


PŘIPRAVILI JSME NA PRÁZDNINY 

Léto na koupáku 

Od 1. července je na místním koupališti opět umístěna naše knihobudka. Je to v podstatě malá knihovnička, z níž si 
může půjčit (a samozřejmě vrátit) knihy či časopisy každý návštěvník koupaliště do konce koupací sezóny. Bude vám 
sloužit až do září, respektive do uzavření koupaliště. A i letos pro děti knihovna připravila čtyři animační odpoledne v 
termínech 10.7., 24.7., 7.8. a 21.8. vždy od 14 do 16 hodin.  Těšit se můžete na  hraní s bublinami, deskovými a didaktic-
kými hrami, dále na tvoření  a další aktivity  včetně předčítání pro malé čtenáře. Upozorňujeme, že za děti v prů-
běhu animačních programů pořád zodpovídají rodiče!  

Prázdninová knihovna 

Během prázdnin bude v naší knihovně pokračovat tradiční Bazar vyřazených knih, ve vestibulu knihovny můžete 
zakoupit vyřazené knihy za cenu 10,- Kč za 1 kus. V červenci bude ve vestibulu knihovny k vidění výstava fotografií 
Lenky Hoffmannové ze  závodu Spartan Race v Litovli  a v Koutech 2017. V srpnu ji vystřídá výstava fotografií Blanky 
Růžičkové s přírodní tématikou.  Od 20. srpna  nabízíme obalení knih a sešitů pro žáky a studenty základních a 
středních škol. Vyhnete se tak běhání po papírnictvích a shánění atypických obalů na sešity a učebnice.  Obalujeme 
v Krásenské radnici. Budeme se snažit na počkání, v případě velkého množství do druhého dne. Formát A5 – 10,- Kč, 
formát A4 a atypy – 15,- Kč. Určitě pečlivě sledujte naše webové stránky, kde vás o veškerých aktivitách včas infor-
mujeme a především zde naleznete prázdninovou otevírací dobu knihovny. 

 

AKTUÁLNĚ 



MUZEJNÍ NOC 

Na 300 návštěvníků si vybralo v pátek 8. června v rámci akce Meziříčská muzejní noc program naší knihovny, jenž se 
nesl v duchu pohádek o pejskovi a kočičce (autor Josef Čapek). Děti pekly s pejskem a kočičkou dort, vyzkoušely si, 
zda mají stejně dobré čichové a hmatové schopnosti jako tato dvě zvířátka. Otestovali jsme malé i velké zda mají zna-
losti jako pejsek s kočičkou, kteří v jednom ze svých příběhů slavili 28. říjen (a taky jsme se sami něco nového dozvě-
děli ;-) ). Na další stanoviště pro razítko do svého muzejníčku pak mnozí odcházeli s vlastnoručně vyrobenou plackou. 
Děkujeme a těšíme se na příští ročník... snad už v nových prostorách... protože jsme se pod střechou Krásenské rad-
nice cítily jako kočky na rozpálené střeše. 

 

STARÝ DOBRÝ WESTERN 
 

Předprodej vstupenek na country festival na Bystřičce STARÝ 
DOBRÝ WESTERN začne v naší knihovně (v budově Krásenské 
radnice) v 1. patře na oddělení pro dospělé od pondělí 2. července 
2018. Prodáváme pouze vstupenky pro jednotlivce na dvoudenní 
program v hodnotě 450,- Kč, ostatní vstupenky můžete zakoupit 
na místě v dny konání festivalu. Prodej probíhá v PRÁZDNINO-
VÉ otevírací době knihovny. Ve čtvrtky a ve dnech od 2. do 8. 
července máme během prázdnin zavřeno, pokud si chcete za-
koupit lístky, tak na nás ale můžete zazvonit v době od 8 do 14 
hodin. Zvonek je u hlavních dveří. 
 

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY BĚHEM PRÁZDNIN.  

V TÝDNU OD 2.7. DO  8.7. BUDE CELÁ KNIHOVNA ZAVŘENA. 

INFORMACE NA WWW.MEKVALMEZ.CZ 

 

AKTUÁLNĚ 

http://www.starydobrywestern.cz/sdw.aspx
http://www.starydobrywestern.cz/sdw.aspx
https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/oteviraci-doba/
https://www.mekvalmez.cz/o-knihovne/oteviraci-doba/


VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spo-
lupráci s Českou zemedělskou univerzitou v 
Praze, Provozně ekonomickou fakultou ote-
vírá 1. ročník Virtuální Univerzity třetího vě-
ku. 

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího vě-
ku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou 
historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na vý-
jimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato 
možnost aktivního využití volného času nedostupná. 

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označo-
vané jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia 
U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání 
vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seni-
orského vzdělávání. 

Základní počítačová gramotnost je pro posluchače výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 
základní úkony, které se posluchači velmi rychle naučí a postupně si popřípadě osvojí – podle vzoru svých spolužáků 
– i ovládání internetu, e-mailovou komunikaci, atd. Postupné nenásilné naučení se ovládání počítače je pro poslucha-
če nedílnou součástí pozitivního přínosu, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl. 

Kontakt na tutora v konzultačním středisku Městské knihovny Valašské Meziříčí: 
Mgr. Zdeňka Smahlová, tel. 571621589, e-mail: vu3v@mekvalmez.cz 
 
Podmínky přijetí seniora ke studiu 
Kdo může studovat: 
* osoby se statutem důchodce, * invalidní důchodce bez rozdílu věku. 
Podmínky studia: 
* vyplněná a knihovnou potvrzená přihláška,  * zaplacený administrativní poplatek. 
Způsob výuky – 1 semestr – 1 kurz na dané téma – 6 přednášek – 1x za 14 dnů  

Průběh přednášky: 
 Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní.  
 Účastníci sledují přednášku v kolektivu v čítárně knihovny přenosem z internetu na plátno. 
 Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod vedením tutora kolektivní test, (poté ho musí také splnit in-

dividuálně doma, včetně závěrečného testu). 
 Mezi jednotlivými přednáškami studuje posluchač individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet 

(opakováním videopřednášky), nebo v tištěné podobě (stažitelný studijní text). Vstupní přihlašovací jméno a 
heslo (login) na portál k přednáškám je posluchačům přidělován na základě písemné přihlášky podané v 
knihovně. 

 

téma kurzu zimního semestru bude vyhlášeno 15. 7.2018 
aktuální informace na  webové stránky www.mekvalmez.cz 

první přednáška začíná 4.10. v 9 hodin a je nezávazná  

 

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ 



 

TIPY NA LÉTO 
 

E-KNIHY V KUFRU NEZABEROU MÍSTO  

Chystáte se na cesty a četba na léto vám zabere polovinu kufru? Knihovna má pro vás řešení. Nemusíte se 
vzdát duševní potravy ani připlácet za zavazadla. Půjčte si e-knihu! Až tři elektronické knihy si můžete 
půjčit zdarma prostřednictvím webového katalogu knihovny na dobu tří týdnů. Po uplynutí této do-
by se e-kniha automaticky znepřístupní. Číst e-knihy můžete na tabletech a chytrých telefonech s An-
droidem i na zařízeních iPad a iPhone. Díky e-výpůjčce si klient může vypůjčit e-knihu přímo z domova a 
okamžitě začít číst. Další výhodou e-výpůjček je to, že čtenář má titul k dispozici okamžitě a nemusí čekat 
na tištěné vydání. V nabídce máme na 1400 e-knih. Touto službou se otevíráme čtenářům na 24 hodin den-
ně. Jak na e-výpůjčky vám poradí pracovníci oddělení pro dospělé. Pro využití služby je nutná registrace v 
knihovně. 
 

DESKOVÉ HRY ZPŘÍJEMNÍ CHVILKY STRÁVENÉ S RODINOU 

Chcete se zasmát s rodinou či s přáteli vlastním nevědomostem nebo prožívat adrenalinové chvilky při 
předhánění protihráčů ve stolní hře? Společenské hry jsou klasickým prvkem zábavy, ať už trávíte dovole-
nou doma, na chatě, u vody. Desková hra je vždy jistotou kvalitně stráveného času plného zdravého soutě-
žení, smíchu i vzrušení. A tmelí kolektiv! Hry se půjčují na oddělení pro dospělé.  
 

S AUDIOKNIHOU TAM, KDE TO S TIŠTĚNOU ČI ELEKTRONICKOU NEJDE 

Audiokniha je moderní alternativa ke čtení klasické papírové knihy či e-knihy. Je kompletně přečtena nebo 
převyprávěna známými osobnostmi do formátu MP3. Hlavní výhodou audioknih je možnost poslechu v 
situacích, kdy čtení není možné, např. na cestách v autě, před spaním, při práci. V knihovně nabízíme audi-
oknihy ze všech žánrů – pohádky, povídky, divadelní hry, detektivky.  

http://mekvalmez.cz/nase-sluzby/elektronicka-ctecka-knih-kindle-4/


DOKRESLI 

PROCVIČUJEME MATIKU 
vybarvi obrázek podle barvy výsledku početních příkladů 

 

PRO DĚTI 



 

 

 
 
 

1. - 31. července 2018 
LENKA HOFFMANNOVÁ 

SPARTAN RACE 2017 
Výstava  fotografií z extrémního závodu. 

 
 
 

1. - 29. srpna 2018 
BLANKA RŮŽIČKOVÁ 

FOTOGRAFIE 
Výstava fotografií s přírodní tématikou 

 
 
 
 

BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH 
Letní prodej vyřazených knih.  

Jeden kus za 10,- Kč. 
 
 
 
 

LÉTO NA KOUPÁKU 
10.7., 24.7., 7.8., 21.8. 2018 

OD 14 DO 16 HODIN 
Animační programy pro děti  

na místním koupališti. 
 
 
 
 

BALÍM, BALÍŠ, BALÍME 
od 20. srpna 2018 

obalování sešitů a knih pro školáky 

www.mekvalmez.cz 

7-8/2018 



ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA 

PONDĚLÍ   9:00 – 17:00 

ÚTERÝ 12:00 – 17:00 

STŘEDA   9:00 – 17:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK   9:00 – 17:00 

SOBOTA ZAVŘENO 

PONDĚLÍ 12:00 – 17:00 

ÚTERÝ ZAVŘENO 

STŘEDA 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00 

SOBOTA ZAVŘENO 

PONDĚLÍ ZAVŘENO 

ÚTERÝ ZAVŘENO 

STŘEDA ZAVŘENO 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK ZAVŘENO 

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 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


