


LÉTO V KNIHOVNĚ 

Během prázdnin bude v naší knihovně pokračovat tradiční Bazar vyřazených knih, ve vestibulu knihovny můžete 
zakoupit vyřazené knihy za cenu 10,- Kč za 1 kus. V červenci bude ve vestibulu knihovny k vidění výstava výtvarné a 
rukodělné tvorby klientů  Centra Amika Valašské Meziříčí s názvem Když se duše usmívá. V srpnu ji vystřídá výsta-
va fotografií Hany Pávkové s názvem Kreativní portrét aneb co vznikne spojením krajinářské a portrétní fotografie. 
Od 1. července otevřeme na místním koupališti další knihobudku. Je to v podstatě malá knihovnička, z níž si může 
půjčit (a samozřejmě vrátit) knihy či časopisy každý návštěvník koupaliště do konce koupací sezóny. Bude vám slou-
žit až do září, respektive do uzavření koupaliště. Na knihobudce najdete termíny animačních programů, které bu-
dou probíhat v době slunečných dní  v areálu koupaliště. Připraveny jsou pro vás dny s deskovými hrami, bubli-
nami, plastelínou a výrobou placek, s předčítáním pro malé čtenáře. Upozorňujeme, že za děti v průběhu animač-
ních programů pořád zodpovídají rodiče!  Letos je to nultý ročník. Uvidíme, jak se osvědčí, a jak to my knihovníci 
budeme zvládat.  Do konce prázdnin pokračuje soutěž s názvem Já, booktuber – soutěž pro všechny, co rádi fotí 
nebo natáčí videa. Úkolem soutěžícího je natočit video (fotoreportáž) o tom, jak prožil jeden den samozřejmě s kni-
hou 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 knihov-
ně. Hlavní cenou je 10″ tablet. U dětí do 15 let, budeme potřebovat souhlas od 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.  Od 21. srpna  nabízíme obalení knih 
a sešitů pro žáky a studenty základních a středních škol. Vyhnete se tak běhání po papírnictvích a shánění aty-
pických obalů na sešity a učebnice.  Obalujeme v Krásenské radnici. Budeme se snažit na počkání, v případě velkého 
množství do druhého dne. Formát A5 – 10,- Kč, formát A4 a atypy – 15,- Kč. Můžeme také provést drobnou opravu 
učebnic – lepení listů, zpevnění vazby -10,- Kč.  

 

AKTUÁLNĚ 



TOREY HAYDEN - LISTOVÁNÍ—15. ZÁŘÍ V 17 HODIN V KNIHOVNĚ 

Torey L. Hayden vlastním jménem Victoria Lynn Hayden, je dětská psycholož-
ka, speciální pedagožka a přednáší na několika amerických univerzitách. Po-
stavami v jejich románech jsou často zneužívané a týrané děti, při psaní vy-
chází ze svých zkušeností a své pedagogické praxe. Jsou knihy, které pohladí, 
zatímco jiné jdou čtenáři proti srsti – přesto se od nich ale nemůže odtrhnout. Jed-

nou z nich je další příběh zkušené dětské psychotera-
peutky, tentokrát o teenagerovi Kevinovi, který se 
na začátku románu utíká před lidmi do pomyslné kle-
ce stolů a židlí. Pod stolem a chráněn židlemi odmítá 
komunikovat a nikdo si s ním neví rady. Jeho lékařská 
anamnéza není k nalezení, není jasné, co se mu přiho-
dilo a kdo mu ublížil. Autorka krok za krokem rozplé-
tá složitý případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla 
k neřízené agresivitě. Dlouhodobá terapie a až neu-
věřitelná míra empatie a pedagogické intuice vede k 
pomalému a těžkopádnému uzdravení zprvu nezvla-
datelného Kevina, kterému děti přezdívají Zvíře.  LiStOVáNí se tak vrhá do dalších no-
vých žánrových vod a ani v tomto případě nebude chybět ani příslušný humor, Torey 
totiž současně rozmlouvá i s neposednou holčičkou jménem Charity.  Rezervace 
vstupenek na tel. 571 621 589, cena 50,- Kč. Počet míst  v čítárně knihovny 
omezen. 

STARÝ DOBRÝ WESTERN 
 

Předprodej vstupenek na country festival na Bystřičce STARÝ DOBRÝ 
WESTERN začne v naší knihovně (v budově Krásenské radnice) v 1. patře 
na oddělení pro dospělé od pondělí 3.7.2017. Prodáváme pouze vstupenky 
pro jednotlivce na dvoudenní program v hodnotě 390,- Kč, ostatní vstu-
penky můžete zakoupit na místě v dny konání festivalu. Prodej probíhá v 
PRÁZDNINOVÉ otevírací době knihovny. Ve čtvrtky a v týdnu od 31.7. 
do 5.8.2017 máme během prázdnin zavřeno, pokud si chcete zakoupit líst-
ky, tak na nás ale můžete zazvonit v době od 8 do 14 hodin. Zvonek je u 
hlavních dveří. 
 

 

 

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY BĚHEM PRÁZDNIN.  

V TÝDNU OD 31.7. DO  6.8.2017 BUDE CELÁ KNIHOVNA ZAVŘENA. 

INFORMACE NA WWW.MEKVALMEZ.CZ 

 

 

AKTUÁLNĚ 

http://www.starydobrywestern.cz/sdw.aspx
http://www.starydobrywestern.cz/sdw.aspx
https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/oteviraci-doba/
https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/oteviraci-doba/


OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM S AMERICKÝM SPISOVATELEM C. D. PAYNEM 

Rozverný a lehce pikantní byl podvečer 8. června ve Va-
lašském Meziříčí. Alespoň pro ty, kteří přišli na setkání s 
americkým spisovatelem C. D. Paynem a LiStOVáNím. 
Herci Věra Hollá a Jiří Ressler formou divadelního čtení 
představili Paynovy knihy Neviditelný, Dědictví, Zázrak v 
plechovce, Nestydaté plavky a kultovní sérii Mládí v 
hajzlu. A právě příběh Nicka Twispa, který žije v rozvede-
né rodině, často mívá problémy se svými rodiči, prochází 
pubertou, snaží se pochopit své mužství a prožívá první 
zamilování, vzbudil mezi obecenstvem největší zájem. Po 
divadelním představením proběhla beseda s autorem a 
následně autogramiáda. K našemu překvapení si lidé ne-
nosili jen jednu knihu k podpisu, ale hned několik. A 
spousta jeho knih se také prodala. No aby ne, jeho lehké 
oddychové čtení plné vytříbeného humoru, je právě na-

ším tipem na čtení na dovolenou. No a na podzim chystáme další LiStOVáNí. V pátek 15.9. v 17 hodin se v knihov-
ně můžete potkat s Američankou Torey Hayden, která je nejznámější dětskou psychoterapeutkou na světě.  
Divadelní představení tentokrát bude o její knize Zvíře, o teenagerovi Kevinovi, který se na začátku románu utíká 
před lidmi do pomyslné klece stolů a židlí. Pod stolem a chráněn židlemi odmítá komunikovat a nikdo si s ním neví 
rady. Jeho lékařská anamnéza není k nalezení, není jasné, co se mu přihodilo a kdo mu ublížil. Autorka krok za krokem 
rozplétá složitý případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla k neřízené agresivitě. Dlouhodobá terapie a až neuvěři-
telná míra empatie a pedagogické intuice vede k pomalému a těžkopádnému uzdravení zprvu nezvladatelného Kevi-
na, kterému děti přezdívají Zvíře.  

MUZEJNÍ NOC 

Jen co se v podvečer v pátek 9. června otevřely dveře naší 
knihovny, začaly do čítárny proudit davy návštěvníků, přede-
vším rodin s dětmi, které zaujalo téma Čtyřlístku. Na Meziříč-
skou muzejní noc nachystala naše knihovna plno kvízů a her 
právě pro ně. Děti plnily úkoly s postavičkami oblíbeného ko-
miksového seriálu - Piňďou, Bobíkem, Myšpulínem a Fifinkou, 
které musely hned na startu pojmenovat. S Piňďou řešily pod-

mořský kvíz, 
s Fifinkou, 
coby nadše-
nou kuchař-
kou, pronikly 
do tajů ku-
chyně, s Bobíkem vyráběly placky. Využít mohly připravené šab-
lony nebo si vyrobily svou vlastní, originální. Přes kvíz o historii 
Čtyřlístku a tajemné bludiště doputovaly až k Myšpulínovi, který 
si libuje ve vynalézaní. Spolu s ním pronikly do tajů elektřiny a 
mohly si zkusit vynalézt kouzelnou tužku a pomocí ní potom na-
malovat Myšpulínův portrét. Děti samozřejmě bavilo kreslit vše 
možné, takže Myšpulínova laboratoř se postupně plnila spoustou 
velice zajímavých obrázků.  

 

OHLÉDNUTÍ 



 

TIPY NA LÉTO 
 

E-KNIHY V KUFRU NEZABEROU MÍSTO  

Chystáte se na cesty a četba na léto vám zabere polovinu kufru? Knihovna má pro vás řešení. Nemusíte se 
vzdát duševní potravy ani připlácet za zavazadla. Půjčte si e-knihu! Až tři elektronické knihy si můžete 
půjčit zdarma prostřednictvím webového katalogu knihovny na dobu tří týdnů. Po uplynutí této do-
by se e-kniha automaticky znepřístupní. Číst e-knihy můžete na tabletech a chytrých telefonech s An-
droidem i na zařízeních iPad a iPhone. Díky e-výpůjčce si klient může vypůjčit e-knihu přímo z domova a 
okamžitě začít číst. Další výhodou e-výpůjček je to, že čtenář má titul k dispozici okamžitě a nemusí čekat 
na tištěné vydání. V nabídce máme na 1400 e-knih. Touto službou se otevíráme čtenářům na 24 hodin den-
ně. Jak na e-výpůjčky vám poradí pracovníci oddělení pro dospělé. Pro využití služby je nutná registrace v 
knihovně. 
 

DESKOVÉ HRY ZPŘÍJEMNÍ CHVILKY STRÁVENÉ S RODINOU 

Chcete se zasmát s rodinou či s přáteli vlastním nevědomostem nebo prožívat adrenalinové chvilky při 
předhánění protihráčů ve stolní hře? Společenské hry jsou klasickým prvkem zábavy, ať už trávíte dovole-
nou doma, na chatě, u vody. Desková hra je vždy jistotou kvalitně stráveného času plného zdravého soutě-
žení, smíchu i vzrušení. A tmelí kolektiv! Hry se půjčují na oddělení pro dospělé.  
 

S AUDIOKNIHOU TAM, KDE TO S TIŠTĚNOU ČI ELEKTRONICKOU NEJDE 

Audiokniha je moderní alternativa ke čtení klasické papírové knihy či e-knihy. Je kompletně přečtena nebo 
převyprávěna známými osobnostmi do formátu MP3. Hlavní výhodou audioknih je možnost poslechu v 
situacích, kdy čtení není možné, např. na cestách v autě, před spaním, při práci. V knihovně nabízíme audi-
oknihy ze všech žánrů – pohádky, povídky, divadelní hry, detektivky.  

http://mekvalmez.cz/nase-sluzby/elektronicka-ctecka-knih-kindle-4/


DOKRESLI 

PROCVIČUJEME MATIKU 
vybarvi obrázek podle barvy výsledku početních příkladů 

 

PRO DĚTI 



 

 

 
 
 

1. - 28. července 2017 
AMIKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

KDYŽ SE DUŠE USMÍVÁ 
Výstava  výtvarných a rukodělných prací klien-

tů centra. 

 
 
 

7. - 30. srpna 2017 
HANA PÁVKOVÁ 

KREATIVNÍ PORTRÉT 
Výstava fotografií. 

 
 
 
 

BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH 
Prodej vyřazených knih.  

Jeden kus za 10,- Kč. 
 
 
 
 

LÉTO NA KOUPÁKU 
11. 7. Bublinománie 

25.7. Deskohraní 
8.8. Svět z plastelíny 

22.8. Placka z koupáku 
 
 
 
 

JÁ, BOOKTUBER 
Soutěž pro všechny věkové kategorie. 

www.mekvalmez.cz 



ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA 

PONDĚLÍ   9:00 – 17:00 

ÚTERÝ 12:00 – 17:00 

STŘEDA   9:00 – 17:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK   9:00 – 17:00 

SOBOTA ZAVŘENO 

PONDĚLÍ 12:00 – 17:00 

ÚTERÝ ZAVŘENO 

STŘEDA 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00 

SOBOTA ZAVŘENO 

PONDĚLÍ ZAVŘENO 

ÚTERÝ ZAVŘENO 

STŘEDA ZAVŘENO 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK ZAVŘENO 

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 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


