


 

 

Říjen ve znamení Týdne knihoven aneb Zažijte knihovnu jinak - 5. - 10. října 2015 

Od 5. října startuje v České republice Týden knihoven a nabídka naší knihovny ve Valašském Meziříčí bude 

opravdu atraktivní. V tomto týdnu vyhlašujeme čtenářskou amnestii, což v praxi znamená prominutí po-

platků za pozdní vrácení výpůjček. 

Dětské oddělení se v tomto týdnu promění v tvořivou dílnu a hernu s prolézačkou, minitrampolínou, bunk-

ry a skrýšemi. Přijďte si s dětmi do knihovny hrát, malovat, skládat a u šálku teplého kakaa povídat či číst. 

Každý den od 16. hodiny můžete na dětském oddělení poslouchat příběhy v podání známých herců. V 

pondělí  5. října to bude Ladislav Špaček s pohádkou Dědečku, vyprávěj (etiketa pro malé děti), v úterý 6. 

října vám bude číst František Filipovský příběh Bylo nás pět. Ve středu 7. října se s Jiřím Lábusem vy-

pravíme do Bradavic za Harry Potterem a kamenem mudrců, no a v pátek 9. října budeme s Hurvínkem 

skloňovat kočku. 

V úterý 6. října 2015 v 18 hodin v čítárně proběhne autorské čtení se spisovatelem Jiřím Hájíčkem, auto-

rem knihy Rybí krev, za niž obdržel cenu Magnesia litera v roce 2013. Kniha Rybí krev je silným příběhem 

z malé vesnice o rodinné soudržnosti, touze po lásce a odpuštění, elektrárna Temelín a marný boj obyvatel 

proti ní se stávají kulisami pro dramatické mezilidské vztahy, příběhy obyčejných lidí v neobyčejné situaci. 

Zažijte knihovnu jinak aneb Týden končí, víkend začíná! - to je motto pro pátek 9. října 2015. 

Knihovna v Krásenské radnici pro vás bude otevřena od 9 do 24 hodin. V tento den otevřených dveří 

platí, co bylo včera zakázáno je dnes povoleno! Nahlédněte do zákulisí knihovny, zkuste si sami půjčit či 

obalit knihu. A co takhle zkusit zapsat knihu do počítače a určit její tematickou skupinu.  

Vyměňte si to s námi a pomozte s nákupem nových knih pro děti i dospělé. Přijďte v pátek 9. října do 

knihkupectví Nohavica na náměstí ve Valmezu a knihu, kterou v knihovně postrádáte nechte odložit pro 

knihovnu. Každý může "koupit" jen jednu knihu v ceně maximálně 600,- Kč.  My potom z vašeho "nákupu" 

knihy, které v knihovně již máme, vyřadíme a zbytek nakoupíme. Nákupní seznam bude limitován částkou 

30.000,- Kč.   

V podvečerních hodinách se čítárna promění v herní zónu. Ticho čítárny narušíme pohybem, sportem, bu-

dete-li chtít i tancem. Hrát se budou deskové hry, kuželky, box. Sjíždět budeme divokou řeku. Přijďte se do 

knihovny pobavit!  

Minikino v Zašívárně - 9. října 2015 od rána do noci filmy pro celou rodinu. Na programu bude film o 

seniorech, cestopisný dokument,  dokument o závislosti na Internetu, o uprchlících, pohádky pro celou rodi-

nu a  po desáté večerní  horor.  Zašívárna je malá, kdo dřív přijde, ten dřív sedí... 

Po celý den bude k dispozici voňavá káva, silný čaj a kvalitní mok vinné révy.   

V tento den registrujeme všechny nové čtenáře zdarma! 

 

více na www.mekvalmez.cz 



 

Jak jste se bavili v sobotu 12. září 2015 na Dnech města vy? 
My jsme si to užívali. Megabubliny bavily nejen nás ale pře-
devším děti. Vyzkoušely si je snad všechny, které navštívily 
festival pro děti v parku Kinských. Děti malovaly, skládaly, 
hrály si s písmenky a v mezičase mezi pohádkami měly mož-
nost stát se bublinářem. V kavárně U unaveného rodiče malí 
detektivové pomohli vypátrat komisaři Vrťapkovi a repor-
térce Hermíně uloupenou Zlatou knihu pohádek, za což byli 
po zásluze odměněni. Úspěšný byl také bazar knih, který se 
pro vás pokusíme zopakovat v čase adventu. Knihovna vyšla 
do ulic a jelikož se nám to zalíbilo, tak se budeme v ulicích 
potkávat častěji.  

Knihovna na Dnech města 

Výstava Má vlast cestami proměn 

Literární soutěže 

Novinky v audioknihách 
Vlastimil Vondruška - Ďáblův sluha:  Další z případů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu. Ten na 

osobní žádost pána z Hradce zasahuje na panství, které se stalo terčem podivných zlých činů. 

Khaled Hosseini - A hory odpověděly: Ve svém třetím románu se autor vrací do Afghánistánu padesátých 

let 20. století. V osudech sourozenců rozdělených v dětství nás v průběhu šedesáti let na pozadí dramatické 

afghánské historie provede příběhem ztrát, obětí a zejména lásky . 

Jo Nesbo - Přízrak: Harry Hole se po třech letech strávených v Hong Kongu vrací domů do Norska, nejde 

ovšem o žádnou zdvořilostní návštěvu. Po příletu okamžitě míří na policejní ředitelství a žádá svého někdej-

šího nadřízeného, aby se mohl ujmout vyšetřování . 

Od 5. října 2015 bude vyhlášena literární soutěž pro děti O poklad strýca Juráša a  ti starší mohou posílat 

práce v rámci Literární soutěže Miroslava Kabely. Více informací na webu knihovny www.mekvalmez.cz. 

Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a 

objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o 

zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá k posílení osobního i národního 

sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. V měsíci říjnu bude výstava věnovaná Zlínské-

mu a Moravskoslezskému kraji k vidění ve vestibulu knihovny. 









Na listopad připravujeme 

cestopisné besedy s promítáním, dopolední besedy pro školy, vý-

stavu. Děti, které mají rády strašidla a plnění tajuplných úkolů, če-

ká ve čtvrtek 5. listopadu Strašidlení.  No a pro všechny, kteří rádi 

čtou a baví je divadlo a ještě navíc sport, tak pro ty máme připra-

venou sportovní soutěžní talkshow z televizního studia LiStO-

VáNí.cz  s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným v hlavní roli. 

Určitě sledujte náš web a listopadové  Mininoviny. 

úterý 6. října a čtvrtek 8. října od 9 do 12 hodin 

Základy práce na počítači 

Kurz pro seniory. Hlásit se můžete na tel. čísle 571 621 589. 

Bohužel v době vydání Mininovin, je již kurz obsazen. Zpravodaj Valašského Meziříčí, jste měli ve schránkách 
rychleji. Určitě nám ale zavolejte, ať o vás víme a můžeme udělat v listopadu kurz další. 

Základy práce na PC pro seniory 



 

Dusmann, Cori: Minecraft—průvodce pro rodiče 
Vítejte v úžasném a tvořivém světě Minecraftu a sdílejte herní zážitky se 
svými dětmi! Pohltil vaše dítě Minecraft? Tato kniha vám pomůže pochopit, 
co přesně Minecraft je a proč ho děti tak milují. Tato zdánlivě jednoduchá 
hra může nabídnout mnohem víc, než jste zvyklí od běžných počítačových 
her očekávat.  

Davis, Jim: Garfield a záhadná mumie  
Oblíbený mlsný kocour Garfield a jeho věrný přítel pejsek Odie v příbězích 
plných humoru i napětí! Když Garfield a Odie zůstanou na noc zamčeni v mu-
zeu, kde právě vystavují vzácný egyptský artefakt, začnou se dít podivné věci. 
Kdo vydává ty strašidelné zvuky a kam zmizel noční hlídač? Nerozlučná dvo-
jice s kočkou Kleopatrou se brání uvěřit legendě o oživlém duchu faraona, 
dokud ho nespatří na vlastní oči: po chodbách muzea slídí skutečná mumie!  

Pérez,  Mélanie: Zábavné pokusy pro zvídavé děti 
Kniha  je plná hravých pokusů, při kterých se děti pobaví a zároveň poučí. 
Získají díky nim spoustu znalostí s fyziky, biologie, chemie i ekologie. Ověří 
si například, že se Země skutečně točí, poznají, jak rostliny reagují na svět-
lo, vyrobí si vlastní žárovku či telefon, zjistí, jak vzniká déšť a blesk, nebo se 
naučí, jak správně třídit odpad. základní poznatky o světě kolem nás první 
seznámení s fyzikou, biologií, chemií a ekologií testování znalostí o ochraně 
životního prostředí manuální zručnost intelektuální schopnosti. 

Příručka pro kluky dobrodruhy 
Vše, co potřebuje každý kluk vědět, aby se z něj stal ostřílený dobrodruh. 
Tuhle knihu by měl mít v knihovničce každý kluk, velký i malý. Poradí mu 
totiž se spoustou věcí, naučí ho mnoho dovedností a rozhodně se s ní nikdy 
nebude nudit. A proč si ji rovnou nevzít do batohu, aby byla stále po ruce? 
Více než 40 kapitol nabízí například návod, jak si postavit týpí, vyrobit pe-
něženku, luk a šípy, periskop, vodní mlýnek nebo malé zahradní jezírko, jak 
ošetřit rány, luštit kódy, poznávat zvířecí stopy, hmyz a ptáky, pozorovat 
hvězdy, vyznat se v mapě či měřit stromy, a jak pobavit sebe i své kamará-
dy různými druhy her nebo rébusů.  

Sutcliffe, William: Cirkus zlodějů a tombola zkázy 
Hančin život je nuda, nuda a nic než nuda! Když však jednoho dne do města 
dorazí cirkus, všechno je rázem vzhůru nohama. Hanka potká Vildu s úžas-
ným velbloudem Narcisem a spoustu dalších podivných a báječných cirku-
sáků, mezi nimiž nechybí například nejfrancouzštější akrobat na světě, živá 
dělová koule trpící závratí či klauni-dvojčata, kteří se hádají, kudy chodí. 
Ale vše není tím, čím se zdá být: Armin Kudla, ďábelský principál a Vildův ne-
vlastní otec, má zákeřný plán, který obnáší nejeden zlodějský kousek. Podaří 
se Hance s Vildou nekalé plány zastavit dřív, než bude pozdě? Kniha plná 
legrace i napětí s ilustracemi od Davida Tazzymana.  



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 

 


