


 

AKCE V ÚNORU 
 

Živé pochodně... 
Celý název výstavy je Živé pochodně jako forma politického protestu - Jan Palach a ti druzí. Výstavu připravila 
Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze u příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha, který chtěl 
svým činem probudit veřejnost, aby se vrátila k ideálům pražského jara. Stalo se tak 16. ledna 1969 na Václavském 
náměstí v Praze. Sérii fotografií a textů můžete shlédnout v knihovně až do konce března.  

 
David Hainall: Rumunsko – hory a hluboká údolí, mamaliga a skvělí lidé 
Putování rumunskými horami patří dodnes mezi nezapomenutelné zážitky. Často se člověk vydává proti toku času a 
najednou se ocitá uprostřed horských luk plných ovcí a pastevců, kteří zde žijí stejně jako před padesáti nebo dokon-
ce sto lety. Život rumunských pastevců se s postupem příliš nezměnil a v horách se jakoby zastavil čas. Rumunsko 
nejsou jen hory, pastevci a stáda ovcí. Rumunsko je fascinující země a jistě stojí za to podívat se na ni i z jiné perspek-
tivy než z hřebenů vysokých hor. Navštívíme celou řadu přírodních a geologických skvostů, které mnohdy nemají 
obdobu jinde v Evropě nebo dokonce ve světě. Pokocháme se mimo jiné zemními kulisami, bahenními sopkami, tra-
vertinovými vodopády a kaskádami, projdeme se vrchovištními rašeliništi porostlými masožravými rosnatkami, pro-
zkoumáme čedičovou horu, solný i vápencový kras, smrtonosnou sirnou jeskyni a vykoupeme se v kráterovém jeze-
ře sv. Anny. V úterý 12. února v 18 hodin v čítárně. 

Lenka a Václav Špillarovi: Zanzibar - ostrov vůní a otroků 

„Představíme tuto kořením vonící „perličku“ Indického oceánu nejen jako znamenitý cíl dovolených, ale seznámíme 
také s obsáhlou místy dost dramatickou historií tohoto nádherného kousku pevniny v blankytném korálovém moři, s 
krásnými obyvateli – se zručnými staviteli lodí dhow, skvělými malíři a dobrými obchodníky.“  Lenka a Václav Špilla-
rovi— v úterý 19. února v 18 hodin v čítárně. 
 

Valmezem bezpečně s Besipem 

Být viděn, to je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Právě bezpečnost v dopravě bude hlavním tématem bese-
dy, která se uskuteční ve čtvrtek  27. února v 17 hodin v čítárně knihovny. Krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík a 
policejní preventista Vladislav Malcharczik poradí nejen dospělým, jak předejít rizikovému chování chodců, cyklistů a 
řidičů. Zaměří se na nejčastější příčiny dopravních nehod, zároveň připomenou novinky v zákoně o provozu na po-
zemních komunikacích. Zvláštní důraz budou klást na viditelnost účastníků provozu, zvláště na jejich vybavení re-
flexními prvky. Vysvětlena bude také pravidla zipování a vjezdu a výjezdu na turbokřižovatku ve Valašském Meziříčí. 
Prvek, který zvýší jejich viditelnost, dostane každý posluchač na konci besedy jako dárek. 
 

Miroslav Zikmund slaví  100. narozeniny 

A právě k výročí jeho narození připravila naše knihovna společně s LiStOVáNím akci, která vyjímá z pestrobarevné 
žánrové palety beletrie jednu výjimku – cestopis. Jeho autory jsou opravdové legendy, Miroslav Zikmund a Jiří Han-
zelka. Popasovat se s knihami, které více než po padesáti letech upravil jubilant, Miroslav Zikmund, je opravdová vý-
zva. Cílem tohoto LiStOVáNí tak bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním generacím, kterým vše připadá tak 
samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou opravdoví “frajeři”. Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy 
nepomine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá se s tím očekávat i spousta legrace. Na dobrodružnou cestu s Z+H se 
vydáme ve středu 27. února ve 20 hodin v čítárně knihovny, vstupné je 50,- Kč a rezervovat místa si můžete na tele-
fonu 571621589.                      

 

AKTUÁLNĚ 



O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 

Nejlepší literární práce ve dvanácti kategoriích odměnila naše 
knihovna v rámci literární soutěže O poklad strýca Juráša 10. ledna 
2019. Literární soutěž překročila práh dospělosti a osmnáctým roč-
níkem vyzvala děti k přemýšlení nad hrdinstvím. Soutěžící mohli 
sami sebe pasovat do role literárního hrdiny, mohli vyslat svého hr-
dinu na dobrodružnou cestu, mohli se svému hrdinovi stát průvod-
cem na vlastivědném putování Od Aše po Valmez, nebo mohli in-
scenovat setkání různým literárních hrdinů z různých příběhů. Prá-
vě z posledního jmenovaného tématu vyplynulo nejvíce vtipných 
scének. Ne-
lze se tedy 
divit, že po-

tká-li se malý Mikuláš s malým Poseroutkou, nebude o zába-
vu nouze. Pokud pošlete Lichožrouta na Severní pól, bude 
příběh navíc okořeněn napětím. Soutěžní práce byly opravdu 
různorodé a porota měla náročný úkol, vybrat z devadesáti 
prací jen ty nejlepší. Nyní nezbývá, než vítězům blahopřát a 
držet palce do okresního kola. Nejvíce medailí vybojovali žáci 
základních škol Šafaříkova (6), Salvátor (5), Choryně a Loučka 
(4), Žerotínova (3), Branky a Poličná (2), Zašová (1). Všechny 
vítězné práce postupují do okresního kola, které se uskuteční 
v březnu opět ve Valašském Meziříčí. Držíme palce!  
 

NA 260 NOVÝCH RYTÍŘŮ 

Na konci ledna jsme postupně paso-
vali na 260 prvňáčků z meziříčských 
škol a blízkého okolí (Krhová, Chory-
ně). Rytíři se stali, protože už zvládají 
celou abecedu, ví, jak se ke knížkám 
správně chovat, a hlavně to králi Kni-
hoslavovi a královně Abecedě sva-
tosvatě slíbili!  Prvňáčci se také mo-
hou těšit na dárek v podobě knížky. 
Tu ale dostanou až po třech měsících, 
kdy budou chodit do knihovny na 
různé besedy a akce v rámci projektu 
Knížka pro prvňáčka. Původně 
knihovna pasování prováděla v červ-
nu. Zjistili jsme ale, že termín před po-
loletním vysvědčením je vhodnější. 
Děti totiž už znají celou abecedu, tak-
že jim nic nebrání, aby si už nyní půjčili 
pěknou knížku.  

 

OHLÉDNUTÍ 





 

PRO DĚTI 



 

 

 
 

 

1. února - 29. března 2019 
ŽIVÉ POCHODNĚ 

JAN PALACH A TI DRUZÍ 
Výstavu připravila  Knihovna Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy. 
 
 

 

čtvrtek 7. února 2019, 9 - 11 hodin 
KLUB MALÍČEK 

Pro rodiče a děti do 3 let. 
 
 

úterý 12.  února  2019 v 18 hodin 
DAVID HAINALL 

RUMUNSKO 
HORY A HLUBOKÁ ÚDOLÍ, MAMALIGA A 

SKVĚLÍ LIDÉ 
Cestopisná beseda s dataprojekcí. 

 
 

úterý 19. února 2019 v 18 hodin 
LENKA A VÁCLAV ŠPILLAROVI 

ZANZIBAR 
Cestopisná beseda s dataprojekcí. 

 
 

čtvrtek 21. února  2019 v 17 hodin 
ZDENKĚ PATÍK, VLADISLAV MALCHARCZIK 

VALMEZEM BEZPEČNĚ S BESIPEM 
Beseda o novinkách v silničním provozu, každý 

návštěvník obdrží malý dárek. 

 
středa 27. února 2019 ve 20 hodin 

LISTOVÁNÍ 
LEGENDA Z+H 

Scénické zpracování slavného cestopisu. 
Vstupné 50,- Kč. 

Rezervace míst na tel. 571621589. 
 

www.mekvalmez.cz 
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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 


