AKTUÁLNĚ
DUBEN V KNIHOVNĚ
Knihovna Právnické fakulty UK: Významné osmičky v českých dějinách 20. století v
obrazech, filmových dokumentech a zákonech
Výstava připomíná čtyři události, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa 20. století,
neboť zásadním způsobem ovlivnily lidské životy, rozhodování každého jednotlivce, ale také formování společnosti jako celku. Každý člověk, který prožil alespoň
část svého života v minulém století, byl totiž postaven bez vlastního přičinění do složitých historických situací, na něž
musel nějakým způsobem reagovat. Často to bylo rozhodování opravdu osudové a formovalo budoucnost českého
národa, jeho samotnou existenci, ale i jeho charakter.
Výstava, zachycující roky 1918, 1938, 1948 a 1968, má 3 části: Obrazová část – události jednotlivých roků jsou
představeny prostřednictvím dobových fotografií, denního tisku, propagačních materiálů atd. Filmové dokumenty –
QR kódy odkazují na zajímavé filmové dokumenty na YouTube, které byly vybrány k jednotlivým událostem. Zákony – ukázky zákonů a vládních nařízení, které státní orgány přijímaly v dané době. Výstava bude doplněna literaturou z fondu knihovny, vztahující se k těmto událostem.

Klub Malíček - do knihovny do malička
Rodičům na rodičovské dovolené a dětem do 3-4 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce) je určen klub Malíček. Probíhat bude od 5. dubna vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se
můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní. Naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče. Cílem Malíčku je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k
pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou
z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně
nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti. První
setkání bude o tom, co vám a vašim dětem můžeme v knihovně nabídnout – ukázka leporel, didaktických hraček a
audioknih. Těšíme se na vás. Těšíme se, že si neformálně popovídáme, že na to budeme mít klid, protože oddělení pro
děti bude otevřeno jen a jen pro vás a vaše „Malíčky“ a „Malenky“.

Zdeněk Patík a por. Bc. Vladislav Malcharczik: Valmezem bezpečně s Besipem
Tématem besedy budou např. viditelnost a reflexní prvky, dopravní značení, cyklostezky, jízdní kolo, změna průjezdnosti ve Valašském Meziříčí (nová okružní křižovatka) a prostor bude samozřejmě pro dotazy. Ten, kdo s námi vydrží
až do konce besedy, obdrží zdarma tašku s reflexním prvkem, příp. další reflexní prvky.

JAR, Namibie, Botswany a Zimbabwe
Při úžasně barevné projekci fotografií i filmových záběrů se dozvíte, jak se dá neznámými končinami černého kontinentu cestovat na vlastní pěst – terénním autem divočinou i pouští a přitom spát ve stanech. Společně navštívíme
Kapské Město i hliněnou vesnici tradičně žijících Himbů. Budeme stát tváří v tvář divokým zvířatům, zatají se nám
dech ve sloním obklíčení a snad přežijeme i kousnutí šestimetrovým hadem. Podíváme se na největší písečné duny
světa i hřmící masy Viktoriiných vodopádů. Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů,
které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.
pokračování na druhé straně

AKTUÁLNĚ
DUBEN V KNIHOVNĚ
Tomáš Novák: Střední a Jižní Amerikou – 8. část: Argentinská Patagonie – větrným peklem
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 Cancúnu, 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 Amazonsk ého deštného pralesa, požvýkal koku, 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 vtrampu.cz.

Miloš Gregor, Petra Vejvodová, Zvol si info: Nejlepší kniha o fake news!!!
Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi jako ta raketa mířící na
Hawai. Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se
nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a
proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit?
LiStOVáNí navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích vyjíždí na velké turné díky skvělým lidem z tohoto projektu. Ti knížku zpracovali do vtipné a neotřelé divadelní
formy a tu postupně přivezou na více než 50 míst ČR. A autoři knížky je na velké většině z nich doprovodíme a zapojí
se tak do debat s diváky.
Knihu vydalo nakladatelství CPress / AlbatrosmediaÚčinkují: Alan Novotný (alt.Jan Brožek) a Jiří Ressler. Vstupné
50,- Kč, rezervace na tel. 571 621 589.

OHLÉDNUTÍ
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
První jarní den byli v rožnovské knihovně oceněni
mladí literáti, kteří uspěli v
okresním kole soutěže „O
poklad strýca Juráša“. Jejich
práce postupují do kola
krajského, které bude slavnostně vyhodnoceno 5.
června 2018 v Krajské
knihovně Františka Bartoše
ve Zlíně.
O letošní téma „Já jsem tvůj
člověk“ byl zvýšený zájem ve
všech oblastních kolech, která
organizovaly Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Městská knihovna Valašské Meziříčí
a Městská knihovna Rožnov
pod Radhoštěm. Děti se zamýšlely nad svým vztahem
k příslušníkům živočišné říše, sepisovaly své zážitky se zvířátky, vymýšlely pohádky. Mohly si volit mezi formou prózy, básně či komiksu.
Vítězné práce vybrala porota, ve které byly knihovnice ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm i
Nového Hrozenkova. Jitka Slezáková z dětského oddělení Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm k okresnímu
kolu podotkla: „V soutěžních textech dětí jednoznačně převažují psi. Mezi vítězi oblastních kol je asi čtyřicítka psích
příběhů, z nichž některé pobaví, jiné dojmou. O druhou příčku se dělí obyvatelé našich lesů s cizokrajnými zvířaty ze
ZOO, následují zvířata domácí jako kůň, králík, slepice, koza a také řada tvorů vymyšlených.“
Slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 21. března v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnovská
knihovna vydala u této příležitosti almanach „Já jsem tvůj člověk“, ve kterém jsou otištěny práce, které se umístily v
okresním kole. Tištěný almanach je k dispozici na vyžádání v knihovně nebo na webu: knir.cz/z-tisku/publikace. Soutěž „O poklad strýca Juráša“ je součástí celostátní soutěže „Kde končí svět“, výsledky z krajského a celostátního kola
budou známy v průběhu června. Věříme, že příspěvky dětí ze vsetínského okresu budou úspěšné i v dalších kolech.
Úspěšní soutěžící z Valašského Meziříčí a blízkého okolí, kteří postoupili z městského kola soutěže:
Poezie:
2. místo – Viktorie Fabiková – ZŠ a MŠ Choryně – kategorie 1.-3. třída
Próza:
2. místo – Anežka Smahelová – ZŠ a MŠ Loučka – kategorie 4.-5. třída
2. místo – Anežka Hellerová – ZŠ Salvátor – kategorie 6.-7. třída
3. místo – Elisaveta Pisareva – ZŠ Šafaříkova – kategorie 6.-7. třída
Komiks:
2. místo – Adrian Palát – MŠ a ZŠ Choryně – kategorie 1.-3. třída
1. místo – Marek Latta – ZŠ Šafaříkova – kategorie 6.-7. třída
3. místo – Marie Hnilicová – Gymnázium VM – kategorie 8.-9. třída

NOC S ANDERSENEM
NOC S ANDERSENEM, PEJSKEM A KOČIČKOU
Již sedmnáctá Noc s Andersenem se nesla v duchu knížky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, která
poprvé vyšla před devadesáti lety. Po několikadenních přípravách se v pátek 23. března v podvečer otevřely
dveře 31 nedočkavým spáčům z 1. až 3. tříd základních škol ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí. Nezbytné formality
byly rychle vyřízeny, když vstoupil sám Josef Čapek. Pověděl dětem, komu bylo vyprávění o pejskovi a kočičce původně určeno a pozval všechny na pohádku. Příběh o pejskovi a kočičce, Jak myli podlahu, sehrály knihovnice a hned
poté přišly na řadu nocující děti. Ve skupinkách inscenovaly čtyři příběhy, po kterých plnily úkoly a soutěžily. Mezi
nejzábavnější disciplíny patřil hod kostí na cíl a obvazování pejskovy tlapky. Mezi nejnáročnější se zařadilo látání díry
na kalhotách a čenichání pod závějí, napínavé bylo např. hledání hraček v tajemném boxu. Nad poslední pohádkou
jsme dost váhali, ale v osmičkovém roce nezařadit příběh o tom Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen, by byla velká
škoda. Kromě oslav budou mít děti i lekci finanční gramotnosti, tak bylo rozhodnuto. Pohádku opět sehráli knihovníci, a tam, kde jsme si mysleli, že už jsou spáči zralí do spacáku a vynecháme nakupování praporků, se děti samy přidaly k pejskovi a kočičce, vykoupily celý obchůdek, aby „zdarma“ získaly praporky, uspořádaly průvod a velkolepě vznik
republiky oslavily. Po bujarých oslavách zvesela do spacáků a číst. Společně jsme si na dobrou noc vyslechli příběh
Ivana Klímy „K čemu jsou dobré knížky“. Domů si děti odnesly knížečku, do které si zaznamenávaly své večerní aktivity, pamětní placku a spoustu nevšedních zážitků.
Trochu čísel: V dětském oddělení naší knihovny nocovalo 31 dětí (1.-3. tříd). Na přípravě programu se podílelo všech 14 knihovníků a 6 jich s dětmi přespalo.
A veliké poděkování kolektivu knihovny, který je bezvadný a bezvadně tuto Noc připravil a zorganizoval!

PRO DĚTI

2.– 30. dubna 2018
VÝZNAMNÉ OSMIČKY V ČESKÝCH
DĚJINÁCH 20. STOLETÍ
Výstava fotografií Knihovny Právnické
fakulty UK.

čtvrtek 4. dubna - 9-11 hodin
KLUB MALÍČEK
Dopoledne pro rodiče
na mateřské dovolené.

úterý 10. dubna v 17 hodin
ZDENĚK PATÍK
POR. BC. VLADIMÍR MALCHARCZIK
VALMEZEM BEZPEČNĚ S BESIPEM
Beseda o bezpečném silničním provozu.

úterý 17. dubna v 18 hodin
JIŘÍ MÁRA
TAJUPLNÁ AFRIKA
Cestopisná beseda.

úterý 24. dubna v 18 hodin
TOMÁŠ NOVÁK
ARGENTINSKÁ PATAGONIE
Cestopisná beseda.

pondělí 30. dubna ve 20 hodin
VEJVODOVÁ, GREGOR, ZVOL SI INFO
NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS
Listování. Vstupné 50,- Kč.

www.mekvalmez.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, ZVUKOVÁ KNIHOVNA, KRÁSENSKÁ RADNICE
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

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA
PONDĚLÍ

12:00 – 18:00

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

STŘEDA

12:00 – 18:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 17:00

SOBOTA

ZAVŘENO

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ VYHLÍDKA, SVČ DOMEČEK
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

