


TÝDEN KNIHOVEN 

První říjnový týden je tradičně po celé 
České republice věnován Týdnu knihoven. 
V rámci této akce se mohou především 
potencionální uživatelé knihovny sezná-
mit s veškerými jejími službami. Přijďte se 
podívat na naši nabídku knih a časopisů, 
doplněnou o půjčování deskových her, 
zvukových knih, didaktických hraček, e-
knih. Předskokanem Týdne knihoven bu-
de Listování. Do kin vstupuje 26.9. premi-
éra filmu na motivy knihy Jaroslava Rudiše Národní třída a v knihovně vám v neděli 29.9. představí Pavel 
Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný Rudišovu knihu Český ráj. V týdnu knihoven bude také vyhlá-
šen další ročník literární soutěže pro děti O poklad strýca Juráša, letos na téma Jan Ámos Komenský 
s podtématy nejlepší učitel, perličky ze školy či nejlepší školní den... Ve středu 2. října přijede za dětmi do 
knihovny divadlo MALéhRY a představí jim formou scénického čtení řadu pohádek. Ve čtvrtek 3. října 
můžete navštívit klub Malíček a v tento den také odstartujeme první přednáškou zimní semestr Virtuální 
univerzity třetího věku, tématem bude Etika jako východisko z krize společnosti. Univerzitu mohou na-
vštěvovat pouze senioři a cena za jeden semestr je 300,- Kč.  Informace k akcím najdete na  webu 
www.mekvalmez.cz. 

 
 

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 ur-
čen klub Malíček. V říjnu bude otevřen 3.10.  od 9 
do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete 
těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, poví-
dání, čtení a hraní. Cílem Malíčku je podpořit rozvoj 
verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a 
čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pocho-
pení 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, poví-
dáním, zpíváním). Dále rodičům pomáháme oriento-
vat se v nabídce kvalitní literatury pro děti.   
 

 

AKTUÁLNĚ 



 

BESEDY K PROGRAMU „ŠEDESÁT A VÍC NEZNAMENÁ NIC“ SE USKUTEČ-
NÍ OD ZÁŘÍ V MALÉM SÁLE KOMUNITNÍHO CENTRA 
 

 
 
Vstup je pro registrované  v  tomto programu.  
Kde: malý sál Komunitního centra Val. Meziříčí, Nábřeží 268 
1. patro                               
Kdy: v pondělí 10:00 – 12:00 ve dnech 
*7. října: Jak se hýbat s artrózou – přednáší PhDr. J. Štětkář  
*4. listopadu: Jak žít po ztrátě blízkého člověka – přednáší 
Mgr. J. Krupa 
*2. prosince: Jak se dobře oblékat v jakémkoliv věku 
 
 

 

2. ROČNÍK VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚKU ZAČÍNÁ 3. ŘÍJNA 

Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně 
ekonomickou fakultou otevírá ve čtvrtek 3.10.2019  druhý ročník Virtuální univerzity třetího věku. 
 
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 konzultační-
ho střediska v knihovně ve Valašském Meziříčí. Studium probíhá v zimních a letních semestrech formou e-
learningu ve skupině. 
 
Zimní semestr 2019/2020 - téma kurzu: Etika jako východisko z krize společnosti 
Přednášky proběhnou ve čtvrtek od 9  hodin v malém sále knihovny v komunitním centru v termínech: 
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12 
 
Administrativní poplatek 300,- Kč za semestr se platí po zhlédnutí první přednášky, kdy se účastníci sami 
rozhodnou, zda jim forma studia bude vyhovovat. Stejně tak po zhlédnutí první přednášky účastníci vyplní 
přihlášku. 
 
Podmínky přijetí seniora ke studiu 
Kdo může studovat: 
* osoby se statusem důchodce, 
* invalidní důchodce bez rozdílu věku. 
 
Podmínky studia: 
* vyplněná a knihovnou potvrzená přihláška, 
* zaplacený administrativní poplatek. 
 
Zájemci o studium se mohou osobně přihlásit v knihovně u Mgr. Zdeňky Smahlové do 3.10.2019 nebo na 
tel. čísle 571 621 589, e-mail: vu3v@mekvalmez.cz. 

 

AKTUÁLNĚ 



 

PŘIPOMENUTÍ 
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ROZJÍŽDÍ KURZY PRVNÍ POMOCI PRO 
VEŘEJNOST V KOMUNITNÍM CENTRU 

Správnou techniku dýchání, nepřímou srdeční masáž i postup v případě dopravní nehody nebo zásahu 
elektrickým proudem si osvojí všichni zájemci z řad široké veřejnosti na kurzu Nemocnice Valašské Meziříčí, 
člena skupiny AGEL. Kurz první pomoci se koná ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí a proběhne 23. 
října v malém sále komunitního centra. Na bezplatný kurz je nutné se předem přihlásit. 

Samostatný kurz trvá cca 2 hodiny a zájemci se mohou registrovat lektorce Anně Staňkové elek-
tronicky na e- mail: anna.stankova@nvm.agel.cz.  Kurz proběhne  25. září 2019 od 17 do 19 hodin a 
registrace probíhá do 20.10.2019 kapacita kurzu je 30 osob. 

„První pomoc je mnohdy nejdůležitějším článkem k záchraně lidského života, proto by si každý z nás měl 
alespoň základní znalosti osvojit a v případě nutnosti je aplikovat v běžném životě. Kurz, který nově zájem-
cům nabízíme, je navržen tak, aby praktická část byla tím nejdůležitějším, co můžeme zájemcům nabídnout 
k osvojení nových znalostí a dovedností.  Budeme vycházet i z reálných situací, se kterými se v nemocnici 
setkáváme při příjezdu zdravotnické záchranné služby,“ říká lektorka kurzu Bc. Anna Staňková, zdravotnic-
ká záchranářka Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. 

Účastníci školení se naučí správnou techniku dýchání a provedení nepřímé srdeční masáže na figuríně, do-
zví se jak postupovat při úrazu elektrickým proudem, jak zajistit místo poranění při dopravní nehodě, jak 
postupovat při zlomeninách a masivním krvácení, jak postupovat při poleptání, popálení, nebo náhlé zásta-
vě srdečního oběhu, což jsou nejběžnější život ohrožující stavy, u kterých je nejdůležitější právě rychlá první 
pomoc postiženému. Součástí školení je i možnost účastníků sehrát a nacvičit první pomoc na zvolené té-
ma před příjezdem rychlé záchranné zdravotní služby. 

Nemocnice Valašské Meziříčí, člen skupiny AGEL, nabízí třetím rokem obdobný formát školení i zaměstnan-
cům místních firem. Ohlasy a reference zúčastněných osob z řad nezdravotnických profesí byly doposud 
vždy jen pozitivní. 

30 LET SVOBODY 

Naše knihovna se připojuje k připomínce 30. výročí  same-
tové revoluce  a to  promítáním dokumentů, které  tuto do-
bu připomínají.  29. října budeme promítat krátký dokument 
Herberta Ullricha s názvem ÚSMĚV S HOŘKOU CHUTÍ 
SLZ. Jde emotivní dokument z doby před 30 lety. Ukazuje 
naléhavou touhu lidí po svobodě a spravedlnosti. Jeho po-
kračováním je VALAŠSKÝ FTÁK, radostná mladá recese. V 
listopadu promítneme film Jaroslava Sedláčka s názvem 
TENKRÁT a řešíme i práva na dokument Z DENÍKU IVANY 
A. 
 
Svoboda a demokracie přestávají být posvátnými, pokud 
jsou jejich ruce rudé od krve nevinných. (Mahatma Gandi)  



 

 
 

středa 2. října 2019 v 17 hodin 
POHÁDKY A MALÉHRY 

Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola 
Zbytovská  

Divadelní představení (scénické čtení) pro děti. 
 
 
 

čtvrtek 3. října 2019 od 9 do 11 hodin 
KLUB MALÍČEK 

Klub pro rodiče s dětmi do tří let. 
 
 

čtvrtek 3. října 2019 od 9 do 10 hodin 
ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPO-

LEČNOSTI 
VU3V pro seniory. Kurzovné 300,- Kč. 

 
 
 

úterý 8. října 2019 v 18 hodin 
ŠÁRKA ŠIŠKOVÁ 

DOKONALÝ SVĚT? 
Autorské čtení s povídáním o Hongkongu. 

 
 
 

pondělí 14. října 2019 v 15 hodin 
KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ PRO DĚTI 

registrace na tel. 774096909 
roční poplatek 800,- Kč 

 
 
 

úterý 15. října 2019  v 18 hodin 
JIŘÍ SLADKÝ 

NEZNÁMÁ ÍRÁNSKÁ POUŠŤ 
Cestopisná beseda. 

 

10/2019 



 

 
 

čtvrtek 17. října 2019 od 9 do 10 hodin 
ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPO-

LEČNOSTI 
VU3V pro seniory. Kurzovné 300,- Kč. 

 

 
 

úterý 22. října 2019 v 18 hodin 
LOBBUJ S ČISTÝM SVĚDOMÍM 

Bezplatný workshop Rekonstrukce státu. 
Registrace na olga.pek@frankbold.org 

 
 

středa 23. října 2019 v 17 hodin 
KURZ PRVNÍ POMOCI 

Bezplatný kurz, registrace  
na email: anna.stankova@nvm.agel.cz 

 
 

úterý 29. října 2019 v 18 hodin 
HERBERT ULLRICH 

ÚSMĚV S HOŘKOU CHUTÍ SLZ 
VALAŠSKÝ FTÁK 

Dokumenty o touze lidí po svobodě  
a o zdravé recesi. 

 
 
 

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME: 
 

PROMÍTÁNÍ K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ  
REVOLUCE 

 
CESTOPISY O MAROKU A  

BARMĚ A VIETNAMU  
 

WORKSHOP O VÝROBĚ  
DOMÁCÍHO KOMPOSTÉRU 

 
STRAŠIDLENÍ 

10/2019 









ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

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 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 12:00 – 17:00 

PÁTEK 12:00 – 18:00 

SOBOTA  8:00 – 11:00 

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ,  NÁBŘEŽÍ 268 
www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez 

tel. 571 621 589 * e-mail: sluzby@mekvalmez.cz 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

ČÍTÁRNA A STUDOVNA 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


