


 

Naše knihovna se každým rokem připojuje k celorepublikové akci Březen měsíc čtenářů. Můžete se tedy 

těšit na zajímavý program. Kromě besedy o výrobě valašských quiltů (1.3.) a cestopisné besedy o nej-

chudší zemi Jižní Ameriky Bolívii (8.3.), jsme pro vás připravili spolu s Listováním netradiční zábavný 

večer s úspěšnou knihou herečky a blogerky Marie Doležalové Kafe a cigárko (15.3.). Knihovnu v břez-

nu (4.3.) navštíví také úspěšná spisovatelka Petra Braunová, která bude besedovat se žáky základních škol. 

Ve čtvrtek 17. března budou vyhlášeni vítězové okresního kola literární soutěže O poklad strýca Juráša 

na téma Jak je to s králem a také v rámci tohoto slavnostního dopoledne vyhlásíme nejlepší školní 

kolektiv, který knihovnu v roce 2015 navštěvoval. Musíme říct, že se nám těžce vybíralo jednoho a že cenu 

by měli dostat všichni školáci, kteří knihovnu navštěvují, ale vítěz může být jen jeden.  
 

To hlavní přijde v týdnu od 14. do 19. března. V této době vyhlašuje knihovna tradiční čtenářskou amne-

stii. Navíc v úterý 15. března mohou děti od 14 hodin v oddělení pro děti číst příběhy skutečnému, živé-

mu pejskovi Sherry. Důležité upozornění pro děti: na akci je třeba se na dětském oddělení registrovat, což 

znamená zamluvit si tam čas, ve kterém chcete pejskovi číst. A v pátek 18. března bude knihovna ve všech 

odděleních přihlašovat nové čtenáře zdarma. Doporučujeme především rodinám s dětmi, páteční den bu-

de zpestřen výrobou záložek do knih a relaxem u antistresových omalovánek. A malá upoutávka na du-

ben: 1. dubna bude v knihovně probíhat Noc s Andersenem tentokrát s podtitulem Nocování na hrášku. 

Rytíři řádu čtenářského se mohou přihlašovat na noc do 10. března. Od 11. března pak přihlašujeme všechny 

ostatní děti ve věku 6-10 let. Přihlášku na Noc s Andersenem si můžete vyzvednou na dětském oddělení ne-

bo na pobočce Zd. Fibicha. Knihovna je fajn! Více informací na www.mekvalmez.cz.  

Březen měsíc čtenářů a Noc s Andersenem 

http://mekvalmez.cz/udalosti/nadchazejici/


V roce 2016 uplyne 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV., jedné z nejvýznamnějších 
osobností národních dějin. K oslavám se od března připojuje i naše knihovna. Pro školní kolektivy je připra-
vena zábavná hodinovka o Karlu IV.  A pro veřejnost chystáme velkou narozeninovou „párty“ v květnu. Sleduj-
te náš web. 
 

Důležité události ze života Karla IV.  

1316 - se narodil v Praze jako prvorozený syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, při křtu mu bylo uděleno 
jméno Václav 

1319 - jako Václav (později Karel) byl otcem odebrán z péče matky a uvězněn na Lokti 
1319 - byl internován otcem na Křivoklátě 
1322 - narodil se jeho bratr Jan Jindřich, budoucí markrabě moravský 
1323 - byl povolán otcem do Paříže, přijal při biřmování jméno Karel; téhož dne se oženil s Blankou s Valois, sestrou budoucího 
francouzského krále Filipa VI. 
1330 - jeho matka Eliška Přemyslovna zemřela ve Zbraslavském klášteře 
1331 - byl povolán otcem do Itálie, otec ho jmenoval místodržícím na lucemburských panstvích v Itálii 
1333 - příjezd do Prahy 
1334 - byla vydána první Karlova listina jako moravského markraběte, zahájena obnova královského paláce na Pražském hradě 
1334 - příjezd Blanky z Valois do Prahy, byl uzavřen druhý sňatek Karlova otce Jana s Beatricí z Bourbonu v Paříži 
1335 - narození první Karlovy dcery Markéty, návrat otce Jana do Prahy – počátek konfliktů otce a syna 
1339 - Karel IV. založil kolegiátní kapitulu Všech svatých na Pražském hradě 
1341 - na zemském sněmu v Praze byl jmenován následníkem trůnu 
1343 - volba Arnošta z Pardubic pražským biskupem 
1344 - bylo pražské biskupství povýšeno na metropolitní arcibiskupství, byl položen základní kámen ke Svatovítské katedrále 
1346 - Karel zvolen římským králem v Rhensu, český král Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku, Karel byl korunován na řím-
ského krále v Bonnu jako Karel IV. 
1347 - proběhla Karlova a Blančina korunovace v Praze na českého krále a královnu, Karel založil kostel Panny Marie Sněžné jako 
součást karmelitánského kláštera, založil klášter na Slovanech (v Emauzích) 
1348 - založení Nového Města pražského,  vydání základních státoprávních listin a zakládací listiny pražské univerzity (studium 
generale) se čtyřmi fakultami, byl položen základní kámen ke hradu Karlštejnu,  zemřela Karlova manželka Blanka z Valois 
1349 - uzavřen sňatek s druhou manželkou Annou Falckou v Bacharachu, proběhla korunovace Karla a Anny Falcké v Cáchách za 
římského krále a královnu, proběhla korunovace Anny Falcké v Praze za českou královnu, Karel udělil Moravu jako léno České ko-
runy svému bratru Janu Jindřichovi a jeho dědicům 
1350 - Karel založil kostel Panny Marie a Karla Velikého s klášterem augustiniánů – kanovníků na dnešním Karlově na Novém Měs-
tě pražském 
1353 - úmrtí druhé manželky Anny Falcké, svatba s třetí manželkou Annou Svídnickou , Karel byl korunován „železnou“ lombard-
skou královskou korunou v Miláně 
1355 - císařská korunovace Karla a Anny Svídnické v Římě, svatováclavský sněm v Praze, kde byl odvolán zemský zákoník - tzv. 
Maiestas Carolina 
1356 - byla vydána Zlatá bula Karla IV. 
1357 - byla vydána zakládací listina pro kapitulu na Karlštejně 
1360 - Karel nechal vybudovat zeď, později zvanou „Hladová“, posilující opevnění Menšího Města pražského a Pražského hradu 
1361 - narození Karlova syna Václava na hradě v Norimberku 
1362 - úmrtí manželky Anny Svídnické 
1363 - svatba v Krakově se čtvrtou manželkou Alžbětou z Pomořan a Wolgastu,  dvouletý Karlův syn Václav korunován v Praze za 
českého krále jako Václav IV.,  Alžběta Pomořanská byla korunována za českou královnu v Praze 
1365 - Karel byl korunován v Arles na arelatského krále 
1367 - byla vysvěcena kaple sv. Václava v pražské katedrále 
1368 - narození syna Zikmunda v Praze 
1370 - narození syna Jana (Zhořeleckého),  proběhla svatba Václava IV. s první manželkou Johanou Bavorskou v Norimberku 
1373 - Karel udělil Braniborsko v léno svým synům Václavovi, Zikmundovi a Janovi (Zhořeleckému) a jejich dědicům 
1375 - zemřel Karlův bratr Jan Jindřich, markrabě moravský 
1376 - byl Václav zvolen římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem, Václavova korunovace římským králem v Cáchách,  ustano-
vení o rozdělení nástupnictví mezi Karlovy syny – Václava, Zikmunda a Jana (Zhořeleckého) 
1378 - zemřel v Římě papež Řehoř XI., následují spory při volbě nového papeže, které vrcholí papežským schizmatem 
1378 - Karel IV. umírá kolem sedmé hodiny večerní na Pražském hradě na zápal plic ve věku šedesáti dvou a půl roku 
1378 - ve dnech 11. až 15. prosince probíhají smuteční obřady. V pohřební řeči je císař Karel IV. Lucemburský poprvé nazván Ot-
cem vlasti s odvoláním na tradiční titul římských senátorů. Je pochován v královské hrobce chrámu sv. Víta na Pražském hradě po 
boku svých manželek.  

zdroj: www.otecvlasti.eu 

 









 

  

 Herodek, Martin: 333 tipů a triků pro Android  
 Tipy a triky jsou určeny nejen začátečníkům, užitečné postupy v knize najdou i 

pokročilí uživatelé. Jednotlivé návody se neomezují pouze na systém Android, 

kniha vás naučí využívat také široké portfolio služeb Googlu, s nimiž systém An-

droid úzce spolupracuje. Ochuzeni nebudete ani o zajímavé aplikace. S knihou se 

mimo jiné naučíte: - Vymazat své zařízení na dálku - Synchronizovat rozečtenou 

knihu na více zařízeních - Použít zařízení jako dálkové ovládání počítače - Efek-

tivně vyhledávat v Gmailu - Vypnout ve hrách a aplikacích reklamu - Automatic-

ky zálohovat fotky do cloudu - Tisknout přímo z telefonu či tabletu - Sdílet mobil-

ní připojení k Internetu …a dalších 325 praktických postupů. 
 

  Herodek, Martin: Microsoft Windows 10, podrobná uživatelská příruč-
ka  

 Pořídili jste si nový počítač nebo tablet a potřebujete se v jeho systému rychle 

zorientovat? Přestupujete ze starších verzí Windows a chcete se rychle seznámit 

s novými funkcemi „desítek“? Průvodce z nejoblíbenější řady uživatelských pří-

ruček v České republice vám poskytne veškeré informace o instalaci, ovládání, 

správě, nastavení a především využití Windows 10 k efektivní a bezproblémové 

práci, zábavě a komunikaci. S názornými postupy krok za krokem se rychle nau-

číte přesně to, co budete ke každodennímu používání vašeho operačního systé-

mu potřebovat.  
 

 Harrington, Richard: Video s DSLR: Od momentek k nádherným sním-

kům 

 Ovládněte nejsilnější nástroj pro vyprávění příběhů. S touto knihou se naučíte, 

jak vykouzlit nádherná, ostrá a dobře exponovaná videa, aniž byste museli mít 

vybavení za desetitisíce. Dozvíte se, jak ovládnout kompozici, správně nastavit 

fotoaparát, natáčet za nízkého osvětlení a sestříhat záběry. Zkrátka dostat z vaší 

digitální zrcadlovky maximum.  

 

 Další knižní novinky z oboru počítače a Internet: 

 PHP v praxi pro začátečníky a mírně pokročilé, Word 2013 uživatelskou příruč-

ku, Internet pro seniory,  První kroky s počítačem pro úplné začátečníky, Progra-

mujeme hry pro Android 

Chcete využívat služeb knihovny, číst si, poslouchat, ale už vám nohy neslouží jako kdy-
si? Nebo máte jiný zdravotní problém? Připomínáme vám, že je v naší knihovně zavede-
na donášková služba právě pro vás. Službu lze zařídit osobně, telefonicky nebo elektro-
nicky. Stačí nahlásit své jméno, adresu a informace o jaké knihy, časopisy či zvukové 
nahrávky máte zájem. My vám vybrané dokumenty vždy první čtvrtek v měsíci doručí-
me. Kontakty: 571 621 589, sluzby@mekvalmez.cz 

Knihy až do domu 

mailto:sluzby@mekvalmez.cz


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 

 


