


 

 

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016.  VAŠI KNIHOVNÍCI 
PS. KDO NEVÍ, TAK  DOSPĚLÍ VYRAZÍ SMĚR MASARYKOVA A DĚTI NA ZAŠOVSKOU :-) 

 

I v novém roce pro vás připravujeme řadu zajímavých akcí. Budou to klasické večerní cestopisné či  
literární pořady, pod pokličku však nahlédneme i do jiných žánrů.   
 

Od 5. ledna můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout výstavu  autorských obrazů Dagmar Bum-
bálkové.  
 

V úterý 5. ledna  v 18 hodin proběhne v knihovně slavnostní křest knihy  meziříčského rodá-
ka Tomáše Nováka s názvem Neznámá pouť známou Asií.  První rukopis Tomáše Nováka vyprá-
ví o sedmiměsíčním putování po Asii. Především po jižní a jihovýchodní části Asie, kterou se spolu-
cestovatelkou Renčou Malou a (z části) Tondou Valáškem projel v letech 2011 - 2012. Kniha s hu-
morem popisuje denní život vandráků v cizím prostředí, každodenní stopování a hledání nového 
místa, kde složit hlavu a kde sehnat jídlo. Poznávání nových lidí na cestě a  vyrovnávání se se situa-
cemi, které mnohdy ani nedávají smysl. I o tom je cestování. Součástí křtu bude beseda s datapro-
jekcí o krásách Gruzie. 
 

Ve čtvrtek 7. ledna vyráží knihovna do ulic. Tentokrát mezi seniory. V Klubu seniorů na ulici 
Tolstého si budeme povídat o novinkách a službách knihovny nejen pro ně.  
 

O týden později ve čtvrtek 14. ledna  bude patřit oddělení pro děti mladým spisovatelům. Ti psali v 
rámci literární soutěže O poklad strýca  Juráša na téma Jak je to s králem. Slavnostní vyhod-
nocení této soutěže začne přesně ve 14 hodin. 
 

Již dvakrát navštívila naše kolegyně Lucie Holmanová Indonésii. A vždy to byla hodně zajímavá 
cesta. Nejen že navštívila nádherné tropické ostrovy, setkala se s orangutany a ochutnala typické pá-
livé jídlo, měla především možnost jako host zažít klasickou indonéskou svatbu.  Jak jiná je než ta 
naše a nejen o tom, si můžete přijít poslechnout do čítárny v úterý 26. ledna v 18 hodin.  
 

A náš vánoční dárek  pro vás, v čítárně  nabízíme  kvalitní espresso na různé způsoby. Přijďte 

si udělat pohodu do knihovny. Těšíme se na vás. 

Leden v knihovně 



 

V sobotu 28. listopadu 2015 jsme se připojili k již IX. ročníku celostátní akce Den pro dětskou knihu. Spolu s 
dětmi jsme si četli z knížek Kouzelná baterka, Papuchalk Petr a Husa Líza. Děti vyráběly Petalíka, učily se 
malovat papuchalka a vyráběly dokonce i 3D koláže Prahy podle knihy To je Praha. Oceněni byli také účast-
níci soutěže Perlorodky, pro ně byl připraven obchůdek, kde mohli zakoupit spoustu krásných věcí. Odpo-
ledne provoněla vůně kávy a atmosféru zpříjemnily vánoční koledy. Za rok se těšíme zase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určitě jste zaznamenali, že vyšla novela 
Zákona o silničním provozu, platná od 
1.1.2016.  V únoru připravujeme přednáš-
ku o bezpečnosti v dopravě, kde bude jed-
ním ze stěžejních témat otázka viditelnosti 
účastníků silničního provozu a jako dárek 
všichni přítomní obdrží reflexní pásky, 
příp. další reflexní prvky. Přednášet bude 
krajský koordinátor BESIPU p. Zdeněk Pa-
tík spolu s nprap. Bc. Vladislavem Malchar-
zikem, který působí jako preventista Kraj-
ského ředitelství policie Zlínského kraje, 
územní odbor Vsetín.  

Den pro dětskou knihu 

Besipky aneb dopravní výchova 



 

Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci 

očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočková-

no proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám 

(spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská 

obrna). Rodina či jednotlivec, ale také školní či pracovní ko-

lektiv, který panenku adoptuje, obdrží spolu s panenkou bla-

hopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprávou, že 

jeho panenka našla „svoji rodinu“. Látkové panenky vyrábějí 

dobrovolníci z celé republiky a většinou jsou to samé děti a 

mladí lidé! Ti pak netrpělivě očekávají zprávu, že zrovna je-

jich panenka splnila poselství, které ji s láskou předali… Po-

těšte je zprávou, že jejich panenka konečně našla svůj domov a že jste tak společně zachránili jedno skutečné 

dítě. 

Panenky UNICEF na vás čekají i v lednu 

Základní poplatek na jeden rok od data 

přihlášení je 150,- Kč. Pro děti do 15-ti let, 

studenty a seniory  je zlevněná registrace 

za 70,- Kč.  Rodiny  (nejméně jeden rodič 

a jedno dítě) mohou využít rodinné regis-

trace za 150,- Kč.  Ceník naleznete na na-

šem webu www.mekvalmez.cz. 

Registrační poplatky se v roce 2016 nezvyšují 

Vernisáž výstavy Ozvěny poezie 

Malé fotoohlédnutí za vernisáží výstavy výtvarných prací dětí z MŠ Krhová a studentů místního gymnázia, 
která proběhla 1. prosince 2015.  









 

Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept, díky kterému se děti 
zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých a užitečných 
informací. Kouzelné čtení je určeno jak dětem v předškolním věku, 
tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme i dospělé. Záleží pouze 
na tom, jakou knihu si právě zvolíte. 

Díky speciální technologii mohou knihy plně využívat i děti v předškol-
ním věku, které ještě číst neumí. Samy si tak mohou „přečíst“ pohádku 
nebo se hravou formou naučit poznávat barvy, čísla, písmena či nejrůz-
nější tvary. 

Všechny tyto dovednosti si pak trénují v zábavných edukativních hrách, 
které knihy obsahují. Starší děti i dospělé pak zcela jistě zaujme inter-
aktivní Atlas světa či zvířat nebo kniha na výuku angličtiny. Uživatelé 
jistě ocení fakt, že knihy jsou namluveny populárními interprety, jako 
jsou Josef Somr, Otakar Brousek mladší či Zora Jandová. 

Jak kouzelné čtení funguje a jak to využít? 
Je to velmi jednoduché, elektronická tužka slouží jako čtečka spe-
ciálního kódu, který je ukryt přímo na stránkách knih. Díky této tech-
nologii tužka dokáže předčítat text, který je v knize vytištěn i ten, který 
je skryt pod ikonami či obrázky. To je ale pouze zlomek toho, co Kou-
zelné čtení dokáže. V knihách naleznete nepřeberné množství doplňují-
cích informací, ale také vědomostní či postřehové hry.  

Kouzelné čtení vám umožní zažít vždy něco nového. Kouzelné čtení 
vás bude inspirovat a motivovat k učení a hraní. Koncept skvělý pro 
děti, který zaujme ale i dospělé a může se stát skvělou pomůckou při 
učení!  

V knihovně nabízíme: 2x kouzelná tužka, knihy:  Atlas světa, Světem 
zvířat, Česká republika, Hravé učení, Hravá angličtina. Na výpůjčku se 
vztahují pravidla pro půjčování deskových her a  tematických kufříků. 

(zdroj: http://www.kouzelnecteni.cz/) 



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 

 


