


 

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÁ RODINA 

 VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ VYHLÁŠENA 

V rámci Března – měsíce čtenářů, již po čtvrté odměnila Městská knihovna 

ve Valašském Meziříčí své nejaktivnější čtenáře. V letošním Roce rodiny se 

naše pozornost zaměřila na čtenářské rodiny. Ocenění mají vlastní prů-

kazku do knihovny, pravidelně ji navštěvují a jejich čtenářská konta dosa-

hují až ke třem stům  vypůjčených knih za rok. Pět nejlepších rodin bylo za 

svou čtenářskou aktivitu ve čtvrtek 13. března odměněno společenskými 

hrami a rodinnou registrací. Hudbou na akordeon večer zpestřili Petr Ba-

zala a Eliška Hasalíková. 

Rodinná registrace je určena pro rodiče s dětmi a studenty do 26 let a je 

cenově výhodná oproti registraci klasické. Cena této průkazky je 150,- Kč 

na rok a hlavním kritériem je společné bydliště. Tak málo stačí, aby celá 

rodina mohla navštěvovat knihovnu, půjčovat si knihy,  časopisy, písničky 

a pohádky na CD, případně strávit příjemné chvíle nad deskovými hrami 

půjčenými z meziříčské knihovny. Ročně přibude do knihovny na 3000 

nových knih, k dispozici je na 150 titulů novin a časopisů, hudební knihov-

na obsahuje přes 3000 CD a k dispozici je zatím na dvacet deskových her. 





Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou 

Beseda se spisovatelkou  Martinou Bittnerovou 

V rámci „Března, měsíce čtenářů“ se v od-

dělení pro děti a mládež uskutečnil Po-

hádkový kvíz, při němž si děti procvičily 

svou znalost pohádkových knih a hrdinů. 

Dále proběhla beseda se spisovatelkou 

Martinou Bittnerovou, která představila 

svou knihu pro dospívající "V průšvihu" a 

vyprávěla zvědavým žákům o úskalích a 

radostech spisovatelské profese.  

Poslechnout si ji přišli žáci ze Základní 

školy Loučka, Salvátor a Masarykova. 

Opět se v knihovně bude ponocovat. Le-

tošní datum noci, kdy ožívají knižní hrdi-

nové a společně s dětmi prožívají  kouzel-

ná dobrodružství  připadá na magického 

4.4.2014. Tento rok budou děti rozplétat 

pavučinu zločinu a lapat lapky s psím de-

tektivem komisařem Vrťapkou.  Každo-

roční akce na památku slavného pohád-

káře H. Ch. Andersena je určena přede-

vším nejmladším čtenářům knihovny, 

kteří celý rok poctivě sbírají razítka za 

přečtené knihy.  Tak jim držme palce, ať 

se jim podaří vypátrat a zatknout zloděje 

vzácné Zlaté knihy, mají na to jen jedinou 

noc! 





 

 

 

 
1. dubna - 30. dubna 
Radek Potočný 
Krásy přírody 
Procházka po přírodních krásách Moravy a Slovenska. Výstava foto-
grafií ve vestibulu knihovny. 
 
pátek 4. dubna 
Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou 
Jen pro přihlášené! 
 
úterý 8. dubna v 18 hodin 
Blanka Růžičková 
Slovanské léčitelství 
Léčba pomocí přírody a zvuků hudby s využitím alikvótních tónů. 
Nabídka CD a DVD s léčivými zvuky. 
 
čtvrtek 17. dubna v 17 hodin 
Koralína 
Literatura na filmovém plátně 
Den poté, co se nastěhovali do nového domu, se Koralína vydala na 
průzkum. Zjistila, že dům má dvacet jedna oken a čtrnáct dveří. Tři-
náct z nich se dá otevírat a zavírat. Čtrnácté jsou zamčené... Přijďte 
se podívat, co se za nimi skrývá. Pro děti od 9 let a jejich rodiče či 
prarodiče... 
 
středa 30. dubna v 18 hodin 
Jana Hochmannová 
Andělské příběhy 
Máte svého anděla strážného? Andělské příběhy jsou moudré, inspi-
rující, usměvavé někdy i smutné, ale všechny v nás pomáhají rozsví-
tit světýlko naděje a víry. Beseda, čtení ze světových bestsellerů a 
terapie knihou. 



 Literatura na filmovém plátně 

V DUBNU SI  V KNIHOVNĚ PROMÍTNEME FILM PODLE LITERÁRNÍ PŘEDLO-

HY NEILA GAIMANA.  PŮJDE  O  ANIMOVANÝ PŘÍBĚH KORALÍNA ANEB SVĚT 

ZA TAJEMNÝMI DVEŘMI. POPCORN A COLU S SEBOU!! 

ANIMOVANÝ, ČESKÝ DABING, 96 MIN,  DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 

Dva báječní muži s nekonečnou fantazií a třetí rozměr. Kombinace těchto faktorů stvořila temnou 

pohádku Koralína a svět za tajnými dveřmi. Dobrodružný příběh, který vzdáleně připomíná Alenči-

nu výpravu do světa za zrcadlem, se zrodil v hlavě Neila Gaimana, jednoho z nejlepších autorů fan-

tasy současnosti. V jiné hlavě, která patřila tvůrci slavné Předvánoční noční můry Henrymu Selicko-

vi, se zase vylíhnul nápad na jeho filmové zpracování. A ne ledajaké. Poprvé v historii kinematogra-

fie Selick zkombinoval metodu tradiční stop-motion animace a stereoskopického 3-D. Vznikl niko-

liv pouhý film, ale zážitek, který lze jen velmi obtížně popsat slovy. Jedenáctiletá Koralína Jonesová 

je zvědavé a neposedné děvče s rašící pubertou. O to bolestněji na ni doléhá, že se z města tepající-

ho životem odstěhovala do barabizny kdesi v „pustoprázdnu“, kde na ni rodiče permanentně nema-

jí čas a jediným vrstevníkem je kluk jménem Wybie, z něhož se vyklubal velmi otravný protiva. 

Možnost povyražení nelze očekávat ani od Koralíniných nových sousedů, jimiž jsou dvě vysloužilé 

herečky a bývalý ruský cirkusák pan Bobinsky. Asi by se brzy ukousala nudou, kdyby v jedné z 

místností Koralína neobjevila tajné dveře. Za nimi čeká překvapení. Alternativní svět, který je na 

první pohled velmi podobný tomu reálnému, ale už na druhý úplně jiný – lepší. Její alternativní 

rodiče se jí věnují, alternativní Wybie není ani trošku otravný a ze sousedů se vyklubali nejzábav-

nější lidé pod sluncem. Koralínu dokonce napadne, jestli by jí v téhle dokonalejší verzi existence 

nebylo lépe. Nebylo, což se jí neustále snaží naznačovat mluvící kocour. Když ho konečně poslech-

ne, je už pozdě. Útěk z „dokonalého světa“ do neutěšené reality nebude pro jedenáctiletou holku 

vůbec jednoduchý. (oficiální text distributora)  

ČTVRTEK 17. DUBNA V 17 HODIN V ČÍTÁRNĚ 



 

  

Furnivall, Kate: Stíny na Nilu 
 
Píše se rok 1932, celý svět včetně Anglie je za-
sažený hospodářskou krizí. Mladé, neohrožené 
a samostatné 27leté Jessice Kentonové to však 
nebrání žít naplno. Její spokojenost občas naru-
ší vzpomínky na malého bratra Georgieho, kte-
rého její rodiče, když Jessice bylo sedm let, od-
vezli na neznámé místo. 

 

 

 
Giordano, Paolo: Tělo 
 
Předsunutá operační základna v Gulistanu, 
jihozápadní část Afghánistánu. A daleko v 
zázemí hlavní štáb, který vede válku, v níž 
životy jednotlivců nehrají roli. Paola Gior-
dana ale zajímají právě osudy jednotlivců, 
které svede dohromady válka. Moderní no-
vodobá válka, kterou známe ze zpravodaj-
ství, ale nevíme o ní vlastně nic. 

Murakami, Haruki: 1Q84. Kniha 3 
 
Knihou číslo 3 se završuje devět měsíců, které 
spolu s protagonisty Murakamiho románu strá-
víme v jiném světě roku 1Q84, v němž sleduje-
me osudy tří hlavních postav. Jednání všech tří 
se vzájemně prolíná a mnohovrstevný děj romá-
nu tak pomalu ale neodvratně spěje ke svému 
rozuzlení a konci. Nebo spíš k novému začátku. 



 

1.4.1929 – se narodil ve Valašském Meziříčí chrámový malíř František Petrák. Vyučil se 
u svého otce a pokračoval v jeho práci. Renovoval malby benediktinského mnicha v Mon-
te Cassině v ústavním kostele Marianum, v kostele františkánek v Opavě a  dalších církev-
ních objektech v Čechách, na Moravě i na Slovensku, mj. ve farním kostele ve Valašském 
Meziříčí a v kapli sv. Sarkandra na Hostýně. Spolupracoval také s Františkem Podešvou a 
s Janem Obšílem na scénických výpravách v Městském divadle v Ostravě. Zemřel 19. 2. 
2008 ve Valašském Meziříčí. – 85 let 

5.4.1574 – se narodil Jan Fučík, autor meziříčských pamětí z let 1539 – 1635. Jelikož Jan 
Fučík zemřel v  červnu nebo červenci 1631, doplnil závěr jeho pamětí neznámý autor. – 
540 let. 

Leta 1608 byl (purkmistrem – pozn. J.K.) Ondřej Labutinský a Jiří Širuček. Za těch ženil jsem 
se podruhé. Bral jsem Elišku, zůstalú vdovu po nebožtíku Janovi Mlynaříkovi. Ta mi umřela 
1623, den sv. Mikuláše, právě v svítání. Pochována v Krásně.                  (Z Fučíkových pamětí) 
 
8.4.1869 – se narodil v Hošťálkové MUDr. Jan Bohuslav Kraicz, lékař ve Valašském Mezi-
říčí, osobní přítel T.G.Masaryka a propagátor jeho myšlenek. MUDr. Kraicz se ve Valaš-
ském Meziříčí aktivně účastnil veřejného života. Spolu s T.G. Masarykem se zasloužil o 
vznik Dívčího reformního gymnasia ve Valašském Meziříčí. Po vzniku samostatného Čes-
koslovenska byl pověřen Alicí Masarykovou, aby na Slovensku vybudoval strukturu orgá-
nů Československého červeného kříže. Později působil jako přednosta expozitury minis-
terstva zdravotnictví v Bratislavě. Zemřel 29.4.1929 v Praze. – 145 let 

Přehlížíme-li životní činnost prvního našeho presidenta, vidíme, jak se stal z jeho pobytu r. 
1905 na Valašsku logický článek dalšího organického vývoje a příprav k osvoboditelskému 
dílu. Rok 1905 takřka připravil půdu pro jeho kandidaturu za říšského poslance pro památ-
né volby roku 1907, při nichž byl Masaryk zvolen poslancem do říšské rady…     
                                                                                            ( Z textu MUDr. Kraicze o T.G. Masarykovi) 
 
12.4.1944 – se narodil v Přerově archivář a historik PhDr. Ladislav Baletka. V roce 1961-
maturoval na vsetínském gymnasiu, poté vystudoval na filosofické fakultě University 
Karlovy v Praze obor archivnictví a pomocné vědy historické. Téměř celý jeho profesní 
život je spojen se Státním okresním archívem ve Vsetíně, v němž vykonával v letech 1974 
– 2008 funkci ředitele. Uspořádal velké množství archívů měst, obcí, spolků. Zpracoval 
dějiny měst Valašského Meziříčí a Vsetína i řady obcí – např. Huslenek, Horní Bečvy, Ja-
nové, Karolinky, Oznice, Zubří. Jeho zájem o dějiny judaismu na Valašsku vyústil ve vy-
pracování publikace Židé v dějinách Valašského Meziříčí. Od roku 1998 působil jako za-
stupitel a posléze jako radní města Valašského Meziříčí. Zemřel dne 25.6.2011 ve Valaš-
ském Meziříčí. – 70 let  
 
Převážná část Židů v Krásně i Meziříčí se věnovala spíše drobným živnostem – lákal je 
zejména obchod, méně již řemesla. To byl ovšem pozůstatek dřívějšího vývoje, kdy bylo  



 

Židům vykonávání řemesel odpíráno, nehledě na existující cechovní omezení. Největší  pří-
nos Židů a židovského kapitálu však spočíval v budování průmyslové struktury tohoto re-
gionu.                        (Úryvek z knihy Ladislava Baletky Židé v dějinách Valašského Meziříčí)   

 
16.4.1944 – se narodil v Krhové kulturní pracovník Josef Fabián. Je zakladatelem diva-
dla Schod a autorem řady jeho her. Napsal Slovník nespisovného jazyka valašského, 
Slovník osobností východní Moravy, dále mnoho novinových sloupků, textů, epigramů a 
básní. V letech 1990 - 2000 byl ředitelem Kulturního zařízení města Valašského Meziří-
čí, redigoval časopis Šipinky, byl vydavatelem a šéfredaktorem Valašských novin. Spolu-
pracoval s redakcí Obelisku, později Objektivu a Valašské panoramy. V lednu 2012 mu 
byla udělena Cena města Valašského Meziříčí. Zemřel 12. března 2012 ve Valašském 
Meziříčí. – 70 let 
     
Valach a hudba patří k sobě jako kapsa a kapsář. Bačové odpradávna hráli a zpívali až se 
hory zelenaly.V údolích, protože tam ozvěna nebyla nejlepší, sdružovali se ve sbory. Již léta 
páně MDXL vzniklo Tovaryšstvo písma, sdružení valašských mnichů, krátících si chvíle 
mezi modlitbami zpěvem.                                       (Josef Fabián – z Manifestu umění pravého) 
 
20.4.1739 – byli ve Valašském Meziříčí popraveni zbojníci Jan Ostřanský z Velké Lhoty 
a Martin Javorovský ze Stříteže. Patřili k početné bandě lupičů, kteří pašovali sůl 
z Polska na Moravu a přepadávali především fary, kde loupili. Po rozsáhlém vyšetřová-
ní bylo nakonec 22 těchto zbojníků  v různých městech severovýchodní Moravy popra-
veno. – 275 let  
 
25.4.1884 – se narodil v Bakově nad Jizerou grafik Rudolf  Livora. Věnoval se malířství 
a lidové ornamentice, přičemž zpracovával zejména  náměty ze Slovácka. Působil jako 
asistent na Zemské gobelínové škole ve Valašském Meziříčí, navrhl řadu gobelínů a ko-
berců. Zemřel 1.1.1958 v Bakově nad Jizerou. – 130 let 

25.4.1934 – byla provedena přeměna sklářské firmy S.Reich a spol. na akciovou spo-
lečnost. Po letech hospodářské krize se firma dostala do vážných odbytových potíží, 
obchody stagnovaly, banky odmítaly poskytovat další úvěry a nedostávalo se peněz na 
výplaty. Poslední senioršéf firmy Alois Reich neodolal tlaku bank, dělníků i veřejných 
činitelů a souhlasil s přeměnou firmy na akciovou společnost, čímž se zabránilo prohlá-
šení konkursu na firmu. – 80 let 

28.4.1919 –  se ve Valašském Meziříčí konala hojně navštívená přednáška zakladatele 
československého skautingu prof. Antonína Benjamina Svojsíka. – 95 let  

Zpracoval Josef Kramář 



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 – 16:15 

ÚTERÝ 12:00 – 16:15 

STŘEDA 12:00 – 16:15 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 12:00 – 16:15 

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 DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE 


