
 



ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ 

Balím, balíš, balíme 
Jako každý rok, tak i letos připomínáme, že nabízíme obalení knih a sešitů pro žáky a studenty základních a 
středních škol. Vyhnete se tak běhání po papírnictvích a shánění atypických 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.  

Ani jehla múzu nezlomí... 
Po celé září můžete ve vestibulu  zhlédnout výstavu  tvorby drogových klientů  K-centra Klíč Vsetín (Agarta Vsetín). 
 

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. V září bude otevřen 6.9. od 9 do 11 hodin v dět-
ském 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 budouc-

nost, 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. Těšíme se na vás. Těšíme se, že si neformálně popovídáme, že na to budeme mít klid, pro-
tože oddělení pro děti bude otevřeno jen a jen pro vás a vaše „Malíčky“ a „Malenky“.   

Vietnam s vůní koriandru 
Magda Radostová vám v rámci cestopisné besedy opět 
přiblíží tuto půvabnou zemi. Zeptali jsme se jí: Proč právě 
Vietnam?  A její odpověď: „Zemi jsem navštívila už mno-

hokrát. Vyzkoušela jsem různé druhy dopravy, různá 

ubytování, okusila spoustu místních specialit. Mám tady 

hodně přátel, ráda se sem vracím. Pokouším se pronik-

nout do tajů vietnamského jazyka i když to je vážně ná-

ročné. Prozradím vám, proč právě Vietnam by měl být 

tím místem, kam se vydat a proč je teď ten nejvhodnější 

čas jej objevit.“ 

Bazar vyřazených knih 
Na konci září ukončíme i oblíbený bazar knih. Zůstalo zde ještě pár kousků a pokud si je neodnesete domů zdarma, 
budeme je muset odvézt do sběru a tam knihy nepatří. K mání jsou knihy pro děti i dospělé, naučná i beletrie, romá-
ny, detektivky, od každého něco. 

 

AKTUÁLNĚ 





LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY 

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s městskou knihovnou a výborem kultury vyhlašuje 20. ročník literární soutě-
že o nejlepší, dosud nezveřejněnou práci. Soutěž je určena občanům města i blízkého okolí a nese jméno spisovatele 
a čestného občana města Miroslava Kabely. 

 Literární soutěž se vyhlašuje pro dvě věkové kategorie 13 až 15 let a 16 až 20 let. Témata letošního ročníku jsou spo-
lečná pro obě dvě skupiny – „Vynález, který změnil historii“, „Člověk, se kterým by ses chtěl/a setkat“, „Krátká fanta-
sy povídka“ a „Pohádka“. Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a Mikroregionu Valašsko-
meziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí.  Mladí autoři mohou své příspěvky posílat do 15. 
listopadu 2018.  

Rozsah soutěžního příspěvku je pro kategorii 13-15 let maximálně jedna strana A4, velikost písma 12. Pro kategorii 16
-20 let je rozsah práce určen na dvě až tři strany A4. Musí jít o původní a dosud nepublikovaný text. Autor zašle text 
v elektronické podobě ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.  Vítěze soutěže zvolí hodnotící komi-
se, jejíž předsedkyní je spisovatelka, překladatelka a učitelka angličtiny Alena Morštajnová.  Odměněni budou tři nej-
lepší v každé kategorii. V kategorii 13 až 15 let obdrží vítěz 999 korun, druhá příčka bude oceněna částkou 666 korun 
a třetí místo 333 korun. Ve starší kategorii 16 až 20 let dostane vítěz 2 222 korun. Druhé místo pak 1 111 korun a třetí 
příčka bude ohodnocena finanční částkou 555 korun.  

Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, se uskuteční 12. prosince v čítárně 
Městské knihovny Valašské Meziříčí. 

Veškeré informace o soutěži jsou uveřejněny na webových stránkách města www.valmez.cz v sekci literární sou-

těž.  

 

SVATÁ BARBORA - LISTOVÁNÍ 

Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před několi-
ka lety žila celá republika. V jejím středu stála dospělá žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku a později v 
Dánsku za stejně starého chlapce. V příběhu se vršily nové a nové záhady, konspirační teorie se měnily ze dne na den. 
Týrání, vliv všemocné sekty, nitky vedoucí do nejvyšších sfér. Andrea je čím dál více pohlcována pátráním, zapomíná 
na svůj osobní život, na svého přítele Jakuba, ze stěn svého 
pokoje vytvoří obří nástěnku plnou jmen, událostí a souvis-
lostí. Dozvídá se nové skutečnosti, vždy se jí narýsuje možná 
varianta, která je následně popřena, každá nalezená odpo-
věď pokládá další otázky. Andrea se ztrácí v nekonečném 
labyrintu, ale nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí 
nakonec zdá, že ji má téměř na dosah, je postavena před zá-
sadní otázku: Co všechno je ochotna obětovat? 
 

 účinkují: Petra Bučková a Alan Novotný, hostem 
večera bude  autor Martin Šindelka 
 knihu v roce 2018 vydalo nakladatelství Lipnik—na 
místě k prodeji za 500,- Kč 

 
Rezervace míst na tel.: 571 621 589—nahlásit jméno , počet lístků a telefonní číslo. Vstupné: 50,- Kč. 

 

AKTUÁLNĚ 



 

PŘIPOMENUTÍ 
INVAZE 18 

Naše knihovna se 21.8.2018 připojila k celorepublikovému happeningu Invaze18 k padesátému výročí srpnové invaze. 
Okupovali jsme naše město symbolickými papírovými vojáčky. 

21. srpna 1968 – Před padesáti lety ukončila invaze „bratrských“ armád do Československa tzv. pražské jaro a umož-
nila vznik tzv. normalizace. 

K Invazi18 se připojilo 153 měst, ze zahraničí potom Brusel, Štrasburk, Bristol a Kolín nad Rýnem.  Invazi18 vymysleli a 
uspořádali spolek Fujaré, z. s. a Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. 

http://www.fujare.cz
http://www.knir.cz


NAJDEŠ 6 ROZDÍLŮ? 

POZNÁŠ STEJNÝ OBRÁZEK V ŘADĚ? 

 

PRO DĚTI 



 

 

 
 
 

4. - 30. září 2018 
ANI JEHLA MÚZU NEZLOMÍ 

Výstava  tvorby drogových klientů K-centra 
Klíč, Agarta Vsetín. 

 
 
 
 

čtvrtek 6. září 2018 od 9 do 11 hodin 
KLUB MALÍČEK 

Klub pro rodiče s dětmi do tří let. 
 
 
 
 
 
 

úterý 18. září 2018 v 18 hodin 
MAGDA RADOSTOVÁ 

VIETNAM S VŮNÍ KORIANDRU 
Cestopisná beseda. 

 
 
 
 

na říjen připravujeme: 
 

pátek 12. října 2018  ve 20 hodin 
ŠINDELKA, MAŠEK, POKORNÝ 

SVATÁ BARBORA 
LISTOVÁNÍ 

Vstupné 50,- Kč 
rezervace na tel. 571 621 589 

 
 
 

www.mekvalmez.cz 

9/2018 



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 


