


 

 

Dubnové akce odstartujeme 1. dubna besedou s  veřejným ochráncem práv. Hlavním téma-
tem budou nerovné šance v zaměstnání. 2. dubna navážeme výstavou Miriam Kocurkové s 
názvem Energie v barvách. Obrazy, které vyzařují energii, přinášejí harmonii a prozařují 
prostor, budou vystaveny po celý duben ve vestibulu knihovny.  Po velikonočních svátcích v úte-
rý 7. dubna se s Tomášem Kubešem podíváme na Sibiř a její dvě tváře - panenskou přírodu v 
kontrastu s velkoměsty a buddhistickým Burjatskem. Pokud se vás nějakým způsobem dotýká 
problematika autismu, tak vás jistě zaujme beseda o autismu spojená s výstavou autistických 
hraček. Proběhne 10. dubna jako součást Pochodu Po Proudu 2015, putování dospělých au-
tistů, kteří k nám dorazí po 25km pochodu z Frenštátu pod Radhoštěm. 16. dubna si promítne-
me dokument Viva Cuba Libre, jež odhaluje odvrácenou stránku života na „ostrově svobody“. 
Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů nabídne 21. dubna autor dvou knih o současném 
Iránu Jiří Sladký. Beseda s názvem Dvě tváře Iránu určitě vyvolá velkou diskuzi. Ve čtvrtek 
23. dubna mezi nás přijdou zástupci Klubu celiaků pro Ostravu a Moravskoslezský kraj. Povídat 
si budeme o celiakii a bezlepkovém pečivu, které můžete v čítárně nejen ochutnat, ale také 
zakoupit. Poslední pozvánka je na seminář Agrese je OK, který proběhne 28. dubna. Regis-
trace a přihlášky jsou na oddělení pro dospělé do 5. dubna. Seminář je určen rodičům a pedago-
gům a odpoví na otázku, co s agresí u dětí. 
 

 
V pátek 27. března přijely do knihovny studentky z Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící z 
brněnské JAMU. Dovezly si dvě vlastnoručně a nápaditě vyrobené pohádkové knihy, z nichž dě-
tem vyprávěly. Nepoužívaly ale slova, nýbrž znakovou řeč v obecné rovině. Představení O Kob-
lížkovi a Kocour v botách zhlédlo celkem 108 slyšících i neslyšících dětí. Na závěr se během krát-
kého workshopu naučily některá slova ze znakového jazyka, která se v pohádkách vyskytovala. 
Byl to nezvyklý, ale příjemný zážitek, který dětem přiblížil svět a jazyk neslyšících.  
 

 

Jak se v knihovně znakovalo 



 

 

Již po čtrnácté ožily v knihovně z pátku 20. na sobotu 21. března postavy z pohádkových knížek. 

Letošní Noc s Andersenem byla v meziříčské knihovně věnovaná Českým pohádkám Jana Drdy.  

39 dětí putovalo světem s líným Honzou. Nejprve pomohly vysvobodit z pekla princeznu s Ká-

čou, které se upsaly čertu vlastní krví, aby získaly ženicha. V pekle si potom vyrobily karty na 

čertovský mariáš, aby pak mohly čerty v této hře obehrát. S Dařbujánem a s pomocí kmocháčka 

Smrťáčka pomohly léčit nemocného Honzu. Na zámku luštily nejkrásnější hádanky spanilé prin-

cezny, kterou nakonec unesl drak Bucifal. Dětem nezbývalo než jít tajemnou cestou princeznu 

zachránit. Odměnou jim byl plný hrnec zlaťáků. Společně s Honzou na závěr děti zjistily, že bez 

práce to ve světě nejde, a že do chalupy je lepší šikovná holka, než urozená princezna. 

Nocležníkům zavrtaným do spacáků mezi policemi knih pak četly před spaním knihovnice jak 

jinak než z knihy Jana Drdy. Po probuzení děti napsaly pozdrav z knihovny svým nejbližším a pl-

né zážitků odcházely v doprovodu svých rodičů. 

Velké poděkování patří paní Věře Brabcové za zpřístupnění prostor v SVČ Domeček a dále Mlé-

kárně Valašské Meziříčí za svačinku pro všechny děti. 

 

 

 









 

Tučková,Kateřina a kol.: Fabrika 
Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví příběh pěti generací rodu 

Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776 jako 

chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu a stal 

se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíče-

ní rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost morav-

ského Manchesteru. Kniha je doplněna odbornými hesly a fotografic-

kým materiálem z brněnských archivů, a je tak dokonalým průvod-

cem po dnes již zaniklém textilním Brně. Publikace vychází u příleži-

tosti výstavy Brno – moravský Manchester, uspořádané na přelomu 

let 2014 a 2015 v Moravské galerii v Brně.  

Pelc, Jan: ...a to mi nemůžete udělat 
Pro autora poněkud netradiční téma z období slovenského povstání 

za druhé světové války je zpracováno v dramatický příběh, jehož ob-

razy vyvolávají dojem filmových scén. Zpracování tématu si nezadá s 

autorovým zdařilým psychologickým prokreslením všech postav.  

Zmatlíková, Šárka: Padesát odstínů růžové 
SNY, REALITA a NADĚJE. Těmito slovy se mladičká Helena snažila 

uchopit svůj život ve své maturitní slohové práci. Ale to už je dávno. 

Realitou dnešních dní je ona, dospělá žena po třicítce, provdaná za 

úspěšného muže, v domácnosti se dvěma malými dětmi, která si na 

životní úroveň nemůže stěžovat. Heleně ale zdánlivě růžová realita 

nestačí. O čem tajně sní když sedí ve svém ušatém křesle a její děti 

spí? Jsou to luxusní nákupy, vlastní podnikání nebo jiný muž? Podaří 

se jí překonat překážky, které osud nachystá a její sny naplnit? A má i 

tak naději být opravdu šťastná?  

Pawlowská, Halina: Až se mě dcera zeptá 
Nikdy mne nenapadlo, že by má dcera stála o nějaké rady, notabene 
MOJE! Často mi zdůrazňovala, že ví všechno líp, protože je přece o pěta-
dvacet let mladší! Teď je všechno jinak, ne proto, že bych zázračně 
omládla (což by se mi líbilo), ale protože má dcera si založila rodinu. 
Založila si ji v našem domě. A jednou přišla a zeptala se: Co mám uvařit, 
aby mě chtěl? Co mám předložit tchyni, aby pochopila, že jsem nejbá-
ječnější na světě? Co mám sníst, abych zhubla?!  



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, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 


