


 

 

Od 30. dubna můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout fotografie Ivo Zmijarova. Výstava nese 
název Černobílé zátiší. Věříme, že květen už bude plný tepla a sluníčka. My v knihovně se ale po 
dva podvečery přeneseme za zimou. Tím prvním bude úterý 12. května, kdy  navštívíme s Jit-
kou Bortlovou Norsko - zemi ledovců, vodopádů, fjordů a Trollů, seznámíme se s tam-
ní přírodou – nádhernými fjordy, majestátnými vodopády, a také se zvyky a způsobem života 
klidných a vyrovnaných Norů a jejich věrných společníků – Trollů.  Druhým  „zimním podveče-
rem“  bude  úterý 19. dubna a beseda s Janem Vencou Franckem, který se zúčastnil se svou 
ženou  nejdelšího běžeckého závodu Yukon Arctic Ultra - nonstop závodu divočinou Yukonu, 
bez podpory a za nízkých teplot. Jan Venca se vydal na 700km, jeho žena na 160km. 

Nesmíme zapomenout na Meziříčskou muzejní noc, která letos proběhne v pátek 15. 
května. V knihovně se celý večer ponese v duchu školních lavic. Noc v knihovně má název I děl-
ník ze šroubárny si může přečíst Vergilia v originále aneb zpátky do lavic… Všichni sběra-
telé razítek mohou tento večer zažít knihovnu jinak. V čítárně si vás prověříme v otázkách z lite-
ratury, zeměpisu, psaní, výtvarné výchovy i tělocviku. Úkoly budou lehké a zábavné. Bát se nikdo 
nemusí, pětky v žádném případě nerozdáváme. Vždyť už Jan Amos Komenský říkal "Škola hrou". 
Tak proč ne knihovna?  

 

Naše knihovna se v soutěži o nejlepší web knihoven v kategorii knihoven v obcích od 15 001 
do 30 000 obyvatel umístila na krásném třetím místě za Masarykovou veřejnou knihovnou 
ve Vsetíně a Městskou knihovnou v Litvínově. 

V kategorii za nejlepší bezbariérový web, tedy v přístupnosti pro handicapované, jsme se s 
naším webem umístili dokonce na děleném druhém místě. 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů Čes-
ké republiky již šestnáctý ročník Bibliowebu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve 
dnech 18. 2. 2015 až 9. 3. 2015 zhodnotila odborná porota webové stránky 39 veřejných knihoven, 
které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB. Testování přístupnosti stránek pro 
handicapované uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček se svými spolupracovníky 
z TyfloCentra Brno. 

Hodnotilo se devět kritérií: kvalita obsahu stránek, jejich aktuálnost, design stránek, možnosti ko-
munikace s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontakt-
ní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.), bonusová kategorie (přítomnost 
nadstandardních informací a funkcí – dotazníky, ankety, podpora responzivního designu a další), 
sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb), kvali-
ta písemné koncepce webu, test reakce na dotazy, přístupnost stránek pro handicapované uživatele. 
 

Toto umístění je pro nás výzva. Na jednu stranu je bezva, že máme kvalitní webovou prezentaci, na 
druhou stranu neusneme na vavřínech, protože víme, kde máme mezery. Během tohoto roku by-
chom chtěli web ještě více vyladit především pro uživatele mobilních zařízení jako jsou tablety a 
chytré telefony. 

Biblioweb 2015 



 

Osamělost, deprese, vyčerpání, otrava jídlem či domácí násilí to vše mohou být příčiny smrti knih. 
Během března se knihovna proměnila v pitevní sál, kde mladí patologové pod vedením profesorky 
Knihomily Přísné zjišťovali, na co knihy umírají. 
Lektorský program „Pitva knihy“ pochází z dílny Knihovny města Hradec Králové a zábavnou for-
mou seznamuje děti s názvy jednotlivých částí knihy (desky, hřbet, titulní list, tiráž…). Žáci nejprve 
vyslechli odbornou přednášku, poté sami prováděli pitvu a byli zkoušeni. Zjistili, kde najít naklada-
telské údaje a jak se ke knihám chovat. 
Pokud se chcete se školou přihlásit na besedu Pitva knihy, volejte 571 621 728 nebo napište na 
email: detske@mekvalmez.cz 

V květnu se chystáme na návštěvu snad všech prvňáčků z Valašského Meziříčí. Ti budou na 
dětském oddělení slavnostně pasováni na Rytíře Řádu čtenářského.  Školní rok se blíží ke kon-
ci a už i nejmladší žáci zvládají celou abecedu. Ta chvíle, kdy začínají sami číst, kdy se jim otevírá 
svět ukrytý na stránkách knih, je ta pravá pro návštěvu knihovny.  

 

Pitva knihy - informační lekce pro děti 

První rok ve škole - první krok do knihovny 

mailto:detske@mekvalmez.cz






 

Scrabble junior je velice vydařená varianta této již legendární 
hry se slovy hry. Scrabble junior obsahuje dvě herní verze - jed-
nu pro menší děti, které se teprve učí písmena, druhou pro star-
ší, které jsou již schopny tvořit slova.  Pro mladší děti je určena 
varinata hry s plánem, na němž jsou již předtištěna slo-
va. Úkolem dětí je přikládat příslušná písmenka na předlohu 
plánu. Plán je navíc hezky ilustrován - obrázky pomáhají dětem 
s dokončováním slov. Děti dostávají za každé dokončené slovo 
barevný žeton. Pro starší děti je určen plán, který připomíná 
hru pro dosplělé. Děti již tvoří vlastní slova a sestavují tak vlast-
ní křížovku. Narozdíl od hry dospělých však jednotlivá písmena 
nejsou bodově hodnocena. Úkolem hráčů je proto především 
obsazova barevná bonusová pole ne herním plánu. Pro děti od 5 
let. 

Básničková hra Hádanky dráčka Fráčka je jedinečná hra, která zábavným 
způsobem obohacuje slovní zásobu dětí a učí je logickému myšlení. Hra je za-
ložena na systému veršovaných hádanek a drobných skládaček. Uhodne-li dí-
tě, které slovo se za hádankou skrývá, dostane dílek do skládačky. Tím však 
jeho aktivita nekončí. Aby bylo dítě v této originální veršované hře úspěšné, 
musí ještě správně složit obrázek. Pro děti od 4 let. 

Sup aby to vzal! je jednoduchá karetní hra, v níž je cíl jednoznačný: nasbírat 
co nejvíce myší. Avšak pozor! Nad hlavami neustále krouží hladoví supi, kteří 
mohou přinést spoustu záporných bodů. Jak se ve zkratce Sup aby to vzal hra-
je? Na začátku hra každý hráč obdrží karty s hodnotami 1-15 ve své barvě. Do-
prostřed stolu se na hromádku dají myší a supí karty. Hra se hraje celkem na 
15 kol. Na začátku každého kola se otočí karta ze supo-myší hromádky. Hráči 
se kartu snaží vyhrát nebo taky ne. Všichni hráči současně vyloží některou ze 
svých karet. Pro děti od 8 let. 

Hráči soutěží v tom, komu se podaří postavit své sloupy v nejvyšším poschodí 
VILLY PALETTI. Pokud hráč nemůže přemístit žádný ze svých sloupů z nižší-
ho poschodí do právě stavěného, položí novou desku na postavené sloupy a 
začne stavět nové patro. VILLA PALETTI je stále vyšší a křehčí. Novým mis-
trem se stane ten, kdo postaví nejvíce svých sloupů s největší hodnotou v nej-
vyšším poschodí. V nemilost upadne ten, kdo způsobí zřícení stavby.  Pro děti 
od 8 let. 

Lidstvo se ze své africké kolébky postupně rozšířilo po celé zeměkouli. Ve hře 
Origin: Počátek lidstva si můžete toto dobrodružství vyzkoušet a postupně 
osidlovat celou planetu. Tuto krásnou, jednoduchou a zároveň rafinovanou 
hru si můžete zahrát dvěma způsoby. Jako klasickou hru pro zkušenější hráče, 
či jako jednodušší juniorskou variantu pro děti a začínající hráče. Jako hráči 
budete všichni začínat v Africe, kolébce člověka, a z ní budete postupně obje-
vovat celý svět, kde se budete učit nové věci a postupovat na evolučním žebříč-
ku.Vaším úkolem bude nasbírat co největší počet bodů prostřednictvím plnění 
herních úkolů, lovu, ovládání průlivů či shromažďování vědomostí.  Pro děti 
od 8 let. 



 

Fořt, Petr: Nevíte, co jíte 
Podívejte se na zoubek tomu, co vkládáte do svých úst. Autoři v knize vy-

světlují skutečnou podstatu vlivu cukrů, tuků a soli na naše zdraví. Dozvíte 

se, co opravdu jíme a jak můžeme jíst zdravě, jak se vyznat v odborných 

doporučeních týkajících se stravování i jak výrobci potravin a s nimi spolu-

pracující věda lžou a záměrně bagatelizují či zastírají problémy, které aktu-

ální potraviny přinášejí.  

Štípek, Petr: Dítě na zabití 
Děti, o nichž kniha pojednává, chodí většinou na druhý stupeň základní 

školy. Jsou hyperaktivní (neposedné), nepozorné a zlobivé. Takové děti 

většinou nevydrží chvilku v klidu, vrtí se, pozorují vše kolem, vypadá to, že 

nás ani neposlouchají a nevnímají, neustále si s něčím hrají, houpají noha-

ma, vyrušují, nedokončují, co začaly, jsou hlučné, náladové, vznětlivé, vzdo-

rovité, vždy v opozici, nepořádné, roztržité. Kniha může sloužit jako prů-

vodce na cestě porozumění rodinným vztahům a pomoci dítěti. Je ur-

čena především rodičům, kteří se chtějí dozvědět, co dělat, kde hledat od-

borníka, případně co a jakým způsobem mohou sami změnit. Kniha je ori-

entována specificky jako příručka, snaží se být jednoduchá, srozumitelná, 

návodná. Vychází z předpokladů a z principů rodinné terapie, že cokoli se 

děje jednomu členu rodiny, děje se rodině celé. Je oživena mnohými terape-

utickými příběhy z autorovy terapeutické praxe.  

Mlynářová, Marcela: Dokud držím pohromadě 
Další kniha oblíbené autorky, v níž opět vypráví o svých příhodách, o život-
ních vrcholech, pádech a zvratech, o všem, co přináší běžný život lidem, kteří 
k němu přistupují s humorem, nebojácně, s kuráží a kteří si na situacích, jež 
prožívají, dokážou vždy najít něco dobrého a nikdy se nevzdávají.  

Galbraith, Robert: Hedvábník 
Hedvábník, druhá kniha z řady vysoce oceňovaných detektivních románů s 

Cormoranem Strikem a jeho energickou mladou asistentkou Robin Ellacot-

tovou, je strhující a čtivý příběh. Když zmizí spisovatel Owen Quine, jeho 

žena se obrátí na soukromého detektiva Cormorana Strika. Zpočátku se do-

mnívá, že se na pár dní někam vypařil – už to v minulosti párkrát udělal – a 

po Strikovi jen chce, aby ho našel a přivedl domů. Jenže Strikovi během vy-

šetřování začíná být čím dál jasnější, že za Quineovým zmizením se skrývá 

větší tajemství, než si jeho žena myslí. Romanopisec právě dokončil ruko-

pis, v němž s jízlivou zlomyslností vykreslil téměř všechny své známé. Kdy-

by se román zveřejnil, zničil by leckomu život. Existuje tudíž spousta lidí, 

kteří ho mohli chtít umlčet.  



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 

 


