


 

 

Začátek října přináší tradiční Týden knihoven. V naší knihovně proběhne od 3. do 8. října. Připravujeme 

pro vás Den otevřených dveří (5.10.), registrace zdarma (5.10.), besedy, čtení, zábavu nejen pro děti. Letos 

bude Týden naší knihovny propojen s festivalem PODMOSTEM, který proběhne od 1. října do 8. října pod 

mostem přes řeku Bečvu (bývalá tržnice). 

V pondělí 3. října 2016 v 18 hodin si dáme POD MOSTEM Kafe a cigárko s Listováním a Marií Doležalo-

vou (opět bez ní). V úterý 4. října 2016 si budeme POD MOSTEM celé odpoledne číst. Proběhne čtení s 

osobnostmi města Valašské Meziříčí (cca od 13h.), s významným hostem Michalem Horáčkem 

(14.30) a také čtení se spisovatelkou a publicistkou Ivou Pekárkovou (18h.). Po celý týden mohou děti 

na dětském oddělení od 16 hodin poslouchat příběhy kamarádů Michala a Fildy ze známé série Miloše 

Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků. 

Ve středu 5. října 2016 vás zveme do knihovny na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OD 9 DO 20 HODIN. V 

rámci tohoto dne přihlašujeme všechny nové čtenáře zdarma – výhodné především pro čtenářské rodiny – 

na dětském oddělení budeme po celé odpoledne pouštět retropohádky a večer od 18. hodiny se naše čítárna 

promění v obývací pokoj – dětem pustíme pohádku Robinson Crusoe na ostrově zvířátek, dospělí si mo-

hou povídat nebo jen tak odpočívat při šálku lahodné kávy či deci dobrého vína. 

Vyměňte si to s námi a pomozte s nákupem nových knih pro děti i dospělé. Po celý týden od 3. do 8. říj-

na máte možnost v knihkupectví Nohavica na náměstí ve Valmezu zakoupit (nechat odložit) knihu, kterou v 

knihovně postrádáte.  Každý může „koupit“ jen jednu knihu v ceně maximálně 300,- Kč. My potom z vašeho 

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

částkou 30.000,- Kč. 

Pro cestovatele jsme připravili besedu s Magdou Radostovou o Vietnamu dosud neobjeveném (11. říj-

na),  tato beseda naváže na výstavu o Vietnamu, která bude ve vestibulu knihovny instalována od 4. říj-

na.   

Milovníky historických románů zveme do knihovny 18. října a to na povídání s nejznámějším současným 

spisovatelem právě historických románů Vlastimilem Vondruškou.  Rezervace míst na telefonu 

571621589. 

Netradičně v pondělí 24. října a netradičně v 19 hodin můžete v knihovně vidět Straku. Ano, je to tak. Po 

prázdninové pauze k nám opět zavítá LiStOVáNí.cz  a představí nám  knihu Straka v říši entropie Markéty 

Baňkové.  Objev roku ceny Magnesia Litera 2010 Markéta Baňková, napsala bajky. Pro dospělé. Ale pobaví i 

děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině i 

proč někteří samci nepohrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí středního věku a kdo všechno 

chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku! Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, 

přijďte na LiStOVáNí touto originální knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti a puberťáky, vezměte je klidně 

také, zažijí velmi příjemné doučování! Bavit se budou naprosto všichni, to je fyzikálně dané! 

Účinkují: Věra Hollá a Pavel Oubram (Gustav Hašek).  Knihu vydalo nakladatelství Petr Prchal.  K prodeji budou 

knihy podepsané autorkou  (STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE 220 Kč a MALIČKOST 260 Kč). Vstupné 50,-Kč, děti 

do 15 let 20,-Kč.  Rezervace míst na telefonu 571621589. 

Říjen bude nejen ve znamení Týdne knihoven  



Město Valašské Meziříčí 

ve spolupráci s  Městskou knihovnou a výborem kultury 

vyhlašuje 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY 

PRO ROK 2016 

  
Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-

Kelečsko  nebo student školy ve Valašském Meziříčí.  

Kategorie a)  16 až 20 let,  volný slohový útvar na téma: 

1)      Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele 
2)      Příběh s kriminální zápletkou 
3)      Můj příběh 

  Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu. 
  

Kategorie b)  13 až 15 let, volný slohový útvar na téma: 

1)   Až já budu velká/ý, bude ze mě… 
2)   Pohádka na dobrou noc 
3)   Nejlepší prázdniny 

Rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu. 

  
Téma společné pro obě kategorie: 
       Knihovna snů      
  

Společné podmínky soutěže: Autor zašle text v jednom exempláři (psáno pouze po jedné straně listu A4, 
30 řádků velikost písma 12), a to buď poštou na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kul-
tury a sportu, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na podatelny městského úřadu na uli-
cích Soudní 1221 a Zašovská 784. Současně zašle elektronickou verzi ve formátu Word na adresu aubrechto-
va@muvalmez.cz. 

Upozornění: Nutno uvést jméno, příjmení, adresu, rok narození autora a školu, kterou navštěvuje. 

Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 2016. 

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 

Kč a třetí částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci 2015 

v čítárně Městské knihovny Valašské Meziříčí. 

Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách  města Valašské Meziříčí. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení Literární souteže Miroslava Kabely pro rok 2016 
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PODZIM V KNIHOVNĚ 







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 

 


