


 

     

     Člověk se ani nenadál a rok se s rokem sešel… Taky máte ten pocit, že vše tak strašně rychle utíká? My v 

knihovně rozhodně ano. Od jedné besedy ke druhé, od výstavy k výstavě, od nákupu knih k nákupu deskových 

her, pak zase ke zvukovým knihám. Do toho jsme přidali novou službu půjčováni didaktických hraček či registraci 

mojeID. V dopoledních hodinách si u nás podávaly kliku školní kolektivy,  v odpoledních hodinách potom družiny. 

Mezitím měsíční statistiky, rozbory hospodaření, komentáře, aktualizace webu, příprava mininovin, balení knih, 

kopírování, skenování. Zrekonstruovali jsme knihovnu ve Lhotě. Umístili jsme knihobudku na vlakovém nádraží. 

Připravili pro vás Bazar vyřazených knih, úžasnou Muzejní noc či Noc s Andersenem. Zapomenout nesmíme na 

poetický Den poezie či Den pro dětskou knihu. Na půdě knihovny stála spousta vítězů, ať již to byli vítězové Lite-

rární soutěže Miroslava Kabely, literární soutěže O poklad strýca Juráša , Lovci perel nebo Čtenářská třída. 

Podrobné statistiky naší činnosti budeme zpracovávat během měsíce ledna a určitě je zveřejníme.  

VÁM VŠEM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ. A TAKY ABYSTE NÁM ZA-

CHOVALI VAŠI PŘÍZEŇ, PROTOŽE BEZ VÁS, NAŠI MILÍ ČTENÁŘI, BY TO FAKT NEŠLO…  

za kolektiv knihovny Zdeňka Smahlová, ředitelka 

 

     NOVÝ WEB A LOGO KNIHOVNY 

     Od září pracujeme na nové podobě webových stránek a také loga knihovny.  Rozhodli jsme se, že opustíme lo-

go s věžičkou, která  sice symbolizuje hlavní a opravdu překrásnou budovu, ve které sídlíme, ale nesymbolizuje 

činnost, kterou vykonáváme a zapomíná na naše pobočky - jak pro děti, tak pro dospělé, tak v městských částech 

jako je Lhota, Hrachovec, Podlesí a Juřinka. Nové logo v sobě skrývá jednak naležato otočené/položené písmeno 

„K“, které symbolizuje naši knihovní komunitu, kulturu i kreativitu, a jednak je v logu minimalisticky vyobrazený 

symbol sedícího čtenáře. Vsadili jsme na hravé a svěží barvy a věříme, že se vám nové logo bude líbit. Moc se těší-

me, až bude umístěno ve všech našich pobočkách.  

     Stejně tak nové webové stránky by měly být v moderním stylu a použitelné, oproti těm starým, na mobilních 

zařízeních. Jejich spuštění proběhne v polovině ledna, takže sledujte www.mekvalmez.cz a pokud byste měli po-

cit, že něco nefunguje, budeme rádi za upozornění i za vaše případné připomínky.  



 

     Od 2. ledna můžete ve vestibulu knihovny vidět výstavu fotografií Dagmar Meruňkové s názvem Zvířata v zoo, 

snímky zachycují zvířata z pohledu práce dobrovolníka. V úterý 10. ledna se s Michalem Štěpánkem podíváme do 

Íránu a budeme tak mít možnost poznat dvě tváře Persie. Ve čtvrtek 12. ledna slavnostně vyhlásíme vítěze měst-

ského kola literární soutěže O poklad strýca Juráša. Vítězové postoupí do kola okresního. Mimořádně v pondělí 

16. ledna zavítá do knihovny marmeládová královna Blanka Mifaitová. Povídat si budeme o její nové knize Příběh 

psaný do vody, součástí večera bude prodej knih a autogramiáda.  Na konci ledna pak budeme na dětském oddě-

lení slavnostně pasovat  meziříčské prvňáčky za Rytíře řádu čtenářského. Dopoledne 26. a 27. ledna jim oživí svou 

show ilustrátor Adolf Dudek.  

   My, knihovníci, již v lednu začneme připravovat program na Noc s Andersenem, která letos vypukne 31. března. 

A čekají nás také přípravy na oslavy 110 let existence veřejné knihovny ve Valašském Meziříčí, které proběhnou v 

březnu Měsíci čtenářů a prolínat budou do Muzejní noci i do Týdne knihoven. 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY 
     

     V knihovně byli 7. prosince 2016 již po osmnácté slavnostně vyhlášeni vítězové Literární soutěže Miroslava Ka-

bely. Ceny ve dvou kategoriích předávala místostarostka města Yvona Wojaczková a městský zastupitel Radim 

Přikryl. V kategorii A (16-20 let) zvítězil Jan Macháň a v kategorii B (13-15 let) Eliška Marková. Vítězové obdrželi 

kromě diplomu také měšce s finanční odměnou. Zvláštní cena pak putovala k Markovi Černochovi. Gratulujeme a 

do dalšího ročníku přejeme hodně nových nápadů. Součástí večera bylo vystoupení divadelního spolku HRACH a 

také hudební vystoupení Radka Nováka.  



 

Nejlepší knihy roku 2016: Příběhový punk i československá vizuální kultura 

Jaké knihy doporučují publicisté, spisovatelé, literární editorky nebo redaktoři Radia Wave? 

Bianca Bellová – Jezero – doporučuje Karolína Demelová, Liberatura Radia Wave: Už dlouho jsem Biance Bel-

lové věřila, čekala jsem na tu zlatou ránu, se kterou přijde. Nemyslím si přitom, že tohle je její poslední skvělá 

knížka. Bellová je pro mě především skvělá vypravěčka příběhů. Málokdo to u nás umí a ona to umí na světo-

vé úrovni. Jezero je skvělé, musíte ho od začátku do konce přečíst jedním dechem.  

Zuzana Brabcová – Voliéry – doporučuje Petr Vizina, Česká televize: Pro mě jsou 

nejsilnější knihou Voliéry Zuzany Brabcové, což je nezamýšlený epitaf. Je to tako-

vé svědectví o tom, že když člověk v životě ztrácí a stává se outsiderem, ale po-

řád se drží smyslu věci, tak je to poznat i na tom, jak se vztahuje ke slovům. Je to 

silné, smutné, člověka to profackuje a pak mu to dá naději.  

Karl Ove Knausgard – Můj Boj – doporučuje spisovatelka a překladatelka Tereza 

Semotamová: Unikátní kniha hlavně svou upřímností a autobiografičností. 

Knausgard prostě píše o sobě, o tom, co se mu děje. Píše o úplně obyčejných vě-

cech. V Norsku to vyvolalo vlnu nadšení. Autoři si uvědomili, že jde psát i jiné vě-

ci než čtyřsetstránkové knihy o tom, že soused zabil souseda, jak to teď tady hl-

táme. Myslím, že by bylo dobré od těch Norů hltat také něco jiného.  

Tom Cooper – Lapkové – doporučuje Pavel Mandys, zakladatel ceny Magnesia 

Litera: Tom Cooper je u nás zatím neznámý spisovatel a píše příběh z amerického Jihu o rybářích, kteří se živí 

lovem krevet. Lov čím dál hůře vynáší, do toho přichází havárie na nedaleké ropné plošině, takže se rybáři 

potýkají s existenčními problémy, každý je řeší jinak, často na hranici zákona. Jsou tam také vyložení gangsteři 

s marihuanovými poli. Všechno se to sváří v mohutném kotli. Ve výsledku je z toho román naturalistického 

ražení ve stylu Émila Zoly. Ta kniha je skvěle odvyprávěná, každá kapitola sleduje jinou postavu, skvěle zachy-

cuje prostředí. Splétá postavy s protichůdnými motivacemi, kterým díky různým perspektivám docela fandí-

me. Je to o pocitu beznaděje, kterou Tom Cooper zachytil velice sugestivně.  

Katri Lipsonová – Kosmonaut – doporučuje Jonáš Zbořil, Radio Wave:  Letos jsem četl hodně dobrých knih a 

rovnou přiznávám, že kdyby už Jezero nevybrala Karolína Demelová, napsal bych o něm. V českém kontextu 

jde nepochybně o výjimečnou knihu, příběhovou, trpce aktuální, přitom postavenou mimo čas a českému 

čtenáři známý prostor. Má až mytický přesah. Podobně výjimečná knížka byla i útlá próza Kosmonaut finské 

autorky Katri Lipsonové. Na malém prostoru autorka rozehrává příběh dvou kamarádů z ledového Murman-

sku, kterým se zmrazí sny. Lipsonová je jazykově úsporná, umí být vtipná i krutá. Hraje si s perspektivami a 

střídá časové osy v nedořečených epizodách o životě chlapce, který se chtěl stát kosmonautem. Úkolem čte-

náře je proniknout do jeho duše, což je docela náročný úkol a zároveň silný zážitek.   

zdroj: http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura 





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 

 


