


 

Od 6. června 2016 můžete ve vestibulu knihovny shlédnout výstavu fotografií žáků 5., 6. a 9. třídy ZŠ Sal-

vátor. Výstava má název Očima dětí. Fotografie vznikly v rámci fotokroužku, který při této škole funguje.   

Netradičně v pátek 17. června 2016 v 17 hodin proběhne v naší knihovně přednáška MUDr. Karla Erbena - 

Zdraví od základu. Na tuto akci je nutné si rezervovat místo na tel.  733 407 069.  Vstupné 80,- Kč. 

A k červnu v naší knihovně jako každý rok patří Bazar vyřazených knih. Knihy budeme prodávat od 20. 

června 2016. V pondělí od 9. hodiny pod širým nebem u knihovny a každý další den do konce července ve 

vestibulu knihovny.  Jeden kus za 10,- Kč. Letos jsme vyřazovali v dětském oddělení a v oddělení pro dospě-

lé, těšit se tak můžete na knihy všech žánrů. A v tomhle případě zvlášť platí, kdo dřív přijde, ten dřív bere 

vyřazené špeky z našich regálů. 
 

Přinášíme také aktuální informace k  projektu Komunitního centra v budově kina Svět, jehož součás-

tí má být knihovna.  V současné chvíli se snažíme, jak nejlépe dovedeme, pracovat s projektanty.  Snažili 

jsme se, co nejlépe a smysluplně rozmístit jednotlivá oddělení do 1. až 4. podlaží v této budově, našel se 

prostor na samostatnou přednáškovou místnost a počítačovou učebnu. Kino samozřejmě zůstává a  počítá se 

z jeho modernizací. V tuto chvíli finišují přípravy podkladů pro stavební povolení. Pak se bude pokračovat v 

projektové dokumentaci, aby mohla být podána žádost o dotaci z Evropských fondů.  Uvidíme, kam až se vy-

šplhá celková částka na rekonstrukci prostor pro knihovnu a  modernizaci kina,  zda se žádostí o dotaci 

uspějeme a v jaké výši tato dotace bude. A jak to vše naši zastupitelé podpoří. Držte nám palce. Děláme to 

pro vás, naše čtenáře. 

Akce v červnu a stěhování knihovny 



Na konci první třídy již děti zvládají celou abecedu a samy čtou. Otevírá se jim tak svět ukrytý na stránkách 
knih a také naše knihovna. Ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. května 2016 jsme v naší knihovně přivítali přes 200 
malých prvňáčků ze základních škol ve Valašském Meziříčí a okolí. Ti po složení rytířského slibu, že se bu-
dou ke knihám chovat s úctou, poklekli před krále Knihoslava a královnu Abecedu a byli slavnostně pasováni 
na Rytíře Řádu čtenářského. Z rukou královny Abecedy pak obdrželi rytířský glejt jako vzpomínku na tuto 
slavnostní chvíli a také jako možnost se v knihovně zdarma zaregistrovat. Slavnostní dopoledne svým pro-
gramem doplnil ilustrátor Adolf Dudek, bez kterého si tuto akci již nedovedeme představit. Děti se učily 
kreslit, poznávaly pohádky a hlavně se skvěle bavily.  

 

Robert Fulghum má neobyčejně osobní vztah k České republi-
ce a k Čechům. Pravidelně navštěvuje různá místa po celé re-
publice, pořádá autogramiády, účastní se knižních veletrhů. 
Byl také hostem pořadu Marka Ebena Na plovárně a letos po-
ctí české příznivce svojí návštěvou, a to již za pár týdnů. Zú-
častní se stále oblíbenějšího projektu Lukáše Hejlíka 
„Listování" v rámci svého turné po ČR, které nazval Létají-
cí cirkus. 
Naši knihovnu Listování baví a když jsme k nám nemohli do-
vézt Marušku Doležalovou, tak to tentokrát napravíme Rober-
tem Fulghumem. Osobně ho ve Valmezu přivítáme 14. červen-
ce 2016 v 19:30h. Rezervace míst na tel. 571 621 589.  
 

Pasování prvňáčků za Rytíře Řádu čtenářského 

Robert Fulghum ve Valmezu!!! 
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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 

 


