


 

PROSINEC V KNIHOVNĚ 
 

Den pro dětskou knihu 
Letos proběhne v sobotu 1. prosince od 14 do 17 hodin. Čeká vás odpoledne plné zábavy. Vyhlásíme a odměníme nej-
lepší Lovce perel (nejpilnější dětské čtenáře), vyrobíme si hvězdu či stromeček z korálků, doporučíme vám nejlepší 

knihy pro děti nejen podle věku. Přivítáme paní spisovatelku Lenku Rožnovskou, která nám představí svou knihu 
Mobilmánie v pohádkové říši. Na závěr vám představíme formou scénického čtení knihu Shela Silversteina Jen jestli si 
nevymejšlíš.  

 
Vánoce s krajkou 
Po celý prosinec můžete ve vestibulu  
knihovny zhlédnout  výstavu paličkované 
krajky Boženy Hambálkové. 

 
Valašské Meziříčí 
Beseda o vzniku knihy Valašské Meziříčí 
autorů Ladislava Baletky, Tomáše Baletky, 

Evy Čermákové a Zdeňka Pomkly se bude 
konat v úterý 4. prosince v 17 hodin v čítár-
ně. S dataprojekcí.  

 
Klub Malíček - do knihovny od malička 
Rodičům na rodičovské dovolené a dětem do 3-4 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce) je určen klub Ma-
líček. V listopadu bude otevřen 6.12. od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací 
akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní. Naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do 

knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče. Cílem Malíčku je: podpořit rozvoj 
verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení 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, povídáním, zpíváním).  

 
Slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže Miroslava Kabely 
V podvečer 12. prosince vyhlásíme a odměníme výherce z řad žáků a studentů škol ve Valašském Meziříčí. Hosty ve-
čera budou Alena Mornštajnová, Petr Bazala, divadelní společnost HRACH. 
 

 

 

AKTUÁLNĚ 



 

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 

  
Příběhy našich sousedů je projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Cílem pro-
jektu je zaznamenat vzpomínky předešlých generací a dokumentaristicky je zpracovat. Žáci vytvoří několikačlenné 
družstvo, které si vyhledá pamětníka a formou rozhlasové reportáže či videa zpracují jeho životní příběh. 

V Městské knihovně ve Valašském Meziříčí jsme se tohoto projektu zúčastnili již dvakrát. „Ve školním roce 2016/2017 
jsme vytvořili video o zajímavém životním příběhu paní Anežky Hermanové, která nám pověděla o svém životě 
za druhé světové války. Dozvěděli jsme se, že její život nebyl vůbec jednoduchý, například když se totálnímu nasazení 
v Německé říši vyhnula jen díky sňatku s kamarádem,“ vzpomíná Eliška Kupčíková.  „V dalším ročníku jsme se zajíma-
ly o životní příběh paní Vlasty Balašové, která nám svěřila své tři největší strachy z druhé světové války“ uvedla 
Veronika Palová, „popsala své pocity z uzavření gymnázia a nuceného nasazení na práci ve zbrojovce.“ „Škoda, že 
jsme její životní příběh musely vměstnat jen do pětiminutové reportáže,“ posteskla si Eliška. 

Závěrečná prezentace projektu se uskutečnila v meziříčské knihovně 8. listopadu 2018. Žáci osmých tříd ze ZŠ Křižná 
shlédli oba záznamy, seznámili se se způsobem zaznamenávání orální historie, ale především měli možnost si některé 
další detaily životního příběhu vyslechnout přímo z úst jednadevadesátileté paní Balašové. Bez nadsázky můžeme 
říct, že některým „spadla brada“, když poslouchali jak se „dopékaly“ nedonošené děti, když ještě neexistovaly inku-
bátory. 

Děkujeme oběma pamětnicím za důvěru a svěřené životní příběhy a řiďme se mottem paní Vlasty: Žij pocti-
vě a pomáhej, kde se dá! 

Zpracování příběhů je dostupné na našich webových stránkách https://www.mekvalmez.cz/pribehy-nasich-sousedu
-2/. 

V roce 2016/2017 tvořili autorský tým Ondřej Mikuš (ZŠ Žerotínova) a Eliška Kupčíková (ZŠ Křižná). Pedagogického 
dozoru se ujala Bc. Lucie Holmanová. 

V roce 2017/2018 autorský tým tvořily Veronika Palová a Eliška Kupčíková (obě ZŠ Křižná), pod pedagogickým vede-
ním Mgr. Pavly Holmanové. 

 

OHLÉDNUTÍ 

https://www.postbellum.cz/


VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 

      oddělení pro dospělé a čítárna           oddělení pro děti a mládež 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pobočka na ulici Zd. Fibicha (SVČ Domeček) bude  ve dnech od 22.12.2018 do 1.1.2019 uzavřena. 

 

 

17.12.2018 9 - 18  

18.12.2018  12 - 17  

19.12.2018  9 – 18  

20.12.2018  12 – 17  

21.12.2018 9 - 18  

22.12.2018 zavřeno  

23.12.2018  zavřeno  

    

24.12.2018  zavřeno  

2512.2018  zavřeno  

26.12.2018  zavřeno  

27.12.2018  12 - 17  

28.12.2018  9 - 17  

29.12.2018  zavřeno  

30.12.2018  zavřeno  

    

31.1.2018  zavřeno  

1.1.2019  zavřeno  

2.1.2019  9 - 18   

17.12.2018 12 - 18  

18.12.2018  12 - 17  

19.12.2018  12 – 18  

20.12.2018  zavřeno   

21.12.2018 12- 17 

22.12.2018 zavřeno  

23.12.2018  zavřeno  
    

24.12.2018  zavřeno  

2512.2018  zavřeno  

26.12.2018  zavřeno  

27.12.2018  zavřeno   

28.12.2018  12 - 17  

29.12.2018  zavřeno  

30.12.2018  zavřeno  
    

31.1.2018  zavřeno  

1.1.2019  zavřeno  

2.1.2019  12 – 18  





Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české 
knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřej-
nosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.  
Katalog  nejlepších knih dětem za rok 2017/2018 a veškeré ostatní informace naleznete na webu:  
 

www.nejlepsiknihydetem.cz 
 
 

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM 



 

PRO DĚTI 



 

 

 
 
 

 
1. prosince 2018 14 - 17 hodin 
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 

Odpoledne věnované dětem a dětským  
knihám. 

 
 
 

 

4. prosince 2018 - 3. ledna 2019 
VÁNOCE S KRAJKOU 

Výstava  ručních prací Boženy Hambálkové. 
 
 

 
úterý 4. prosince 2018 v 17 hodin 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
Beseda o vzniku knihy autorů Ladislava  

Baletky, Tomáše Baletky, Evy Čermákové, 
Zdeňka Pomkly. 

 

 
 
 

čtvrtek 6. prosince 2018 9 - 11 hodin 
KLUB MALÍČEK 

Pro rodiče a děti do 3 let. 
 
 

 
středa 12. prosince  2018 v 18 hodin 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITE-
RÁRNÍ SOUTĚŽE MIROSLAVA KABELY 
Hosté Alena Mornštajnová, Petr Bazala,  

divadelní společnost HRACH. 

www.mekvalmez.cz 

12/2018 



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 


