


 

    BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2017 již osmý ročník celostátní akce na podporu čte-
nářské gramotnosti Březen – měsíc čtenářů. A naše knihovna u toho nemůže chybět. 

Od března vyhlašujeme soutěž pro všechny s názvem Já, booktuber pro ty, co rádi fotí nebo natáčí videa. Úkolem 
soutěžícího bude natočit video (fotoreportáž) o tom, jak prožil jeden den samozřejmě s knihou či knihovnou, a 
nebo natočit recenzi na oblíbenou knihu. Soutěž je vhodná pro jednotlivce i pro rodiny. Soutěž není limitována 
věkem, limitována je délka videa časem max. 5 minut a soutěžící musí být registrovaný v naší knihovně. Hlavní 
cenou je 10″ tablet. U dětí do 15 let budeme potřebovat souhlas rodičů (podepsaný v knihovně) se zveřejněním 
videa. Videa posílejte ve formátu avi nebo mpeg přes uschovna.cz na email stritesky@mekvalmez.cz do 
31.8.2017. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu  akce Týden knihoven v říjnu. 

Další březnovou akcí je akce  1+1 ZDARMA. Pokud jsi student nebo studentka, registrovaný/á v naší knihovně a ve 
věku od 15 do 26 let, přiveď v březnu spolužáka či spolužačku, který/á není v knihovně ještě přihlášený/á,  a bude-
te mít registraci v knihovně oba na rok zdarma. 

V týdnu od 20. do 25. března vyhlašujeme tradiční čtenářskou amnestii. 

Naše knihovna má nové webové stránky, ty si necháme letos v březnu otestovat v soutěži o nejlepší webovou 
stránku knihoven Biblioweb. Nové webové stránky jsou v moderním stylu, odlehčené a především použitelné, 
oproti těm starým, na mobilních zařízeních. 

V březnu jsme pro vás připravili také tradiční besedy.  7. března se podíváme na dokument o Beskydských prale-
sích, 16. března si budeme povídat  o bezpečnosti na silnicích, 23. března k nám opět zavítají herci z Listování a 
představí nám knihu Ernesta Hemingwaye Mít a nemít a 28. března je pro vás připravena beseda o reflexní tera-
pii. 

Vyvrcholením letošního BŘEZNA 

bude již šestnáctá Noc 

s Andersenem, která letos při-

padla na 31. března. Nocovat  bu-

deme s hrdiny komiksového příbě-

hu Čtyřlístek.  Akce je určená dě-

tem od 6 do 10 let, od 27.2. regis-

trujeme přednostně Rytíře Řádu 

čtenářského s nejméně 5 razítky, 

od 6. 3. ostatní děti.  Přihlášku na 

Noc si můžete vyzvednout na dět-

ském oddělení na ulici Zašovská či 

na pobočce na ulici Zd. Fibicha. 

Přihlášku musí rodiče podepsat v 

knihovně.      

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb
http://www.listovani.cz/


 

 MÍT A NEMÍT 

 

Třicátá léta, hospodářská krize, kapitán Harry Morgan, drsný život na moři, galony pašovaného 

rumu mezi Kubou a Floridou, hodně střelby, dobrodružství, ale i humoru, a hlavně Ernest He-

mingway! Klasika z roku 1937, kterou mimochodem ve 40. letech zfilmovali s Humphrey Bo-

gartem – scénář napsal William Faulkner. Slavný román vydal Odeon v přitažlivé grafické úpra-

vě Martina Peciny v rámci desetisvazkové autorské řady. LiStOVáNí se tedy tentokrát vydá na 

plavbu po literární klasice, očekávejte však moderní aktuální vlnobití! Účinkují: Pavel Oubram 

a Tomáš Drápela (oba alt. Lukáš Hejlík). V překladu Radoslava Nenadála vydalo nakladatelství 

Odeon.  Přijďte 23. března  2017 ve 20:00 do čítárny a vydejte se na cestu s LiStOVáNím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA CESTÁCH BEZPEČNĚ 

BESIP je zkratka pro bezpečnost silničního provozu. Do povědomí široké veřejnosti se BESIP zapsal především 

úspěšnou kampaní režiséra Filipa Renče „Nemyslíš-zaplatíš„.  16. března 2017 od 17. hodiny si budeme v knihov-

ně opět povídat na téma  bezpečně na silnicích, správné chování účastníků silničního provozu v pozici chodců, 

cyklistů, doporučená výbava kol, užívání cyklostezek, užití segway, připomenutí některých dopravních značek, 

problematika střídavého řazení v pruzích (pravidlo ZIP)  a taky rozdávat reflexní pásky  a tašky s  reflexními prv-

ky. 

http://www.tvspoty.cz/znacka/besip-nemyslis-zaplatis/


 

JAK VZNIKÁ KNIHA 
    

 

    Na začátku může být… třeba okamžitý nápad spisovatele… co tak napsat... něco 

pro děti….  takhle o zvířátkách… nebo možná: když pro děti, tak o dětech?  

   A protože se jedná o autora, který je cítí odpovědný nejen vůči čtenářům, ale i 

vůči sobě, začne sám sobě práci komplikovat a přemýšlí nad ní více, než je zdrávo. 

Jak zachytit krásu života na Zemi, jeho pestrost a mnohotvárnost?  Svět je sice 

krásný a zajímavý, ale často protikladný a tvrdý, na jedné straně život v přebytku 

těch šťastnějších – zabezpečených, bohatých, na straně druhé chudoba a bezna-

děj. Vycházet spolu musí umět muži a ženy, mladí staří. Co nás odlišuje a co nás 

spojuje? –  máme tu rozmanitost kultur, proměnlivou tvář přírody, a také sny spo-

lečné všem: touhu po střeše nad hlavou, zdraví, šťastné rodině. Lze si vůbec před-

stavit, jaká neuvěřitelná mozaika by se dala poskládat z příběhů, které se odehrá-

vají na naší planetě v jednom jediném okamžiku?  Přichází rozhodnutí: budou to 

PŘÍBĚHY Z MODRÉ PLANETY. 

   Texty jsou uloženy v počítači. Co dál? Nabídnout je dětem, aby si je samy ilustro-

valy a namalovaly, jak svět vidí ony svýma očima? 

   A tak se kniha dále vyvíjí… nejdříve se s ní seznámí děti z Mateřské školy Krhová a studenti gymnázia… líbí se: 

   Čtou si o osudech dětí z různých kontinentů, o malém indiánu Johnovi, brazilských tanečnicích samby, o holčičce 

z Afriky, která místo aby chodila do školy, musí pomáhat mamince, o afghánské  Hidi toužící jezdit na kole nebo o ne-

bezpečných medúzách v Austrálii. A taky je tu Helenka, všichni si ji představují tady doma, ve Valašském Meziříčí.  

   Jenže to je první krok, teď musí načíst a nastudovat, jak se kde žije, co si lidé oblékají, čím se baví, s čím si děti hrají, 

seznámit se s výtvarnými technikami, pustit se do kreslení, malby, koláží, připravit společné výtvarné dílny( jedna se 

konala i v  knihovně ve Valašském Meziříčí), zorganizovat výstavu. Ale hlavně! Hlavně! Sehnat peníze na vydání publi-

kace.  

   Po období dětských nemocí přichází doba zrání… a s ní grafik a typograf v jedné osobě… aby knihu učesal a vypravil 

do světa… 

   Nafotí každou vybranou dětskou nebo studentskou práci a pixel po pixelu ji projde, 

aby odstranil vady vzniklé osvětlením, případně prohnutím papíru. Ořeže zvolené 

detaily a nastřelí představu o rozvržení stránek. Přidá do kompozice text a hledá 

vhodný font písma. Barvu. Musí být modrá! Světlá? Špatně.  Tmavá? Zkouší podruhé. 

Potřetí. Podesáté. Podvacáté. Nemá před sebou náhodou nejčtenější knihu roku? Po 

týdnech práce je konečně vše, jak má být, grafik si oddechne a odešle soubory do 

tiskárny.  

   PŘÍBĚHY Z MODRÉ PLANETY odpočívají v balících.  Je načase být dospělý a začít 

vracet všechnu dosavadní péči. Jsou připraveny potěšit své čtenáře.  

Knihu PŘÍBĚHY Z MODRÉ PLANETY napsala Alena Mornštajnová. Ilustrace vytvořily 

děti z MŠ Krhová a studenti meziříčského gymnázia (pedagogické vedení Marie Duf-

ková a Jitka Joštová), grafickou úpravu provedla Ing. arch. Anna Dufková. Publikace 

vyšla za přispění obce Krhová, města Valašské Meziříčí a Spolku přátel gymnázia.  

V případě zájmu o knihu se můžete obrátit na: sekretariat@gfpvm.cz  (kancelář gym-

názia). 

Marie Dufková, Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí 



 

LICHOŽROUTI 

Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden. Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli 

ztratila ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče. 

Do jejich tajemného světa pronikla autorská a ilustrátorská dvojice Pavel Šrut – Galina Miklínová a vynořila se s 

napínavým a vtipným příběhem jedné lichožroutí rodinky, starého mládence pana Vavřince a malého nešiky licho-

žrouta Hihlíka. Třídílný knižní komplet obsahuje: 

V roce 2016 byl jejich příběh zfilmován jako klasická animovaná komedie. Osudy hlavních protagonistů LICHO-

ŽROUTŮ a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny, 

malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství. Dny jeho dědy LAMORA, který ho 

vychoval, jsou u konce a HIHLÍK musí překonat strach, vylézt z okna a vydat se hledat strejdu PADREHO, o kterém 

neměl doteď ani tušení. Svou odvahu čerpá z toho, co mu vštípil dědeček – lásky k rodině, dobré výchovy a licho-

žroutího „desatera". Ani v novém lupičském domově u mafiánského strýce a dvou poťouchlých bratranců své ide-

ály a zásady neopouští. A to i přesto, že ho zavedou do nebezpečných situací. Když nakonec s těžkým srdcem přeci 

jen poruší dvě základní lichožroutí pravidla „ Nikdy nevezmeš celý pár" a „Drž se lidí, ale drž se od nich dál", pak 

jenom proto, že věří, že vyčerpal všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině. S trochou nad-

sázky se dá říct, že poselství filmu zní: Rodina je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro to, aby 

byla dobrá, protože jinou na tomhle světě mít nebudeš. A je jedno, jestli jsi člověk, nebo LICHOŽROUT!  (Falcon) 





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 

 


