


ŘÍJEN A KNIHOVNA 
 

Týden knihoven 
2. října odstartuje po celé České republice Týden knihoven (2.-
7.10.2017). V rámci této akce se mohou především potencionální 
uživatelé meziříčské knihovny seznámit s veškerými jejími služ-
bami.  Přijďte se podívat na naši nabídku knih a časopisů, doplně-
nou o půjčování deskových her, zvukových knih, didaktických 
hraček, e-knih. Po celý týden je registrace jednotlivců i rodinná 
registrace v knihovně zdarma. Po celý týden budeme odpouštět 
nepořádným klientům poplatky za včas nevrácené výpůjčky. Pro 
ty, kteří na tuto amnestii čekají, však nemáme dobrou zprávu. 
Pokud výpůjčky nebudete vracet ve stanovených termínech a 
začne se to stávat pravidlem, budete z řad našich klientů vyřaze-
ni. Od 2. října startuje také Klíčování druháků, žáků 2. tříd základ-
ních škol, které volně navazuje na jejich pasování za Rytíře řádu 
čtenářského v loňském školním roce.  
 

Nejkrásnější česká kniha 
je název výstavy, kterou můžete v měsíci říjnu zhlédnout ve vestibulu knihovny. Autorem 
vystavených fotografií je Martin Hlavica. Fotografie portrétů a zátiší  jsou z 51. ročníku sou-
těže Nejkrásnější knihy roku,  prezentují se na nich významné osobnosti nejen českého 
showbyznysu.  
 

S knihovnou Střední a Jižní Amerikou 
Po sedmiměsíční pouti po Asii, která proběhla na přelomu roku 2011 – 2012 a napsal o ní 
svou první knihu (Neznámá pouť známou Asií, T. Novák, r. 2015), se Tomáš Novák vydal objevovat krásu dalšího jeho 
vysněného kontinentu – Jižní Ameriku. Se svou přítelkyní vyrazil začátkem roku 2016 do mexického Cancunu, odkud 
započal svou roční cestu směrem na jih. Projel a navštívil 17 zemí a urazil přes 35 000 km převážně stopem. Okoupal 
se v Karibském moři i v Tichém a Atlantickém oceánu, zavítal na několik mayských a inckých ruin, překročil rovník na 
jižní polokouli, prošel se po pouštích a solných pláních, zabrouzdal do Amazonského deštného pralesa, požvýkal ko-
ku, pokochal se výhledy z Andských velehor, navštívil Jezuitské misie, projel větrem bičovanou Patagonii, až dorazil 
do nejjižnějšího města světa s názvem Ushuaia. Celou cestu průběžně dokumentoval a psal na své stránky vtram-
pu.cz. Tolik a ještě mnohem víc vám bude vyprávět každý měsíc o své druhé velké cestě valašskomeziříčský rodák 
Tomáš Novák. Druhá ze série přednášek  bude pokračovat v úterý 10. října v naší knihovně Střední Amerikou – Sal-
vador, Nikaragua, Kostarika, Panama. 
 

Strašidlení 
Po roce jsme pro všechny odvážné děti opět připravili strašidelné putování. Strašidlení proběhne 19. října od 17.30 
hodin. Vycházet se bude z čítárny v Krásenské radnici, kde započne  strašidelná stezka. Na každé zastávce je pro zís-
kání odměny nutno splnit zadané úkoly. A odměnu získá každý malý účastník na oddělení pro děti, kde na něj bude 
čekat oblíbený Duch knihovny. Kdo se bojí, nesmí do knihovny!  A upozornění, akce je za každého počasí, takže teplé 
oblečení a pláštěnky s sebou.  Zahřát se můžete teplým čajem či svařákem. 
 

Do Paříže za děvčaty 
Poznání nevede jen přes zeměpisné znalosti, ale hlavně přes pocity, které si ze svých cest přinášíme a uchováváme 
ve vzpomínkách. Videoshow Do "Paříže za děvčaty" je obrazovou Esejí. Je souborem esencí o lidech, pulzujícím životě 
velkoměsta i jakousi básní v próze. Přestože je jen letmým dotekem, dá najednou pochopit všechny souvislosti. A 
fotografiemi prolnuté hudebními motivy vytvářejí působivý emotivní celek. Tuto videoshow můžete prožít v úterý 
24. října v 18 hodin v čítárně. 

 

AKTUÁLNĚ 

http://vtrampu.cz
http://vtrampu.cz


 

SOUTĚŽE 
 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY 
 

Město Valašské Meziříčí  ve spolupráci s  Městskou knihovnou a výborem kultury  vy-
hlašuje 19. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY PRO ROK 2017. 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 Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu. 
Kategorie b)  13 až 15 let Rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu. 
  
Společná témata pro obě kategorie: 

1)      Měním své město 
2)      Má televizní show 
3)      Svět bez elektřiny 
4)      Pohádka bez zvířecího světa 

  

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, kultury a sportu, Zašovská 
784, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na podatelny městského úřadu na ulicích Soudní 1221 a Zašovská 784. 
Současně zašle elektronickou verzi ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.  Upozornění: Nutno 
uvést jméno, příjmení, adresu, rok narození autora a školu, kterou navštěvuje.  Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 
2017.  
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 13. prosince 2017 v čítárně Městské 
knihovny Valašské Meziříčí.  Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách města Valašské Me-
ziříčí. 
 

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 

V rámci letošního Týdne knihoven vyhlašujeme městské 
kolo literární soutěže O poklad strýca Juráša na téma Já 
jsem tvůj člověk – vztah člověka a zvířete.  
 
 Podtémata: 
- Zvíře - zachránce člověka, člověk - zachánce zvířete 
- Pohádka z říše zvířat (Králem v říši zvířat) 
- Můj zážitek se zvířetem 
- Moje oblíbené zvíře - podobám se mu v něčem? 
 
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si 
může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako 
prózu, poezii, drama nebo komiks.  Každý soutěžící může 
zaslat jeden příspěvek (v próze  max. 3 strany A4, v poezii 
max.  3 básně, v komiksu max. 4 strany A4). Vyhlášení 

soutěže  2.10.2017, uzávěrka soutěže 30.11.2017. Vyhlášení vítězů městského kola proběhne 11.1.2018 ve 13 hodin.  
Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, ná-
zvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy.  Titulní list je možné stáhnout z 
www.mekvalmez.cz . Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě ve vaší knihovně nebo zasílejte na email  
detske@mekvalmez.cz. 

mailto:aubrechtova@muvalmez.cz


POJMENUJ A VYBARVI ČÍSLA 

VYLUŠTI TAJENKU 

 

PRO DĚTI 



 

 

 
 
 

3. - 30. října 2017 
NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÁ KNIHA 

portréty a zátiší 
Výstava  fotografií Martina Hlavici. 

 
 
 
 

úterý 10. října 2017 v 18 hodin 
TOMÁŠ NOVÁK 

SALVADOR, NIKARAGUA, 
KOSTARIKA, PANAMA 

Druhá beseda ze série přednášek  
o Střední a Jižní Americe. 

 
 
 
 
 

čtvrtek 19. října 2017 v 17.30 hodin 
STRAŠIDLENÍ 

STEZKA Z KNIHOVNY DO KNIHOVNY 
s plněním úkolů 

 
 
 
 
 

úterý 24. října 2017 v 18 hodin 
HERBERT ULLRICH 

DO PAŘÍŽE ZA DĚVČATY 
Videoshow. 

 
 
 
 
 

www.mekvalmez.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, ZVUKOVÁ KNIHOVNA, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


