


 

KNIHOVNA NA NÁBŘEŽÍ 
 

Pokud bude  vše probíhat dle plánu, měla by se knihovna do budovy Komunitního centra ve Valašském Me-
ziříčí na Nábřeží 268 stěhovat na jaře (cca duben-květen) letošního roku (termín ukončení realizace projek-
tu Komunitní centrum Valašské Meziříčí je v květnu 2019). Počítáme, že do konce března 2019 budeme fun-
govat jako doposud.  Pak z důvodu stěhování a dalších provozně-technických záležitostí bude knihovna 
cca 2 měsíce uzavřena.  O všem budeme včas informovat. 
A co stěhování znamená pro vás čtenáře? Budete si muset na jaře 2019 včas vypůjčit zásoby na čtení či hraní ještě 
ve „staré“ knihovně, abyste je potom vrátili do knihovny „nové“. Všechna oddělení knihovny budou pod jednou stře-
chou, což ocení především čtenářské rodiny. Jednotlivá podlaží budou propojena výtahem. U budovy budou parko-
vací místa pro invalidy. Nechceme zaostat za trendy v moderním knihovnictví. Takže nebudou chybět půjčovny pro 
děti i dospělé, čítárna a větší prostor pro mladé. Odpočinková a relaxační místa nejen ke studiu, herní koutek pro nej-
menší děti, stanice veřejného internetu, počítač se softwarovou lupou pro nevidomé a slabozraké. V plánu je počíta-
čová učebna, klubový sál, který bude sloužit jako prostor pro přednáškovou činnost , besedy a dílny i jako malé arto-
vé kin 
Proč vůbec nové prostory pro knihovnu? V Krásenské radnici jako památkové budově nejde zřídit výtah, úzké strmé 
schodiště dělá problém seniorům i lidem s handicapem, není zde možnost řádně zaparkovat, natož knihovnu řádně 
zásobovat zbožím. Oddělení pro dospělé je zaplněno knihami, chybí zde odpočinková místa, návštěvníci si nemají 
kam sednout. Poptávka po veřejném internetu je větší než naše nabídka počítačových stanic. Oddělení pro děti je 
detašované, v pronajatých prostorách, sousedí s hernou a restaurací. Chybí prostor pro mladé. Zašívárna (jak říkáme 
miniprostoru s fantasy a komiksovou literaturou) byť s wifi, ale s pohovkou jen pro dvě osoby, je žalostně malá. Ex-
kurze a besedy pro školy pořádáme v době, kdy je knihovna zavřená. Akce pro veřejnost děláme po zavírací době 
čítárny nebo jsme nuceni čítárnu pro čtenáře k jejich nelibosti uzavřít. 
Knihovna funguje komunitně již řadu let. Spolupracujeme se spoustou organizací v našem městě. Do knihovny do-
cházejí děti z mateřských a základních škol a školních družin a studenti ze středních učilišť a škol. Pro školské kolekti-
vy jsme v roce 2017 uspořádali na 300 vzdělávacích besed a exkurzí. Pro veřejnost pořádáme ročně přes 50 akcí v 
podobě amatérských výstav, besed, přednášek, školení na PC. V roce 2017 knihovnu navštívilo na 60.000 návštěvní-
ků. Spolupracujme s Domovem seniorů, Diakonií, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, MŠ, ZŠ a 
SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Naše nabídka je opravdu pestrá, půjčujeme knihy, noviny, časopisy, 
regionální literaturu, audioknihy pro nevidomé, deskové hry, e-knihy, čtečky e-knih, didaktické hračky. Nabízíme řa-
du doplňkových služeb – kopírování, skenování, laminování, kroužkovou vazbu, obalování sešitů a knih. Pro seniory 
a handicapované potom donáškovou službu až do domu. A tuto kvalitní nabídku služeb chceme zachovat i v nové 
knihovně. Moc se těšíme a věříme, že budete spokojeni. 

                    Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny 

 

AKTUÁLNĚ 



 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE MIROSLAVA KABELY 

 Ve středu 12. prosince jsme v naší knihovně vyhlásili výsledky 20. ročníku Literární soutěže Miroslava Kabely, kterou 
vyhlásilo Město Valašské Meziříčí. 
A kdo vyhrál? V kategorii A (16-20 let) – 1. místo Václav Stromšík, 2. místo Terezie Tkáčová, 3. místo Vojtěch Nohavi-
ca. V kategorii B (13-15 let) – 1. místo Klára Műllerová, 2. místo Rozálie Tománková a 3. místo Marek Šnajdr. Ceny pře-
dávaly místostarostka města Yvona Wojaczková, spisovatelka Alena Morštajnová a ředitelka knihovny Zdeňka Sma-
hlová. 

Žáci a studenti místních škol zpracovávali čtyři různá témata – Vynález, který změnil historii, Člověk, se kterým by 
ses chtěl setkat, Krátká fantasy povídka a Pohádka. Do starší kategorie studentů bylo přihlášeno sedm prací a do 
mladší kategorie dvacet dva prací. Zaslané práce hodnotila komise ve složení Alena Morštajnová, Jana Černocká, Ale-
na Dobešová a Zdeňka Smahlová. 

Hosty večera byli Alena Mornštajnová, Petra Přikrylová (divadelní společnost HRACH), Petr Bazala a Filip Hradil. 
Sborník s vítěznými prácemi je k přečtení na našich webových stránkách www.mekvalmez.cz 

 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 

Od března loňského roku předáváme dárkové balíčky z projektu S knížkou do života na Vítání občánků ve Valašském 
Meziříčí. Za tuto dobu jsme předali na 200 balíčků. A letos budeme pokračovat! 

Mezinárodní projekt Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa, 
odstartoval právě  v březnu i v České republice. Česká varianta nese název S knížkou do života. A naše knihovna se k 
tomuto projektu ráda připojila. Cílem je přesvědčit rodiče, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své 
děti, je trávit čas společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním i zpíváním. A také jim poradit, jak na to. 

Na tento projekt navazuje klub Malíček, který je určen rodičům na rodičovské dovolené a dětem do 3-4 let 
(předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce). Probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddě-
lení. Aktivity Malíčku – ukázka leporel, didaktických hraček a audioknih. Nechybí společné říkanky, zpívanky, hýbán-
ky a tvoření. Dětské oddělení je v tuto dobu otevřeno jen pro rodiče a jejich „Malíčky“ a „Malenky“. 

 

OHLÉDNUTÍ 





 

PRO DĚTI 



 

 

 
 
 

 
 

 

2. ledna - 30. ledna 2019 
PALIČKOVANÁ KRAJKA 

Výstava  ručních prací Boženy Hambálkové. 
 
 
 

 
čtvrtek 3. ledna 2019, 9 - 11 hodin 

KLUB MALÍČEK 
Pro rodiče a děti do 3 let. 

 
 

 
úterý 8. ledna  2019 v 18 hodin 

MICHAL ŠTĚPÁNEK 
TURECKO: 

DECHBEROUCÍM KURDISTÁNEM 
Cestopisná beseda s dataprojekcí. 

 
 
 

úterý 22. ledna  2019 v 18 hodin 
TOMÁŠ VEJMOLA 

TUKTUKEM Z BANGKOKU DOMŮ 
Cestopisná beseda s dataprojekcí. 

 
 
 

čtvrtek 31. ledna  2019 v 9 hodin 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

ČESKÉ DĚJINY V SOUVISLOSTECH II. 
Cyklus 6 přednášek pro seniory.  

Cena kurzu 300,- Kč. 

www.mekvalmez.cz 
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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, ZVUKOVÁ KNIHOVNA, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


