
 



ŘÍJEN V KNIHOVNĚ 

Týden knihoven 
1. října odstartuje po celé České republice Týden knihoven. V 
rámci této akce se mohou především potencionální uživatelé 
meziříčské knihovny seznámit s veškerými jejími službami. Přijď-
te se podívat na naši nabídku knih a časopisů, doplněnou o půj-
čování deskových her, zvukových knih, didaktických hraček, e-
knih. 
Od 1. října startuje také Klíčování druháků, žáků 2. tříd základních 
škol, které volně navazuje na jejich pasování za Rytíře řádu čte-
nářského v loňském školním roce. 
V týdnu knihoven bude také vyhlášen další ročník literární sou-
těže pro děti O poklad strýca Juráša s podtitulem Já a můj 
hrdina. 
Ve čtvrtek 4. října můžete navštívit klub Malíček a v tento den 
také odstartujeme první přednáškou Virtuální univerzitu 
třetího věku. 
Naše knihovna se připojila k projektu České televize s názvem 
Skautská pošta. Sledujte náš web. 
Pokud se zaregistrujete jako rodina, vyjde vás registrace na 
150,- Kč (nejméně 1 rodič a 1 dítě do 15 let či student do 26 let). 
V tomto týdnu budeme odpouštět nepořádným klientům po-
platky 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 stá-
vat pravidlem, budete z řad našich klientů vyřazeni. 
 

My básnické střevo máme, s osudem se vyrovnáme 
Po celý říjen  můžete ve vestibulu  knihovny zhlédnout  tvorbu z dílny  dobrovolného sdružení stomiků - České 
ILCO. 
 

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 Ma-
líček. V říjnu bude otevřen 4.10. 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 čtenář-
ských 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).  

Virtuální univerzita třetího věku - 1. přednáška zimního semestru na téma České dějiny a 
jejich souvislosti 
Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený vzdělávací program pro seniory (osoby se statusem důchodce) a invalidní 
důchodce bez rozdílu věku, který pořádá vysokoškolské pracoviště prostřednictvím konzultačního střediska v 
knihovně ve Valašském Meziříčí. Studium probíhá v zimních a letních semestrech formou e-learningu ve skupině. 
Začínáme 4. října v 9 hodin.  Cena za semestr - 400,- Kč. Přihlásit se ke studiu můžete do 18.10. 

 

AKTUÁLNĚ 

https://www.mekvalmez.cz/malicek/
https://www.mekvalmez.cz/vu3v/zakladni-informace/
https://www.mekvalmez.cz/vu3v/zakladni-informace/
https://decko.ceskatelevize.cz/skautska-posta


ŘÍJEN V KNIHOVNĚ 

Michal Valoušek: Programování s kocourem Scratchem 
Seznámení se světem programování a digitálních dovedností pro širokou veřejnost. Přijďte se přesvědčit, že progra-
movat dnes může opravdu každý — dítě, rodič i senior.  S pomocí vizuálního programovacího jazyka Scratch zrealizu-
jeme jednoduchou animaci, sadou barevných kódů vysvobodíme roboty Ozoboty z bludiště a zoufalým účastníkům 
bude umožněno odvysílat signál SOS prostřednictvím kapesního počítače micro:bit. Dne 11. října v 17 hodin v čítár-
ně. Kapacita akce: 15 osob, je důležité si rezervovat místo, proto svůj zájem potvrďte ve formuláři na webu 
www.mekvalmez.cz.  Pokud vlastníte notebook, vemte jej sebou.  

LiStOVáNí.cz: Svatá Barbora (Šindelka, Mašek, Pokorný) 
Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o 
tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před něko-
lika 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 od-
pověď 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 zásadní otázku: Co všechno je ochotna obětovat?  12. října 
ve 20 hodin vám knihu přiblíží Petra Bučková a Alan Novotný, účast potvrdil také autor Marek Šindelka,  po 
představení diskuze s autorem.  VSTUPNÉ: 50 Kč, rezervace míst na telefonu 571 621 589. 

Tomáš Kubeš: Střední Asie aneb Cesta za kočovníky 
Střední Asie patří k neobjeveným regionům, budeme putovat po Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgystánu a Tádžikis-
tánu. Tato cesta bude nejen prvním seznámením, ale také poutí s mnoha nečekanými překvapeními. Uvidíme Hed-
vábnou stezku, lodní hřbitov na Aralském jezeře, Bucharu, Chivu, Kazašskou futuristickou metropoli Astanu, kočov-
níky, jurty, divoké hory i doly Kyrgystánu, Fanské hory, Pamír, i tradiční souboje. Do Asie se podíváme 16. října v 18 
hodin. 
 

Radomír Čížek: Na kole do horských vesnic Ázerbájdžánu 
Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek odletěl v dubnu 2018 na 18denní výpravu do turisty stále ještě nepříliš 
objeveného Ázerbájdžánu. Projížděl pod zasněženými horskými štíty, vyprahlou pouští, mezi bahenními sopkami a 
ropnými věžemi, i po dálnici na předměstí Baku. Hlavním cílem jeho výpravy však bylo na vlastní kůži okusit život 
„obyčejných“ lidí v odlehlých horských vesničkách, kde končí cesty a začíná jiný svět - svět, kde se jakoby zastavil čas 
a lidé žijí v pro nás těžko představitelných podmínkách. V úterý 23. října v 18 hodin. 
 
Strašidlení 
Poslední stezku z knihovny do knihovny  s plněním úkolů pro ty, co se nebojí,  chystáme na čtvrtek 25. října 2018. 
 
Zdeněk Pomkla: 1. světová válka 
Říjnové akce ukončíme besedou o 1. světové válce.  V úterý 30. října v 17 hodin v knihovně přivítáme archiváře, auto-
ra publikací z oblasti regionální historie Valašska, Východní Moravy a o československých legionářích. pana Zdeňka 
Pomklu. 

 

AKTUÁLNĚ 





KAMARÁDKA KNIHOVNA 

Přijďte oznámkovat naši knihovnu. Dětské oddělení se účastní soutěže O NEJLEPŠÍ KNIHOVNU PRO DĚTI s ná-
zvem KAMARÁDKA KNIHOVNA. Známkuje se jako ve škole a předměty jsou podobné. Můžete oznámkovat 
výběr knih, otevírací dobu, chování knihovnic atd. Stačí přijít do knihovny a vyplnit vysvědčení. Pozor, každý mů-
že známkovat jen jednou. 

Vysvědčení rozdáváme v dětské knihovně nebo si ho můžete také stáhnout na našich webových stránkách 
www.mekvalmez.cz, vytisknout a donést na dětské oddělení.  Vysvědčení sbíráme do začátku prosince. 

 

AKTUÁLNĚ 





 

PRO DĚTI 

POJMENUJ A VYBARVI ČÍSLA 

VYLUŠTI TAJENKU 



 

 

 
 

2. - 30. října 2018 
MY BÁSNICKÉ STŘEVO MÁME... 

Výstava  dobrovolného sdružení stomiků - 
České ILCO. 

 
 

úterý 11. října 2018 v 17 hodin 
PROGRAMOVÁNÍ  

S KOCOUREM SCRATCHEM 
Rezervace míst na workshop na 

www.mekvalmez.cz.. 
 
 

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

SVATÁ BARBORA 
LISTOVÁNÍ 

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

 

 
úterý 16. října 2018 v 18 hodin 

TOMÁŠ KUBEŠ 
STŘEDNÍ ASIE 

Cestopisná beseda. 
 

 
úterý 23. října 2018 v 18 hodin 

RADOMÍR ČÍŽEK 
NA KOLE DO HORSKÝCH VESNIC  

ÁZERBÁJDŽÁNU 
Cestopisná beseda. 

 
čtvrtek 25. října 2018 od 17:30 hodin 

STRAŠIDLENÍ 
Stezka s plněním úkolů. 

 
úterý 30. října 2018 v 17 hodin 

ZDENĚK POMKLA 
1. SVĚTOVÁ VÁLKA 

Přednáška. 

www.mekvalmez.cz 

10/2018 



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 


