


 

Co můžete zažít v knihovně v prosinci? 

V prosinci vás v knihovně čekají hned dvě výstavy. Ta první nese název Já vím, že se mi to jen zdálo.  Vysta-
vují Eliška Holmanová a Michaela Limberská.  O tom, že se i výstava dá číst, se můžete přesvědčit v průběhu 
prosince ve vestibulu Krásenské radnice. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 4. prosince v 16 hodin. 

Druhou výstavou je výstava prací dětí z Mateřské školy Krhová a studentů místního gymnázia.  Její název je 
Ozvěny Dne poezie. Vystaveny jsou ilustrace k příběhům a pohádkám Miloslava Baláše a Oldřicha Šuleře, 
které děti společně vytvořily.  Výstavu můžete zhlédnout na dětském oddělení na ulici Zašovská po celý pro-
sinec. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 1. prosince v 16 hodin.  

V čase Adventu se můžete v knihovně naladit na kouzelnou atmosféru Vánoc. V úterý 1. prosince v 18 ho-
din v knihovně přivítáme spisovatelku Janu Hochmannovou a grafika Jindřicha Oleše.  Povídat si nad 
kávou a vánočním cukrovím budeme nejen o knihách. Besedu zpříjemní vánoční koledy.  Takže Šťastné a 
veselé… 

Soutěž nazvanou „Literární soutěž Miroslava Kabely pro rok 2015“ vyhlásila již po sedmnácté meziříčská 
radnice. Literární soutěž je určena obyvatelům Valašského Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-
Kelečsko a vyhlašuje se ve dvou kategoriích. V každé kategorii mohly být odevzdány literární práce na 4 
různá témata. Společným tématem všech soutěžících byl Můj život za dvacet let. Jak soutěž dopadla a kdo vy-
hrál měšce s penězi, kde nejvyšší částka je 2.222,- Kč, se můžete přijít podívat do čítárny knihovny v úterý 8. 
prosince v 18 hodin. Večer oživí interaktivní show ilustrátora a komika Adolfa Dudka. 

Ve středu 16. prosince vyrážíme do ulic. Potkat nás může-
te na městských vánočních trzích. Budeme prodávat vyřa-
zené knihy, CD, DVD, videokazety, LP desky, čtenářské placky 
a dárkové poukazy k registraci do knihovny - tip na dárek 
pod stromeček. 

Na leden připravujeme: 
5. ledna 2015 v 18 hodin -  křest knihy Tomáše Nováka spolu 
s poutavým vyprávěním  o cestě Asií 
7. ledna 2015 ve 14.30 hodin -  knihovna vyráží do ulic - ná-
vštěva v Klubu seniorů ve Valašském Meziříčí               
26. ledna 2015 v 18 hodin - vyprávění o Indonésii a přede-

vším o jedné indonéské svatbě 

 

 

 

Otevírací doba o Vánocích na www.mekvalmez.cz. 

 

Příjemné prožití Adventu  

a vánočních svátků,  

Pohodu a dobrou náladu  

přeje Vaše knihovna.  



 

Většinou klidná a tichá čítárna městské knihovny se 10. listopadu 2015 změnila v rušné místo plné umělec-
kých aktivit. Studenti z místního gymnázia a děti z MŠ Krhová tady společně strávili dopoledne nad knihami 
plnými veselých i strašidelných příběhů, které na Valašsku zaznamenali Miloslav Baláš a Oldřich Šuleř. Kro-
mě zájmu o lidová vyprávění oba spojuje také to, že jsou absolventy meziříčského gymnázia. A protože pří-
běhy to byly opravdu barvité, plné húkalek, čertů a černokněžníků, staly se dobrou inspirací pro ilustrace, 
které k nim hned v knihovně předškoláci vedení svými staršími kamarády malovali. Už téměř tradiční lite-
rárně-výtvarná dílna, součást celostátní akce Den poezie, letos s tématem Poezie pod proudem, měla u nás 
podtitul Palacký pod čepicí - chtěla připomenout, že valašskomeziříčské gymnázium se na společenském a 
kulturním životě města podílí už neuvěřitelných sto čtyřicet pět let. Proto se městská knihovna společně s 
oběma školskými zařízeními rozhodla ukázat vzniklé obrazy na komorní výstavě, na kterou jste srdečně zvá-
ni do prostor vestibulu dětského oddělení na ulici Zašovská. Navštívit ji zde můžete v průběhu prosince. Ver-
nisáž výstavy proběhne 1. prosince 2015 v 16 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Druhý roční akce s názvem Strašidlení se odehrál ve čtvrtek 5. listopadu 2015. Na 100 návštěvníků přišlo do 
knihovny a vydalo se na strašidelnou stezku odvahy. Plnění úkolů dalo mnohým řádně zabrat. Největší 
strach naháněl opět Bedřich ukrutný. Těžkým úkolem bylo prolézt pavučinou, aby se malí hrdinové dostali k 
Pavoučímu muži a jeho krásné asistentce. Slalomem na koštěti se odvážlivci proletěli až k perníkové cha-
loupce. Za chaloupkou už na ně čekal hrozivý Fester, kterému museli pomoci najít rozutíkanou živou osmi-
nohou havěť. Pokud splnili úkoly, mohli si připít s Upírkou krvavým nápojem a vydat se za Duchem knihov-
ny. Po celou dobu chránila děti svým ostřížím zrakem Bílá paní. PS: Duch knihovny stále odpočívá na dět-
ském oddělení. A ještě veliké poděkování knihovníkům za organizaci akce a rodinným příslušníkům a přáte-
lům knihovny za pomoc!  

Ozvěny Dne poezie 2015 

Strašidlení 2015  



Nejen v Krásenské radnici, ale i na pobočkách na ulici Zašovská a Zd. Fibicha si  můžete zakoupit dárkový 

poukaz k registraci do knihovny pro vaše blízké. Cena poukazu je 150,- Kč pro jednotlivce i rodiny. Pro 

seniory a děti do 15ti let ho nabízíme za 70,- Kč.  V knihovně si můžete nejen půjčit knihy a časopisy, domů si 

můžete odnést také knihy  a pohádky na CD namluvené známými herci, deskové hry, e-knihy, čtečky e-knih. 

V knihovně můžete zdarma brouzdat po Internetu, připojit se můžete pomocí  wi-fi také na svůj vlastní note-

book či tablet. Doplňkovými službami knihovny je pak kopírování, skenování, laminování, kroužková vazba a 

obalování knih a časopisů.  A vaříme výbornou kávu. :-)  

Tip na dárek nejen pod stromeček 









 

 

Eichlerová, I. - Havlíčková, J.: Logopedické pohádky 
Audiokniha. Čte Bára Hrzánová. Autorky této audioknihy jsou klinické logo-
pedky. Na základě zkušeností z praxe své poradny vytvořily již řadu pomůcek 
k procvičování správné výslovnosti - pexesa, říkanky a především tyto po-
hádky. Ve veselých příbězích se často opakují hlásky, s nimiž mají děti při vy-
slovování nejčastější potíže. Uslyšíme zde proto například příhody líné Lídy, 
rychlíka Rádi, kapra Franty, obříka Břéti, Oldříška a dědy Ondřeje, užovky 
Žofky, opice Alice, kozlíka Mazlíka, polepšeného Saši nebo neduživé Boženky. 
Krátká a neobyčejně vtipná vyprávění procvičují v jednoduchém příběhu 
vždy hlásku, nebo celou skupinu hlásek, v nichž se nejčastěji při výslovnosti 
chybuje. Na konci každé pohádky položí interpretka Barbora Hrzánová dě-
tem několik otázek, vyplývajících z právě slyšeného příběhu a pomůže jim 
pak s odpovědí. Vyprávěním nad pohádkou děti nenásilně procvičí slova a 
častým vyprávěním je zafixují v řeči. Tato audiokniha je určena dětem před-
školního a mladšího školního věku (5-8 let). Mohou ji využít logopedi, rodiče i 
učitelky mateřských škol.  

Třebická, Amálka K.: Nešišlej! 
Hudební cd. Logopedické písničky pro odvážné děti a jejich rodiče. Vtipné 
autorské album Nešišlej!  Amálky K. Třebické je určeno nejen dětem, ale i do-
spělým posluchačům. Vzniklo na popud logopedky, ale nemá ambice odbor-
ného materiálu. CD Nešišlej! je míněno jako doplněk pro všechny malé děti k 
často tak úmornému procvičování případných problematických hlásek. Pro 
větší děti pak jako pomůcka pro srozumitelnější mluvu, což začíná být velký 
problém v posledních letech  v současné zkratkovité e-kultuře. A pro všechny 
lidi bez rozdílu věku a rétorických schopností  pro radost. Celé album je po-
ctivě akustické, ve stylu crossover.  

Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou 
Desková hra. Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou je společenská des-

ková hra určena nejen pro děti, které mají nesprávnou výslovnost nebo méně 

mluví, ale hlavně pro ty, které chtějí těmto vadám předejít.  

Pávková, Bohdana: Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči 
E-kniha. Soubor obrázků je určen dětem předškolního věku k rozvíjení řečo-

vých dovedností. Zásobu obrázkového a slovního materiálu lze využít 

ke zjištění vad výslovnosti a procvičení hlásky, kterou se dítě naučí pod od-

borným vedením v logopedické poradně. Hlásky jsou v knize seřazeny 

od jednoduchých ke složitým z hlediska vývojového a artikulačního. 

Pokud dítě neumí některou hlásku správně vyslovit, obrázky jen pojmenuje-

me, aby slyšelo správnou podobu dané hlásky. Až se dítě hlásku naučí, obráz-

ky využijeme k jejímu upevnění ve slovech. Abychom dítěti usnadnili zařaze-

ní hlásky do slov, nabízíme je k reprodukci – tzn. že dítě po nás opakuje slova, 

ve kterých umí hlásku vyslovit. Nemusí být pravidlem, že se mu naučenou 

hlásku daří vyslovit ve všech slovech.  



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 

 


