


LISTOPADOVÉ AKCE V KNIHOVNĚ 

Radomír Čížek: Maroko (úterý 5.11. v 18 hodin v malém sále) 

Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek se přijíždí podělit o své zážitky z výpravy po Maroku, jejímž cí-
lem bylo zdolat nejvýše položená sedla Vysokého Atlasu a na vlastní kůži okusit každodenní život Berberů 
žijících v nelehkých podmínkách v nejodlehlejších horských oblastech. Na své 1700 km dlouhé pouti překo-
nal 14 průsmyků ve výšce přes 2000m a přitom poznával, jak se šlape ve 42°C, jak bolí průjezd písečnou 
bouří, co obnáší cestování během ramadánu, jak chutná kozí srdce i jak těžký náklad nosí na zádech místní 
stařenky. Povypráví Vám příběh o tom, že ani když se Vám porouchá kolo kdesi hluboko v horách, nemusí 
to znamenat konec výpravy, ale začátek jednoho velkého dobrodružství plného neustálých zvratů, kurióz-
ních situací a nezapomenutelných setkání.  

 

Klub Malíček (čtvrtek 7.11. v 9 hodin v oddělení pro děti) 

Cílem Malíčku je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší ge-
nerace, 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 věno-
vat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním).  

 

Strašidlení (čtvrtek 7.11. od 17:30 hodin - start u oddělení pro dospělé) 

Zažít knihovnu jinak? Proč ne… Co třeba za světel svíček a s účastí různých pohádkových a strašidelných 
bytostí, se kterými budete muset plnit úkoly? Strašidelná cesta vás zavede až k Duchu knihovny… Začíná-
me ve čtvrtek 7. listopadu v 17:30 ve vestibulu ve 2. patře před oddělením pro dospělé. Strašidla vám 
pak řeknou, kudy vede cesta dál…. Vhodné pro starší předškoláky a děti cca do 10 let. Těm mladším musí v 
plnění úkolů pomoci rodiče. STARTOVNÉ (JEN DĚTI): 20,- Kč 
 
Magda Semelová: Jógová hormonální terapie (pondělí 11.11. v  18 hodin v malém sále) 
Přednáška o velmi účinné terapii , o přirozené cestě k harmonizaci hormonální činnosti s certifikovanou lek-
torkou. 
 
Kokoza: Vyrábíme vermikompostér (úterý 12.11. v 17:30 hodin v malém sále) 

Přestaňte házet slupky do koše a proměňte je v prvotřídní hnojivo! Kompostovat může každý – v domě se 
zahradou i v garsonce. Stačí přijít na workshop Kokozy a druhý den můžete začít. Odnesete si nejen zbrusu 
nový vermikompostér, který společně vyrobíme, ale i spoustu kompostovacích tipů a osobně prověřených 
vychytávek. Počet míst omezen, registrace na vu3v@mekvalmez.cz nebo v oddělení pro dospělé. Cena 
workshopu: 200,- Kč. 

PŘIPOMENUTÍ: 

Uzávěrka literární soutěže pro děti O poklad strýca Juráša, letos na téma Jan Ámos Ko-
menský je 30. listopadu. 

 

AKTUÁLNĚ 

mailto:vu3v@mekvalmez.cz


 

AKTUÁLNĚ 
Alena a Jiří Márovi: Barma a Vietnam (úterý 19.11. v 18 hodin v malém sálu) 

Při povídání o expedici po Barmě a Vietnamu vám Alena a Jirka Márovi prozradí tolik exotických zážitků, že 
budete jen nevěřícně kroutit hlavou. Vysvětlí vám, jak se žije na plovoucích ostrovech a proč rybáři pádlují 
nohama. Uvidíte videozáběry z balónu na krajinu plnou chrámů i ranní rozcvičku důchodců v ulicích Hanoje. 
Dozvíte se, zajímavosti ze života obyčejných lidí i o císaři, který měl 300 manželek. Nahlédnete do skvělých 
asijských kuchyní, ale také uslyšíte, jak lehce se dá jídlem otrávit. Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných 
knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa. 

Robert Sedláček: Tenkrát 
Naše knihovna se připojuje k připomínce 30. výročí  same-
tové revoluce  a to  promítáním dokumentů, které  tuto do-
bu připomínají.  V úterý 26. listopadu v 18 hodin promítne-
me v malém sále film Roberta Sedláčka s názvem TEN-
KRÁT.  Jádrem dokumentu jsou události mezi 17. listopadem 
a koncem roku 1989 (volba Václava Havla prezidentem). Po-
važujeme však za nutné zařadit je do širšího kontextu.  
 

ADRA KLUB ZDRAVÍ 

Od listopadu se budou besedy Adra Klubu zdraví a Zdravého města setkávat v Malém sále Komunitního 
centra, v budově Městské knihovny a Kina Valmez.  

7.listopadu 2019, 17.30hod. – Karimatka, stan a Izrael - beseda s Jiřím Vodákem 
 

14.listopadu 2019, 17.30hod. – Bezbariérové město Valašské Meziříčí - beseda s garantem města bez 
bariér místostarostkou Zdislavou Odstrčilovou a jejími hosty 
 

21.listopadu 2019, 17.30hod. – Dětské úsměvy v Keni - beseda s Mgr. Lubomírem Krhutem o cestách za 
dětmi z dětských domovů v Keni 

 
DEN POEZIE  

Den poezie je festival konaný každoročně v listopadu 
na památku narození Karla Hynka Máchy ve více než 
padesáti městech a obcích v České republice. Festival 
vznikl v roce 1999 na popud Bernie Higgins a Renaty 
Bulvové (literární a kulturní Klub 8). Později se organi-
zace festivalu ujalo zájmové sdružení Společnost po-
ezie. Původně jednodenní festival se rozrostl na dnes 
již dvoutýdenní program čítající stovky položek.  V na-
ší knihovně proběhne v úterý 12. listopadu  od 13:45 
v oddělení pro děti pro veřejnost literárně-
výtvarný workshop na téma „Otevřete oči“. Do 
projektu je zapojena Mateřská škola Krhová a 
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernie_Higgins&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Dnost_poezie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Dnost_poezie&action=edit&redlink=1


 

AKTUÁLNĚ 
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 

 v sobotu 30. listopadu 2019 od 14 do 16 hodin v dětském oddělení 

vyhlášení lovců perel * skládání z papíru *  hrátky s nedokončenými pohádkami 
 

Celoroční hra Lovci perel pro milovníky knížek a příběhů, kdy se 
čtení mění v dobrodružství, probíhá každý rok 

Vybrali jsme stovky dětských knížek – perlorodek. K získání perly je však 
potřeba ponořit se do hlubin příběhu, poznat ho a vyplnit hrací kartu. Za 
každou vyplněnou hrací kartu získá čtenář skutečnou perlu, kolik perlo-
rodek přečte, tolik perel může získat. Perlu zavěsí na šňůru a jen na něm 
záleží, jak bude do konce roku dlouhá. Ti nejšikovnější, kteří odpoví i na 
bonusové otázky obdrží knihovnické peníze moriony, které mohou utra-
tit v předvánočním krámku v knihovně, který je součástí akce Den pro 
dětskou knihu. 

Pravidla hry LOVCI PEREL v naší knihovně a jak poznáte perlorodku? 

Perlorodkou je pouze kniha označená štítkem „Toto je perlorodka“. O označení knihy rozhoduje knihovnice. 
Chceš-li se stát lovcem, potřebuješ vlastní průkazku do knihovny. Chceš-li získat prostřednictvím knihy 
perlu, řekni si knihovnici o hrací kartu (otázky), nebo si hrací kartu vytiskni z https://www.lovciperel.cz/
knihy. Přečti si otázky z karty dřív, než se pustíš do knížky, budeš vědět, co sledovat. Vyplň správně ale-
spoň hlavní část hrací karty (povinné otázky). Při odevzdání vyplněné karty dostaneš krásnou perlu, která 
slouží jako první odměna a počítadlo přečtených knih. Za zodpovězení nepovinných otázek obdržíš honorář 
ve speciální knihovnické měně morionech – podle kvality odpovědí a obrázků. Všechny odpovědi na nepo-
vinné otázky podléhají přísnému knihovnickému tajemství a nikdo nepovolaný je nebude číst, napiš svůj 
svobodný názor. Na konci roku budou mít všichni lovci perel možnost utratit vydělané moriony ve vánoč-
ním krámku v naší knihovně, nejpilnější lovci budou odměněni. Lovci, kteří se zúčastnili předchozích roční-
ků, nemohou číst tytéž knihy a získat za ně perly opakovaně. 
 
 

LOSOS V KALUŽI A LISTOVÁNÍ (ÚT 17.12. V 19 HODIN V MALÉM SÁLE)  

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, 
protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dosta-
ne 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno 
bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí 
vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, 
že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v LiStOVáNí 
ryzí dámská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět na žádném z 
představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z třech jejích 
knih. Do té doby ji sledujte třeba na sítích @pandikralovna.  Účinku-
jí Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) a Markéta Lukáš-
ková, v roce 2017 vydalo nakladatelství Motto.  

https://www.lovciperel.cz/knihy
https://www.lovciperel.cz/knihy
https://www.instagram.com/pandikralovna/


 

 
úterý 5. listopadu 2019 v 18 hodin  

malý sál 
RADOMÍR ČÍŽEK 

MAROKO 
Cestopisná beseda s dataprojekcí. 

 

 
 

čtvrtek 7. listopadu 2019 od 9 do 11 hodin 
oddělení pro děti 
KLUB MALÍČEK 

Klub pro rodiče s dětmi do tří let. 
 
 

čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17:30 hodin  
malý sál 

JIŘÍ VODÁK 
KARIMATKA, STAN A IZRAEL 

Cestopisná beseda—Adra klub zdraví. 
 
 

čtvrtek 7. listopadu  2019 od 17:30 hodin 
vestibul ve 2. patře 

STRAŠIDLENÍ 
Cesta za duchem knihovny plná úkolů  

a tvoření. Startovné 20,- Kč. 
 
 

pondělí 11. listopadu 2019 v 18 hodin 
malý sál 

MAGDA SEMELOVÁ 
HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE  

PRO ŽENY 
Přednáška. 

 
úterý 12. listopadu  2019 od 13:45 do 15 hodin 

oddělení pro děti 
DEN POEZIE - OTEVŘETE OČI 

Literárně-výtvarný workshop pro všechny. 

11/2019 
 

úterý 12. listopadu  2019 v 17:30 hodin 
malý sál 

VYROBTE SI VERMIKOMPOSTÉR 
workshop, cena 200,- Kč, 

registrace na vu3v@mekvalmez.cz 
 

 
 

čtvrtek 14. listopadu 2019 v 17:30 hodin 
malý sál 

BEZBARIÉROVÉ MĚSTO  
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

Beseda se Zdislavou Odstrčilovou  
a jejími hosty - Adra klub zdraví. 

 
 

úterý 19. listopadu 2019 v 18 hodin 
malý sál 

ALENA A JIŘÍ MÁROVI 
BARMA A VIETNAM 

Cestopisná beseda s dataprojekcí 
 
 

čtvrtek 21. listopadu 2019 v 17:30 hodin  
malý sál 

LUBOMÍR KRHUT 
DĚTSKÉ ÚSMĚVY V KENI 
Beseda - Adra klub zdraví. 

 
 

úterý  26.  listopadu 2019 v 18 hodin  
malý sál 

ROBERT SEDLÁČEK 
TENKRÁT 

Filmová projekce, 101 min. 
 
 

Pokud u akcí  není uvedena cena, 
je vstup zdarma. 

 
NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME: 

 
 

TOMÁŠ KUBEŠ: GALAPÁGY 
LISTOVÁNÍ: LOSOS V KALUŽI 

 
 
 







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 


