


 

Co můžete zažít v knihovně v listopadu? 

Nejen že přicházíme s  kvalitní nabídkou nových titulů k vypůjčení, jejichž seznam najdete na našich webo-
vých stránkách, připravili jsme také zajímavý program pro děti i dospělé. Začneme hned v úterý 3. listopa-
du, kdy v 17.30 hodin otevřeme vernisáží výstavu fotografií Magdy Radostové s názvem Jak se fotí 
chipmunkové. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá do 30. listopadu. Na vernisáž naváže beseda s foto-
grafkou a cestovatelkou Magdou Radostovou se stejným názvem v 18 hodin.  Informace k besedě na 
další stránce. 

Ve čtvrtek je připraveno  pro nejmenší putování za tajuplnými úkoly a pohádkovými postavami s názvem 
Strašidlení. Startujeme od 17. hodiny v čítárně knihovny. Pro každého malého účastníka bude připrave-
na sladká odměna a pro ty velké něco na zahřátí.  

Festival Den poezie se každoročně odehrává v desítkách měst celé České republiky a již několik let je 
počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi.  V rámci Dne poezie si desítky regionálních 
aktérů z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel, muzeí i jednotlivců pro Vás připravují literár-
ní večery, výstavy, divadelní představení a jiné zajímavé akce. Naše  knihovna se k  této akci připojí 10. listo-
padu, kdy se v knihovně v dopoledních hodinách potkají děti z Mateřské školy Krhová a studenti z 
Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Výsledek této literárně-výtvarné dílny můžete 
zhlédnout v prosinci na výstavních panelech v oddělení pro děti. 

V podvečer 10. listopadu  nám manželé Vackovi budou  při promítání fotografií povídat o  Patagonii a 
Antarktidě.  Podíváme se do jezerní oblasti plné vulkánů a krásných aurekáriových lesů, na slavnou Pino-
chetovu „Jižní cestu“ Carretera Austral, majestátný Fitz Roy či ledovec Perito Moreno v NP Los Glaciares. Po 
přejezdu Ohňové země poznáme i nejjižněji položené město světa Ushuaia, odkud odplujeme na jedenácti-
denní plavbu na Antarktidu . 

Najde se člověk, který by neznal Usaina Bolta?  Nejrychlejšího sprintera všech dob?  Právě o něm a o jeho ži-
votě bude divadelní talkshow se známými herci Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným s názvem 
Usain Bolt: Můj příběh 9:58.  Jejich pořad LiStOVáNí střílí do dvou žánrů: do sportovní literatury a životo-
pisu. A  rozhodně pobaví i poučí. 

Naše knihovna se po roce opět připojuje k již IX. ročníku celostátní akce Den pro dětskou knihu. Ter-
mín je stanoven na 28. listopadu 2015, tj. sobotu před 1. nedělí adventní. Právě v tento čas chceme propago-
vat dětskou knihu. Kdy jindy než v předvánoční náladě je vhodné myslet na knihu nejen jako dárek. Tento 
den knihovny využívají k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na 
knihovnu samotnou.  V naší knihovně se nudit v sobotu odpoledne určitě nebudete. Budeme si číst, hrát, po-
vídat. Ukážeme vám, jak pracovat s knihou jinak, doporučíme vhodnou literaturu pro vaše děti. Na cestu se 
vydáme s kouzelnou baterkou, která na co posvítí, to oživne. A znáte Petalíka? Pokud ne, přijďte do knihovny 
a můžete si jej vyrobit. Zvládne to opravdu každý. 

Na prosinec připravujeme: 

1. prosince 2015 -  předvánoční posezení a povídání u kávy se spisovatelkou Janou Hochmannovou a grafi-
kem Jindřichem Olešem na téma Šťastné a veselé.  
8. prosince 2015 - slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže Miroslava Kabely  a malování s  Adolfem 
Dudkem. 

více na www.mekvalmez.cz 



 

V rámci říjnové akce Týdne knihoven jste mohli zažít knihovnu jinak a to hlavně v pátek 9. října, kdy v 
knihovně  probíhal Den otevřených dveří.  Za tento týden navštívilo knihovnu přes 1800 návštěvníků. Za-
registrovalo se 155 čtenářů, z nichž  63 obnovilo své členství a 92 se stalo novými čtenáři. Registrovali se 
především studenti a rodiny s dětmi.  36 čtenářů „koupilo knihu do knihovny“ v knihkupectví Nohavica na 
náměstí.  88 dětí si nechalo připravit kakao a za poslechu pohádek tvořilo výrobky v rámci tvoření na dět-
ském oddělení.  92  žáků druhých tříd základních škol Žerotínova a Křižná  se účastnilo akce Klíčování.  Z mi-
nikina v Zašívárně měly největší úspěch pohádky.  Stejně tak byl úspěšný Xbox. Čítárna se v pátek opravdu 
proměnila v pravý obývací pokoj - děti si hrály, rodiče a prarodiče četli noviny a časopisy, nebo děti pozoro-
vali a  vychutnávali si v tom  rámusu lahodnou kávu.  PS.  A největší atrakcí byly regály dospělého oddělení  a 
možnost hrát na honěnou. :-)   

Den otevřených dveří aneb zažijte knihovnu jinak 

Výstava a beseda Jak se fotí chipmunkové  

Literární soutěže 

Novinky v audioknihách 
Martínkova čítanka - skvělý titul pro všechny školáky i předškoláky, který je prověřený časem. Martínkova 

čítanka je oblíbená kniha malých čtenářů již čtyři desítky let. Spisovatel Eduard Petiška měl vzácný dar uči-

nit z vyprávění o zdánlivě obyčejném dětském světě příběh plný fantazie a nevšedních příhod. Dobrodruž-

ství malého kluka Martínka, jeho rodiny a kamarádů milují dětští čtenáři dodnes. Jsou v současné uspěchané 

době opravdovým pohlazením, které pozitivně inspirují dětskou mysl. Vyprávění se ujala herečka Naďa Kon-

valinková.  

Pokračuje literární soutěž pro děti O poklad strýca Juráša a  ti starší mohou posílat práce v rámci Lite-

rární soutěže Miroslava Kabely. Více informací na webu knihovny www.mekvalmez.cz. 

Vernisáž k výstavě 3. listopadu 2015 v 17.30h. Výstava potrvá do 30. listopadu. Beseda s dataprojekcí 3. lis-

topadu 2015 v 18h. 

„Vyprávění o jedné fotografické expedici, která si za svůj cíl zvolila západ USA a jeho krásné národní parky. 

Pojďme společně prozkoumat Grand Canyon, NP Zion, Bryce Canyon, Capital Reef, Arches, Monument Valley a 

naprosto úchvatný Anelope Canyon. Na cestu se vydáme s partou nadšených fotografů, kterým šéfoval Ondřej 

Neff. Prozradím vám některé fotografické vychytávky, které jsem získala zde i na mých dalších cestách za divo-

kou přírodou a také se podělím o vlastní zkušenost při fotografování chipmunků. Těšit se můžete i na video, při-

pravené právě pro vás, účastníky tohoto svátečního podvečera.“                                                        Magda Radostová 









 

Jak přežít první krok, praktický průvodce v samoživitelství 
Co znamená být na všechno sama? Dennodenně čelit psychické i fyzické 
agresi, navíc od toho nejbližšího člověka? Přicházet domů se strachem? Bát 
se kvůli nezodpovědnému partnerovi exekutorů? Nemít kde bydlet? Být 
odříznut od přátel, rodičů, od pomoci?  

Navarro, Joe: Jak poznat, když vám někdo lže 
Bývalý expert FBI a autor světového bestselleru Jak prokouknout druhé lidi 
přichází s knížkou, díky které zaručeně poznáte, že vám někdo lže. 

V této praktické příručce najdete více než 200 nejčastějších příznaků lhaní, 
projevů podvodného chování, zatajování informací apod. Díky rozdělení pro-
jevů jednotlivých částí těla od hlavy až k patě knížku využijete snadno a rych-
le. Je výborným pomocníkem pro všechny, kteří přicházejí do kontaktu s dru-
hými lidmi, tedy opravdu pro každého. Je neocenitelná, ať už jste rodič, part-
ner, student, zaměstnanec či zaměstnavatel – budete schopni odhalovat lež ve 
všech oblastech vašeho života. 

Bukovský, Igor: Hned to bude andílku 
Kniha prodávaná na Slovensku je absolutním bestsellerem. Patří mezi au-
torovy velmi úspěšné publikace zaměřené na zdravý životní styl, výživu a 
současně na výchovu dítěte při získávání stravovacích návyků. Slouží nejen 
jako receptář pro rodiče, ale také jako omalovánky, početnice a budoucí 
album pro jejich potomky. Poutavou formou představuje návody a recepty 
na přípravu jídel pro malé děti s důrazem na prevenci obezity, poruch výži-
vy a škodlivých stravovacích návyků. Kromě toho najdou rodiče ve skvěle 
zpracované celobarevné knize i rady, jak vařit bez velkých finančních výda-
jů.  

Novák, Tomáš: Jak (ne)rozumět emocím stárnoucích rodičů 
Zdá se vám to povědomé? Máte pocit, že jsme popsali právě vás? Věřte, že v 
tom nejste sama. Kniha, kterou držíte v ruce, vám poradí, že jestli chcete 
přežít, musíte myslet především sama na sebe. Poznáte, že nejste jediná v 
této situaci, a rady a zkušenosti známého českého psychologa PhDr. Tomá-
še Nováka se vám určitě stanou „nadějí a světlem na konci tunelu“.  

Výživa při onkologickém onemocnění 
Nádorová onemocnění vedou často k problémům s příjmem potravy. U polo-
viny nemocných je již při zjištění nádorového onemocnění přítomna ztráta 
hmotnosti a je zhoršen výživový stav. Publikace našich předních lékařů a je-
jich spolupracovníků obsahuje v první části souhrn obecných i konkrétních 
dietních doporučení především pro pacienty s onkologickým onemocněním, 
kteří mají problémy s výživou. Druhá část knihy nabízí praktické informace k 
úpravě stravy, která povede k co nejlepšímu udržení stavu výživy při léčbě 
onemocnění. Závěr patří řadě receptů, které však nejsou určeny pouze pro 
onkologicky nemocné, představují většinou dobře stravitelné pokrmy z dopo-
ručených potravin s vysokou biologickou hodnotou.  



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 

 


