzal krátce před svou smrtí v lednu 2005. 



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 

 


