


 

Od  1. prosince 2016 můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout  výstavu Boženy Hambálkové s 

názvem Vánoce s paličkovanou krajkou.  Ve středu 7. prosince 2016 v 18 hodin v čítárně 

knihovny vyhlásíme vítěze Literární soutěže Miroslava Kabely, kterou každoročně vyhlašuje 

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s naší knihovnou. Součástí večera bude krátké divadelní 

představení divadelní společnosti HRACH a hudbou a zpěvem večer zpříjemní Radek Novák.  

 

A jelikož nastal čas Adventu, blíží se Vánoce,  

přejeme vám za celý kolektiv knihovny jejich klidné a radostné prožití. 

 

Strašidlení  

Na strašidelné stezce, která začínala ve čtvrtek 10.  listopadu 2016 v Muzejním a galerijním centru 

a končila v dětském oddělení naší knihovny, plnily děti úkoly, se kterými jim pomáhala hodná stra-

šidýlka. Děti lovily netopýry, odstřelovaly dýně, z písku vyhrabávaly havěti, prolézaly pavučinou či 

se proletěly na koštěti. Duchu knihovny pak pomáhaly hledat jeho ztracené děti a ukládaly je do 

postýlek. Za odměnu dostaly malou sladkost a mohly si ještě vymalovat obrázek či si v knihovně 

něco přečíst. Jen to počasí mohlo vydržet, ale přes 40 dětí, 30 dospělých a 10 strašidel se deště na-

štěstí nezaleklo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Den poezie 
 

V úterý 15. listopadu 2016 se v naší čítárně opět setkaly děti z Mateřské školy v Krhové a studenti 

místního gymnázia. V rámci Dne poezie zde spolu malovali a vytvářeli pohádkové puzzle na téma 

Žádný člověk není ostrov. Spolupráce byla bezvadná, ti malí se citili po boku těch větších trošku 

dospělejšími, a ti větší zase našli bezva malé kámoše. Téma letošního 18. ročníku festivalu Den po-

ezie Žádný člověk není ostrov bylo inspirován verši anglického renesančního básníka Johna Don-

nea, které napsal roku 1624: „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého konti-

nentu…“ 

Den pro dětskou knihu 
V sobotu 26. listopadu jsme se připojili ke Dni pro dětskou knihu, vyhlásili jsme a odměnili nejlepší Lovce 

perel (nejpilnější dětské čtenáře), vyrobili si vánoční hvězdu z korálků, formou scénického čtení jsme před-

stavili příběh o myšce a strašlivém Gruffalovi, společně vyráběli knihu plnou barev inspirovanou tvrobou 

populárního autora dětských knih Hervého Tulleta. Součástí odpoledne byl prodej doporučené dětské litera-

tury, výstava didaktických her a pomůcek (Lekotéka). A vládla kouzelná předvánoční atmosféra.  Do celoroč-

ní hry Lovci perel se zapojilo 57 lovců a vyloveno bylo 271 perel. Nejlepší lovkyně se do hlubin ponořila 30x. 



 

 

Příběhy našich sousedů v Městské knihovně Valašské Meziříčí 2016 

V letošním roce se naše knihovna zapojila do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů 

pod patronátem organizace Post Bellum. Dokumentaristický tým žákyně sedmé třídy Elišky Kupčí-

kové a osmáka Ondřeje Mikuše pod pedagogickým vedením naší knihovnice Lucie Holmanové nato-

čil rozhovor s paní Anežkou Hermanovou (nar. 1921). Dokumentaristé zachytili její vzpomínky, na-

studovali si informace o druhé světové válce, digitalizovali staré rodinné fotografie a zpracovali její 

příběh formou video reportáže.  

V rámci přípravy na zpracování záznamu podnikli exkurzi na Filmovou akademii múzických umění 

v Praze, kde se dozvěděli něco o světě filmu, jeho studiu, technikách filmového zvučení a střihu.  

S výsledkem své práce seznámili 2.12.2016 žáky ZŠ Žerotínova. Popsali jim postup práce na projek-

tu a  problematická místa, prezentovali výsledný záznam a vedli diskuzi o významu této práce. Žáci 

sami dospěli k názoru, že je užitečné zaznamenávat vzpomínky obyčejných lidí a jejich prostřednic-

tvím poznávat nedávnou historii. 

Přes prázdniny hodnotila odborná komise díla i z ostatních šesti zapojených knihoven. Naše práce 

se mezi nimi neztratila - obdržela Cenu za nejlepší SlidesLive prezentaci. Porota ocenila zejména 

velmi pěkný komentář k záznamu. Kromě pamětního certifikátu obdrželi Ondra s Eliškou volné 

vstupenky do muzea Tatry v Kopřivnici. Výstup je uložen na internetových stránkách 

www.pribehynasichsousedu.cz a publikován také v internetovém archivu Paměť národa 

na www.pametnaroda.cz. Výsledné soutěžní video můžete shlédnout na tomto odkaze: https://

slideslive.com/38897114. 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/
http://www.pametnaroda.cz/
https://slideslive.com/38897114
https://slideslive.com/38897114


 

Lekotéka v knihovně 

Díky finanční podpoře,  kterou město Valašské Meziříčí obdrželo za 1. místo v soutěži Obec Přátel-
ská rodině, zavádíme od 1. prosince 2016 v naší knihovně novou službu s názvem Lekotéka. Částka 
40.000,- Kč, byla použita na nákup souboru didaktických a vzdělávacích pomůcek a hraček. Tento 
soubor  je určen především pro děti, které mají specifické potřeby či zdravotní handicap (sluchový, 
tělesný, zrakový, mentální, vady řeči, autismus, poruchy učení). Část hraček bude umístěna v oddě-
lení pro děti na ulici Zašovská stabilně a kdykoliv přijdete můžete si s nimi hrát, druhá část je určena 
k půjčování domů. Hračky jsou určeny  dětem od 2 let, jedná se především o dřevěné hračky. Leko-
téka považuje hru za důležitou část dětské zkušenosti, která umožňuje poznání, rozvíjí všechny typy 
dovedností a je zdrojem emocionálních zážitků. Slovo lekotéka pochází ze švédštiny, v anglicky mlu-
vících zemích je tato služba označována jako TOY LIBRARY - hravá knihovna. Nabízené hračky roz-
víjí fantazii, tvořivost, zručnost, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost, jemnou 
motoriku, zlepšují postřeh, logické myšlení, smysly, jazykové dovednosti, prožívání a emoce, hudeb-
ní sluch. 

mojeID si založíte v knihovně 

Od 1. prosince 2016 se naše knihovna stane bezplatným validačním místem mojeID. Co je vlastně 
mojeID? V podstatě se jedná o zřízení jednoho hesla pro mnoho webů, které mojeID podporují. Již si 
nebudete muset pamatovat desítky přihlašovacích jmen a hesel na nejrůznější webové stránky. Bu-
de vám stačit jediné jméno a heslo, které vám umožní přihlásit se na vaše oblíbené stránky z které-
hokoliv počítače nebo mobilního zařízení. Váš život na internetu bude o hodně jednodušší.  Bližší 
informace o mojeID naleznete zde: https://www.mojeid.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 

 


