


 

    POZVÁNKA NA AKCE 

Od 4. dubna bude ve vestibulu knihovny instalována výstava Blanky Růžičkové s názvem Obrazy z pohádek. V 
úterý 11. dubna se s manžely Špillarovými podíváme do Maroka. Vydáme se na výlet do dávných časů, do pohá-
dek Tisíce a jedné noci, do země hlubokých kontrastů. Zavítáme společně do historických měst jako je Marakesh, 
Taroudant, Sidi Ifni či Essaouira, jejichž staré mediny překypují životem, hýří barvami a jsou prosyceny směsicemi 
vůní i pachů všeho druhu. Vydáme se na vlastní kůži pocítit sílu saharského slunce do beduínského tábora ukryté-
ho mezi dunami pouště Erg Chigaga. V místních autobusech překonáme dva nejvyšší průsmyky pohoří Vysoký At-
las a pěšky se pak pokusíme zdolat jeho nejvyšší vrchol – Toubkal – vysoký přes 4 000 metrů. Zavedeme Vás do 
téměř nenavštěvovaných, před světem ukrytých údolí jižního Maroka, kde zub času pomalu ale jistě rozrušuje 
kdysi úžasná opevněná rodinná sídla zvaná kasby. Pozveme Vás rovněž do starého španělského přístavu s barev-
nými stavbami ve stylu art deco i na jeho nedaleké pobřeží, které zdobí obrovské skalní oblouky. Poznáte, jak vel-
mi se liší naše vžité představy o Maroku od skutečnosti, kterou žije tato země geograficky nám tak blízká, fakticky 
však místy od nás vzdálená o celá staletí.  Ve čtvrtek 28. dubna vám v knihovně představíme novou knihu meziříč-
ské spisovatelky Aleny Mornštajnové s názvem Hana. Román Hana se odehrává ve Valašském Meziříčí a vypráví 
příběh dívky Hany, do jejíhož života zasáhla druhá světová válka a tyfová epidemie, která město postihla v roce 
1954. Součástí večera bude divadelní vystoupení HRACHu, prodej knihy a autogramiáda. 

 

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 

Okresní kolo literární soutěže O 
poklad strýca Juráša a devět na-
šich soutěžících na bedně!  
Tradičně se soutěží ve čtyřech 
věkových kategoriích a třech 
literárních druzích. Mezi 
nejmladšími žáky bodovala 
Amálie Kuipers (ZŠ Žerotínova), 
která získala druhé místo za 
svou představu knihovny snů. V 
kategorii 4. a 5. tříd obsadily dvě 
třetí místa žákyně ze ZŠ Choryně 
- Eva Holubová v próze a Simona 
Plesníková v poezii. Na příčce 
nejvyšší se v kategorii 6. a 7. tříd 
v próze umístila Anežka Hellero-
vá (ZŠ Salvátor) s příspěvkem 
Posouvač železnic, následovaná 
Klárou Müllerovou (ZŠ Žerotíno-
va). V téže věkové kategorii vybojoval druhé místo za báseň Zlínský kraj Štepán Janetka a třetí místo za komiks 
získala Marie Hnilicová (oba ZŠ Křižná). Mezi nejstaršími soutěžícími máme dva nadějné básníky - Matěje Janoští-
ka na prvním místě (ZŠ Šafaříkova) a Adélu Vykopalovou na třetím místě (ZŠ Žerotínova). Gratulujeme a držíme 
palce do krajského kola soutěže, které se uskuteční v Kroměříži. Sborník všech vítězných prací je k půjčení v 
knihovně.  Předávání zpestřilo vystoupení divadla Bublanina s představením Taškařice do pětice s liškou. 



 

JÁ, BOOKTUBER 

V Březnu měsíci čtenářů jsme vyhlásili soutěž s názvem Já, booktuber – soutěž pro všechny, co rádi fotí nebo na-

táčí videa. Úkolem soutěžícího bude natočit video (fotoreportáž) o tom, jak prožil jeden den samozřejmě s knihou 

či knihovnou, a nebo natočit recenzi na oblíbenou knihu. Soutěž je vhodná pro jednotlivce i pro rodiny. Soutěž 

není limitována věkem, limitována je délka videa časem max. 5 minut a soutěžící musí být registrovaný v naší 

knihovně. Hlavní cenou je 10″ tablet. U dětí do 15 let, budeme potřebovat souhlas od rodičů (podepsaný v 

knihovně) se zveřejněním videa. Videa posílejte ve formátu avi nebo mpeg přes uschovna.cz na email strites-

ky@mekvalmez.cz do 31. 8. 2017. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu  akce Týden knihoven v říjnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mekvalmez.cz/brezen-mesic-ctenaru-2017/


 

 

SOUTĚŽ BIBLIOWEB 
    

Máme nesmírnou radost!!! V letošním roč-
níku soutěže o nejlepší knihovní web, jsme 
si nechali otestovat, jak kvalitní jsme udělali 
nové webové stránky (v provozu od ledna 
2017). A uspěli jsme! Získali jsme nejvyšší 
ocenění za komunikaci, použitelnost webu, 
koncepci a sympatie poroty. Pozadu jsme 
nebyli ani v kvalitě obsahu a přístupnosti 
webu pro handicapované. A taky do bu-
doucna víme, kde máme co zlepšovat. Co 
nás mrzí, že soutěže se zúčastňuje rok od 
roku méně knihoven. Gratulujeme do Bílovce a Ústí nad Orlicí. A děkujeme Tomáši Ševčíkovi, se kterým již spo-
lupracujeme řadu let. A také poděkování patří firmě CS Cabot, která nám na pořízení nového webu přispěla 
sponzorským darem.  

BIBLIOWEB 2017 - z tiskové zprávy - 18. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již 
osmnáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. 
Vítězem soutěže se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí (http://www.knihovna-uo.cz) se ziskem 238 bodů. 
S nepatrným odstupem se dále umístily Městská knihovna Valašské Meziříčí (http://www.mekvalmez.cz) se zis-
kem 236 bodů a Národní lékařská knihovna (http://www.nlk.cz) se ziskem 233,5 bodů. 
Cena za nejlepší bezbariérový web Handicap Friendly byla udělena webu Městské knihovny Bílovec (http://
knihovna.kcbilovec.cz). 
 
 

Postup hodnocení 
Ve dnech 13. 3. 2017 až 26. 3. 2017 vyhodnotila odborná porota ve složení Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. z Ústřední 
knihovny Univerzity Karlovy v Praze (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová z knihovny Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bar-
toše ve Zlíně webové stránky 17 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.  
Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček se svými kolegy. 
Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti, použi-
telnosti a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 16 knihoven. 
Ve 2. kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:  

• kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídky a ceník slu-

žeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence on-line katalogu), 

• aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů), 

• design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.), 

• možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, 

kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.), 

• použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových 

informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další), 

• sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb), 

• kvalita písemné koncepce webu, 

• přístupnost stránek pro handicapované uživatele. 

http://www.knihovna-uo.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mekvalmez.cz%2F&h=ATOzB0Wcb--bnWXvjMuFGiWEyYmbfN74mbM9R5yjQt4BPTWQuZyhaPZ6N2gN8t24Y9iNec8DDHio8VZfJdTfJPVMjsEqYWWruEKc-C2xTRfXbMQ4et3BlLumF8e99b6wHikOkIY&enc=AZM_1ddIWAAvsWS-4YuTYPSZN_zjakeNVX9tEKOb8vZJtRzWLAxL4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nlk.cz%2F&h=ATM31j0q6dVp6VbeF4LpnosUO7M0M0NP694WIYGykSOEl1P2Y9nWaT754PHHjFby-J73NVkeLSJkHfJysKUp8vM3gYgHbWzw7uTosFkfTTPU8FYVZPEB9fym_vHqJ_v9OBa6efw&enc=AZMbbKl6fwbcs16Hjl_t0Be6QeWiKKE8Q4TzhJ3Dg4aKmZBILj1fqiIsPjb
http://knihovna.kcbilovec.cz/
http://knihovna.kcbilovec.cz/


 

HARRY POTTER 

Fenomén Harry Potter se zrodil před 20 lety. Albatros oslaví narozeniny reedicí knih Rowlingové 
 

V červnu 1997 vydalo britské nakladatelství Bloomsbury kni-
hu Harry Potter a kámen mudrců. Tehdy nikdo netušil, jaký 
fenomén se právě zrodil. Prodaly se stovky milionů výtisků, z 
nemajetné spisovatelky je dolarová miliardářka. Dvacáté 
narozeniny Harryho Pottera se rozhodlo oslavit i nakladatel-
ství Albatros, které provede důkladnou reedici knih J. K. 
Rowlingové. "Fenomén Harryho Pottera několik let pospá-
val, ale ukázalo se, že je pořád živý," říká k počinu šéfredak-
tor Albatrosu Petr Eliáš. 
Letos je to dvacet let, co ve Velké Británii poprvé vyšla kni-
ha Harry Potter a kámen mudrců, první díl dnes již proslulé 
ságy o čarodějnickém učni. Tyto dvacáté narozeniny se roz-
hodlo oslavit i nakladatelství Albatros jakýmsi "rokem J. K. 
Rowlingové". Přichází s kompletní reedicí všech sedmi dílů v nové podobě a také s reedicí trojice bradavických 
učebnic. 
"To, co máme, chceme oživit. Fenomén Harryho Pottera několik let pospával, ale ukázalo se, že je pořád živý. 
Všechny knihy o něm zrevidujeme a dáme jim nový kabát," říká k počinu šéfredaktor Albatrosu Petr Eliáš. První díl 
vyjde v červnu, bradavické učebnice Bajky barda Beedleho a Famfrpál v průběhu věků během dubna a května, již 
v březnu se chystá na pulty knihkupectví scénář k filmu Fantastická zvířata a kde je najít. Knižní scénář i snímek 
samotný se jmenuje podle bestiáře, jenž patří k povinné četbě v Bradavicích. Stejnojmennou učebnici vydal Alba-
tros již v roce 2002 a rovněž se chystá k reedici. Hlavním hrdinou je neoblíbený podivínský učitel, magizoolog 
Mlok Scamander. 
"Rowlingová prokázala pořádnou dávku odvahy, když si z celé sedmidílné ságy  vzala postavu, která zde nikde ne-
vystupuje a která ještě ke všemu napsala nudnou učebnici. Tento člověk vystupuje jako hybatel děje nové ságy," 
říká programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller. "Je to podobné, jako kdyby Tolkien po Pánovi prstenů učinil 
hlavní postavu z osmého skřeta páté armády vlevo," dodává. 

Podle šéfredaktora Petra Eliáše jde od autorky o geniální tah. 
"Otevřela si dveře do úplně nového světa a má v podstatě neome-
zené možnosti šedesáti let před čtenářům známým děním v Bra-
davicích, vyplněné událostmi, které může popisovat a začleňovat 
do nich některé známé postavy, co se objevují v Harrym Potterovi. 
Pro čtenáře je to velmi zajímavé, neboť se dozvědí o tom, co se s 
těmito osobami dělo v době, než je poznali." 
Potterovská série slaví letos ještě jedno výročí – deset let od vydá-
ní posledního sedmého dílu – Harry Potter a relikvie smrti. 
(Nebereme-li v potaz nedávno vydaný divadelní scénář Harry Po-

tter a prokleté dítě.) 
Za tu dobu vyšly knihy ve dvou stovkách zemích, přeloženy byly do 74 jazyků a prodalo se jich přes 450 milionů 
výtisků. Na základě série vzniklo osm filmů. Spisovatelka je nositelkou mnoha ocenění včetně Řádu Britského im-
péria, který jí udělila královna Alžběta II. za zásluhy o dětskou literaturu, španělské Ceny prince asturského, fran-
couzského Řádu čestné legie a nejvyššího ocenění pro autory a autorky dětských knih, ceny Hanse Christiana An-
dersena. Angažuje se v mnoha charitativních hnutích včetně podpory znevýhodněných dětí. 

(zdroj: https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura) 

https://www.aktualne.cz/wiki/kultura/rowlingova-j-k/r%7Ei:wiki:1085/
https://www.aktualne.cz/wiki/kultura/rowlingova-j-k/r%7Ei:wiki:1085/
https://www.aktualne.cz/wiki/kultura/harry-potter/r%7Ei:wiki:1083/


 

4. - 30. dubna 2017 

BLANKA RŮŽIČKOVÁ 

OBRAZY Z POHÁDEK 

Výstava obrazů ve vestibulu knihovny.  

 
úterý 11. dubna 2017 v 18:00 hodin 

LENKA A VÁCLAV ŠPILLAROVI 

MAROKO 

Vysoké hory, rozpálené pouště, prach, 

horký vítr, zpěvy muezínů, barevné ba-

zary.  Co z toho je mýtus a co pravda?  

 
čtvrtek 27. dubna 2017 v 18:00 hodin 

ALENA MORNŠTAJNOVÁ 

HANA 

Uvedení knihy, autogramiáda, divadelní 

spolek HRACH. 

 

 

JÁ, BOOKTUBER 

soutěž pro všechny, kdo rádi fotí nebo 

natáčí videa  

hlavní cena 10“ tablet 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, MASARYKOVA 90 

www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez 



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 

 


