


CO JE KOMUNITNÍ CENTRUM? 

Po přestěhování do nových prostor často dostáváme otázku, co je vlastně to komu-
nitní centrum? V případě meziříčského komunitního centra je to budova/zařízení, kde 
spolu sdílí své aktivity knihovna, kino a občanská poradna. Navíc ke konci roku  se 
v budově  otevře nová restaurace/kavárna. Komunitní centrum je zařízení sloužící ke 
konání nejrůznějších aktivit - ať již kulturních, vzdělávacích nebo volnočasových. Tyto 
aktivity připravuje místní knihovna nebo organizace, kterým budou prostory malého 
sálu a  multifunkční učebny pronajaty. Hlavní cílem centra  je především spojování ob-
čanů všech věkových skupin v jednu ucelenou komunitu.  Naše knihovna se zaměřuje především na rodinné volnoča-
sové aktivity a vzdělávací aktivity. Jedná se o akce pro rodiče s malými dětmi (klub Malíček),  aktivity pro školy (MŠ, 
ZŠ, SŠ a  školní družiny), pro náctileté (kroužek programování), pro seniory (besedy v rámci programu 60 a víc nezna-
mená nic, Virtuální univerzita 3. věku, informační a počítačová gramotnost), pro širokou veřejnost (besedy, přednáš-
ky, výstavy), a tak bychom mohli pokračovat. Občanská poradna Pod křídly poskytuje v komunitním centru 
lidem poradenství v různých oblastech: např. dluhové poradenství, bydlení, rodinné a mezilidské vztahy, soused-
ské spory, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, přestupky, pracovně-právní vztahy, sociální dávky, občansko
-právní problematika, správní řízení, spotřebitelské poradenství, lidská práva a další.   
 

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ 

Balím, balíš, balíme 
Jako každý rok, tak i letos připomínáme, že 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.  Budeme se 
snažit obalovat na počkání, v případě velkého množství do druhého dne. Formát A5 – 10,- Kč, formát A4 a atypy – 15,
- Kč. Můžeme také provést drobnou opravu učebnic – lepení listů, zpevnění vazby -10,- Kč.  Knihy k obalení přijímá-
me  v čítárně a v oddělení pro děti.  

 

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 září bude otevřen 5.9. od 9 do 11 hodin v dět-
ském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, 
neformální setkávání, povídání, čtení a hraní. Cílem Malíčku 
je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah 
ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k po-
chopení 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 společ-
ně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). 
Dále rodičům pomáháme orientovat se v nabídce kvalitní 
literatury pro děti. Těšíme se na vás. Těšíme se, že si popo-
vídáme, že na to budeme mít klid, protože oddělení pro děti 
bude otevřeno jen a jen pro vás a vaše „Malíčky“ a 
„Malenky“.   

 

AKTUÁLNĚ 



 

BESEDY K PROGRAMU „ŠEDESÁT A VÍC NEZNAMENÁ NIC“ SE USKUTEČNÍ OD ZÁŘÍ 
V MALÉM SÁLE KOMUNITNÍHO CENTRA 
 

Vstup je pro registrované  v  tomto programu.  
Kde: malý sál Komunitního centra Val. Meziříčí, Nábřeží 268 
1. patro                               
Kdy: v pondělí 10:00 – 12:00 ve dnech 
*9. září: Reflexní terapie – přednáší R. Dvořáková     
*7. října: Jak se hýbat s artrózou – přednáší PhDr. J. Štětkář  
*4. listopadu: Jak žít po ztrátě blízkého člověka – přednáší 
Mgr. J. Krupa 
*2. prosince: Jak se dobře oblékat v jakémkoliv věku 
 

 
2. ROČNÍK VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚ-
KU ZAČÍNÁ 3. ŘÍJNA 

Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně 
ekonomickou fakultou otevírá ve čtvrtek 3.10.2019  druhý ročník Virtuální univerzity třetího věku. 
 
Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený vzdělávací program pro seniory (osoby se statusem důchodce) 
a invalidní důchodce bez rozdílu věku, který pořádá vysokoškolské pracoviště prostřednictvím konzultační-
ho střediska v knihovně ve Valašském Meziříčí. Studium probíhá v zimních a letních semestrech formou e-
learningu ve skupině. 
 
Zimní semestr 2019/2020 - téma kurzu: Etika jako východisko z krize společnosti 
Přednášky proběhnou ve čtvrtek od 9  v čítárně knihovny v komunitním centru v termínech: 
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12 
 
Administrativní poplatek 300,- Kč za semestr se platí po zhlédnutí první přednášky, kdy se účastníci sami 
rozhodnou, zda jim forma studia bude vyhovovat. Stejně tak po zhlédnutí první přednášky účastníci vyplní 
přihlášku. 
 
Podmínky přijetí seniora ke studiu 
Kdo může studovat: 
* osoby se statusem důchodce, 
* invalidní důchodce bez rozdílu věku. 
 
Podmínky studia: 
* vyplněná a knihovnou potvrzená přihláška, 
* zaplacený administrativní poplatek. 
 
Zájemci o studium se mohou osobně přihlásit v knihovně u Mgr. Zdeňky Smahlové do 3.10.2019 nebo na 
tel. čísle 571 621 589, e-mail: vu3v@mekvalmez.cz. 

 

AKTUÁLNĚ 



 

PŘIPOMENUTÍ 
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ROZJÍŽDÍ KURZY PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST 
V KOMUNITNÍM CENTRU 

Správnou techniku dýchání, nepřímou srdeční masáž i postup v případě dopravní nehody nebo zásahu elektrickým 
proudem si osvojí všichni zájemci z řad široké veřejnosti na nově otvíraných kurzech Nemocnice Valašské Meziříčí, 
člena skupiny AGEL. Kurzy první pomoci se konají ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí a začínají 25. září v ma-
lém sále komunitního centra. Na bezplatný kurz je nutné se předem přihlásit. 

Kurzy proběhnou každý měsíc a zájemci se vždy registrují lektorce Anně Staňkové elektronicky na e- mail: 
anna.stankova@nvm.agel.cz.  Úvodní setkání se koná 25. září 2019 od 17 do 19 hodin a registrace probíhá do 
20.9.2019. kapacita kurzu je 50 osob. 

„První pomoc je mnohdy nejdůležitějším článkem k záchraně lidského života, proto by si každý z nás měl alespoň zá-
kladní znalosti osvojit a v případě nutnosti je aplikovat v běžném životě. Kurz, který nově zájemcům nabízíme, je na-
vržen tak, aby praktická část byla tím nejdůležitějším, co můžeme zájemcům nabídnout k osvojení nových znalostí a 
dovedností.  Budeme vycházet i z reálných situací, se kterými se v nemocnici setkáváme při příjezdu zdravotnické 
záchranné služby,“ říká lektorka kurzu Bc. Anna Staňková, zdravotnická záchranářka Anesteziologicko-
resuscitačního oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. 

Účastníci školení se naučí správnou techniku dýchání a provedení nepřímé srdeční masáže na figuríně, dozví se jak 
postupovat při úrazu elektrickým proudem, jak zajistit místo poranění při dopravní nehodě, jak postupovat při zlo-
meninách a masivním krvácení, jak postupovat při poleptání, popálení, nebo náhlé zástavě srdečního oběhu, což jsou 
nejběžnější život ohrožující stavy, u kterých je nejdůležitější právě rychlá první pomoc postiženému. Součástí školení 
je i možnost účastníků sehrát a nacvičit první pomoc na zvolené téma před příjezdem rychlé záchranné zdravotní 
služby. 

Nemocnice Valašské Meziříčí, člen skupiny AGEL, nabízí třetím rokem obdobný formát školení i zaměstnancům míst-
ních firem. Ohlasy a reference zúčastněných osob z řad nezdravotnických profesí byly doposud vždy jen pozitivní. 

ČESKÝ RÁJ JAROSLAVA RUDIŠE 

Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za měs-
tem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indi-
ánské přezdívky. Tady je nikdo neruší, tady se cítí svo-
bodní a mohou být těmi, kým doopravdy jsou. Jejich se-
bestředný svět rámují tragikomické vzpomínky na minu-
lost i nejistota z vlastní budoucnosti. Radost a smutek 
mezi kapkami vody. Novela o současných mužích, jejichž 
touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, 
který možná obývají ženy… O tom je kniha Jaroslava Ru-
diše  Český ráj, kterou nám představí ve svém jak jinak 
než originálním pojetí  Pavel Oubram, Tomáš Drápela, 
Alan Novotný (alt. Tomáš Kobr, Lukáš Hejlík). Knihu vy-
dalo nakladatelství Labyrint a v neděli  29. září ji můžete 
v malém sále komunitního centra  po představení zakou-
pit za 250,- Kč.  

VSTUPNÉ: 70,- Kč, rezervace míst na tel. 571 621 589 ne-
bo v oddělení pro dospělé 



 

 
 

čtvrtek 5. září 2019 od 9 do 11 hodin 
KLUB MALÍČEK 

Klub pro rodiče s dětmi do tří let. 
 
 
 

pondělí 9. září 2019 v 10 hodin 
RADKA DVOŘÁKOVÁ 

REFLEXNÍ TERAPIE 
Beseda pro registrované v programu  

„60 a víc neznamená nic“. 
 
 
 

středa 25. září 2019 v 17 hodin 
BC. ANNA STAŇKOVÁ 
KURZ PRVNÍ POMOCI 

registrace na kurz na email: 
anna.stankova@nvm.agel.cz 

 
 
 

neděle 29. září 2019  v 18:30 hodin 
JAROSLAV RUDIŠ 

ČESKÝ RÁJ 
LISTOVÁNÍ 

Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan 
Novotný (alt. Lukáš Hejlík) 

Vstupné 70,- Kč 
rezervace na tel. 571 621 589 

 
 

na říjen připravujeme: 
 

středa 2. října v 17 hodin 
MALÉ HRY 

čtvrtek 3. října  v 9 hodin 
UNIVERZITA 3. VĚKU 

 

9/2019 







ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

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 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 12:00 – 17:00 

PÁTEK 12:00 – 18:00 

SOBOTA  8:00 – 11:00 

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ,  NÁBŘEŽÍ 268 
www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez 

tel. 571 621 589 * e-mail: sluzby@mekvalmez.cz 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

ČÍTÁRNA A STUDOVNA 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 


