


 

AKTUÁLNĚ 
ČERVEN V KNIHOVNĚ 
 

Dobrovolnické centrum Adra—Jak naplnit a darovat volný čas 
Výstava fotografií ve vestibulu knihovny potrvá do konce června. Fotografie dokumentují činnost dobrovolníků 
Dobrovolnického centra ADRA Valašské Meziříčí v letech 2005 – 2018.  

 

Den dětí v parku zámku Kinských 

Naše knihovna se připojuje k akci, kterou pořádá Kul-
turní zařízení a město Valašské Meziříčí v neděli 3. 
června. Letos dětský den dostal podtitul pohádkový a 
děti se mohou těšit na kouzelnou zámeckou stezku, 
kterou budou provázeni pohádkovými bytostmi. 
Všechny poté určitě potěší koncert populárního dua 
Slza v Amfiteátru. Začátek akce je ve 14. hodin a vstup 
je zdarma.  

 

Klub Malíček - do knihovny do malička 
Rodičům na rodičovské dovolené a dětem do 3-4 let 
(předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce) je určen 
klub Malíček. V červnu bude otevřen 7.6. od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělá-
vací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní. Naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do 
knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče. Cílem Malíčku je: podpořit rozvoj 

verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a 
čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení 
významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i 
jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou 
z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti 
od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit 
jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídá-
ním, zpíváním). Orientovat rodiče v nabídce kvalitní 
literatury pro děti. První setkání bude o tom, co vám a 
vašim dětem můžeme v knihovně nabídnout – ukázka 
leporel, didaktických hraček a audioknih. Těšíme se na 
vás. Těšíme se, že si neformálně popovídáme, že na to 
budeme mít klid, protože oddělení pro děti bude ote-
vřeno jen a jen pro vás a vaše „Malíčky“ a „Malenky“.   

Noc v knihovně 

V rámci Meziříčské muzejní noci můžete  navštívit knihovnu. Až do 23. hodiny bude v čítárně v Krásenské radnici při-
praven animační program  v duchu knížky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce . 
 

Bazar vyřazených knih 
V pondělí 11. června 2018 začíná oblíbený Bazar vyřazených knih, 11. června pod širým nebem u knihovny, další dny 
ve vestibulu knihovny. Cena 10,- Kč za 1 kus. Knihy pro děti i dospělé, naučná i beletrie, romány, detektivky, od kaž-
dého něco. 



 

AKTUÁLNĚ 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Ano, i naší knihovny se týká nové nařízení o ochraně osobních údajů aneb to zkratkovité slovo GDPR /džídýpíár/.  

K 25. květnu 2018 vydala naše knihovna poučení, které je vydáno za účelem podání základních informací vyplývají-
cích Městské knihovně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci (dále jen „knihovna“)  z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů, dále jen Nařízení). 

Knihovna je správcem osobních údajů svých registrovaných uživatelů, zákonných zástupců registrovaných uživa-
telů do 15 let a uživatelů dalších služeb knihovny. Osobní údaje, které knihovna zpracovává, jsou z právního 
hlediska nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, kterou je přihláška do knihovny. Veškeré informa-
ce, které o vás shromažďujeme, jak je zpracováváme, uchováváme a likvidujeme  naleznete.na našich webových 
stránkách - www.mekvalmez.cz  (o knihovně - dokumenty ke stažení - knihovní řád). 

Pro vás, naše uživatele, se nic nemění. Nadále vám budeme poskytovat služby, o které máte zájem. Pro knihovnu se 
v podstatě také nic nemění. Doposud jsme vaše osobní údaje zpracovávali, měli je řádně zabezpečené a neposkyto-
vali je v žádném případě třetím osobám. Jen v souladu s tímto novým nařízením musíme všem stávajícím uživate-
lům vytisknout nové přihlášky do knihovny. Údaje v nich uvedené musíme ověřit na základě vašeho platného 
občanského průkazu. Dětem do 15 let budeme nové přihlášky dávat domů, aby nám je – vyplněné a podepsané 
rodičem či zákonným zástupcem – přinesly zpět do knihovny. Moc vás žádáme o vstřícnost a trpělivost. Je to zákon a 
ten my musíme dodržovat.  

Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny 

 
PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA 

 

               Odd. pro dospělé, zvuková knihovna, čítárna        Dětské oddělení               Vyhlídka 

Pondělí     9 – 17       12 – 17   zavřeno 

Úterý     12 – 17     zavřeno  zavřeno 

Středa     9 – 17               9 – 11   12 – 17  zavřeno 

Čtvrtek                 zavřeno     zavřeno  zavřeno 

Pátek     9 – 17               9 – 11   12 – 17  zavřeno 

Sobota    zavřeno    zavřeno  zavřeno 

 

V týdnu od 2. července do 8. července  2018 bude celá knihovna  

z provozních důvodů uzavřena. 



MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 

V knihovně s Pejskem a Kočičkou – kvízy, tajenky a spousta dalšího… 

Již podeváté se město Valašské Meziříčí spolu s desítkami českých měst a obcí připojí k festivalu muzejních 
nocí, který vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním mu-
zeem.  Meziříčské noční putování bude zahájeno úderem sedmé hodiny večerní na nádvoří zámku Žerotínů. 
V každé zapojené instituci je opět připraven speciální a bohatý program zcela zdarma pro všechny věkové 
skupiny, jenž se Meziříčské muzejní noci zúčastní.   

I letos je připraven Noční expres neboli silniční vláček, který vás za symbolické celonoční jízdné (30 Kč) pro-
veze mezi jednotlivými institucemi. Hlavní nástupní zastávka bude na II. nádvoří zámku Žerotí-
nů.  V Turistickém informačním centru bude pro každého připraven muzejníček na střádání razítek, nebo 
nálepek  z navštívených organizací. Odevzdané muzejníčky se správným počtem razítek budou na konci 
muzejní noci slosovány o věcné dary a vstupenky na kulturní akce. Fenomén muzejních nocí patří ve vel-
kých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním 
způsobem. Muzea, galerie i různé subjekty nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídky interiéru, svých 
stálých expozic, a výstav také řadu doprovodných programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných 
zážitků a setkávání.  

Přáním a snahou pořadatelů Meziříčské muzejní noci je, aby se její konání stalo neodmyslitelnou součástí 
meziříčského kulturního kalendáře a tím by každoročně připomínala všem meziříčanům aktivní roli kultur-
ních institucí našeho města. Pomozte nám svou účastí i vy podpořit jedinečnou atmosféru meziříčské mu-
zejní noci.  Nenechte si ujít výjimečný kulturní program, který pro vás organizace připravily, a vydejte se s 
námi na netradiční putování za dobrodružstvím a zábavou. 
 
 



 

PRO DĚTI 



 

 

 

 
 

1. - 30. června 2018 
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA  

JAK NAPLNIT A DAROVAT VOLNÝ ČAS    
Výstava ve vestibulu knihovny. 

 
 
 

 
3. června 2018 -  od 14h. 

DEN DĚTÍ 
Knihovna v parku zámku Kinských. 

 
 
 

čtvrtek 7. června - 9-11 hodin 
KLUB MALÍČEK 

Dopoledne pro rodiče  
na mateřské dovolené. 

 
 

 
 

pátek 8. června - od 19h. 
MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 

V knihovně s pejskem a kočičkou -  
kvízy, tajenky a spousta dalšího. 

 
 
 
 

11. června 2018 -  od 9h. 
BAZAR VYŽAZENÝCH KNIH 

POD ŠIRÝM NEBEM U KNIHOVNY 
1 ks za 10,- Kč 

www.mekvalmez.cz 

6/2018 



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, ZVUKOVÁ KNIHOVNA, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


