


 

Změna otevírací doby na dětském oddělení 

Od září rozšiřuje naše knihovna provozní dobu na oddělení pro děti a mlá-

dež na ulici Zašovská. V pondělí a ve středu bude otevřeno od 12 do 18 hodin, v 

úterý a v pátek od 12 do 17 hodin, ve čtvrtek zavřeno. Věříme, že uděláme radost 

nejen dětem, ale hlavně rodičům, kterým nevyhovovala  současná otevírací doba 

a apelovali na nás o její rozšíření. Knihovna čerpá finanční příspěvek na osobní 

náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve 

Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednic-

tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků 

státního rozpočtu ČR. Rodiny mohou využít rodinné registrace v hodnotě 

150,- Kč za rok a využívat tak služeb oddělení pro děti, oddělení pro dospělé, hu-

debního oddělení, čítárny a nově také půjčovny deskových her. Rodinná registra-

ce je určena pro rodiče s dětmi a studenty do 26 let. 

Od září startujeme promítání dokumentů uvedených na filmovém festivalu 

Jeden svět. Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů spo-

lečnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal nejvýznamnějším fes-

tivalem svého druhu na světě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za vý-

chovu k lidským právům. V září představíme dokument Putinovy hry, který 

přibližuje pozadí konání zimních olympijských her v Soči v roce 2014. Tyto olym-

pijské hry zůstanou navždy zapsány jako kontroverzní projekt ruského preziden-

ta Vladimira Putina, který by se nikdy nezrealizoval bez jeho osobní posedlosti. 

Sen o světovém svátku sportu se sice proměnil ve skutečnost, ale za jakou cenu? 

Všudypřítomná korupce, vyvlastňování soukromých majetků, násilné vystěhová-

vání obyvatel, nevratné dopady na životní prostředí. V investigativním dokumen-

tu vystupují na povrch ty největší bolesti současného Ruska. Pro lidi, kteří svou 

otevřenou výpovědí přispěli ke vzniku filmu, však tato olympiáda nezůstane hez-

kou vzpomínkou. Filmy jsou v původním znění s českými titulky. Putinovy hry 

promítáme ve čtvrtek 18. září v 17 hodin v čítárně. 

Promítáme dokumenty z filmového festivalu Jeden svět 

http://www.clovekvtisni.cz


  

S blížícím se podzimem se v knihovně připravujeme na tradiční Týden knihoven, 

který letos proběhne v termínu od 6. do 11. října. Trápili jsme naše mozkové buň-

ky, jaký že program či akci pro Vás vymyslet a napadlo nás vyřešit to, co nás již 

trápí delší dobu.   

Víte všichni, že průkazka do knihovny je nepřenosná. Jen klient knihovny, je-

hož jméno a adresa jsou uvedené na čtenářské legitimaci má právo využívat slu-

žeb knihovny. Půjčovat si knihy, časopisy,  CD, audioknihy, deskové hry, číst denní 

tisk, surfovat na internetu,  poslouchat muziku, hrát na hry Xboxu,  zkoumat, jak 

funguje tablet či čtečka elektronických knih.  

V rámci Týdne knihoven  a akce 1+1 budete moci dovést svého manžela, manžel-

ku,  syna, dceru, babičku, dědečka, vnuka, vnučku, kteří do knihovny chodí s Vámi 

a využívají Vaší průkazky, a těm vystavíme průkazku na rok zdarma.  Rodiny mo-

hou v tomto týdnu využít rodinné registrace zdarma, pokud již jeden člen knihov-

nu navštěvuje. Rodinná průkazka se 

vztahuje na rodiny s nejméně jedním ro-

dičem a dítětem  či studentem do věku 

26 let. 

Od ledna 2015 již budeme vyžadovat 

vlastní průkazku do knihovny po všech 

klientech knihovny! Statistiky jsou neú-

prosné, počet návštěvníků knihovny i po-

čet výpůjček přibývá a bohužel nárůst 

čtenářů stagnuje. Počet registrovaných 

čtenářů pak ovlivňuje nákup nových titu-

lů, nabídku služeb.  Nenuťte nás zvýšit 

roční registrační poplatky. 
 

Fanděte své knihovně,  

neschovávejte se za jiné! 





 

 

 
4. září - 29. září 
Pavel Hon 
Ze třetí řady 
V životě Pavla Hona se šťastně snoubí dvě velké životní lásky: fotografování a divadlo. 
Od roku 2000, kdy začal fotografovat digitálně, fotografuje systematicky při divadel-
ních představeních Národního divadla moravskoslezského. Výstava fotografií ve vesti-
bulu knihovny. 
 
 

 
čtvrtek 18. září  v 17 hodin 
Alexander Gentelev: Putinovy 
hry  
filmový festival Jeden svět 
Zimní olympijské hry v Soči 2014 
zůstanou navždy zapsány jako kon-
troverzní projekt ruského prezi-
denta Vladimira Putina, který by se 
nikdy nezrealizoval bez jeho osobní 
posedlosti. Sen o světovém svátku 
sportu se sice proměnil ve skuteč-
nost, ale za jakou cenu? Všudypří-
tomná korupce, vyvlastňování sou-
kromých majetků, násilné vystěho-
vávání obyvatel, nevratné dopady 
na životní prostředí. V investigativ-
ním dokumentu vystupují na po-
vrch ty největší bolesti současného Ruska. Pro lidi, kteří svou otevřenou výpovědí při-
spěli ke vzniku filmu, však tato olympiáda nezůstane hezkou vzpomínkou.  
 
 
 

úterý 23. září v 18 hodin 
Bob Stupka 
Marokem až na okraj Sahary 
Podíváme se do Marockého království, do země kontrastů, kde se setkává arabská, ber-
berská a evropská kultura. Projdeme se medinami královských měst, divokými horami 
Rifu a Atlasu až k úchvatným dunám Sahary. Beseda s dataprojekcí. 





 

 

Matthews, Owen: Babylon Moskva 

Autor, mladý britský novinář působící v 

Moskvě v devadesátých letech minulého stole-

tí, popisuje ve svém románu úpadek Moskvy a 

dekadentní stav ruské společnosti, kterou měl 

během svého pobytu možnost dokonale po-

znat. 

 

Jonasson, Jonas:  Analfabetka, která umě-

la počítat 

Nombeko začala pracovat v pěti letech jako 

vynašečka latrín na předměstí Johannesbur-

gu, v deseti letech osiřela. Nic nenasvědčo-

valo tomu, že by neměla prožít svůj život v 

jedné z chatrčí největší chudinské čtvrti svě-

ta a pak tu předčasně umřít, nikým nepo-

strádaná. To by ale nebyla Nombeko – anal-

fabetka, která uměla počítat. 

 

Mtawa, Nicole: Zloději hvězd: můj život 

v Africe 

Nicole se rozhodne splnit si svůj životní sen: po-

máhat potřebným v Africe. V Tanzanii poznává 

skutečnou pohostinnost, užívá si nekonečný ob-

zor Indického oceánu a potkává lidi, jejichž osudy 

se jí hluboce dotýkají. Její srdce si získá černošský 

mladík Juma. 





 

1.9.1939 – v souvislosti s vypuknutím druhé světové války provedlo gestapo 
v řadě měst zatčení představitelů inteligence a také těch, kteří byli již zapojeni do 
odboje. Z Valašského Meziříčí byli tohoto dne zatčeni například Jaroslav Šindelář, 
Ing. Augustin Puchta, prof. Emil Dlask, MUDr. Otto Levý, Josef Podzemný a další. 
Někteří byli brzy propuštěni, jiní strávili několik let v koncentračních táborech. – 
75 let 
 

2.9.1914 – se narodil ve Valašském Meziříčí architekt Zdeněk Plesník. Studoval 
na Státní odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, později na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze a také na Akademii výtvarných umění. Pro-
jektoval hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, administrativní budovu Zbrojovky ve 
Vsetíně, filmové ateliery v Bratislavě. Byl  autorem významných vilových staveb 
ve Zlíně – přestavby vily cestovatele Miroslava Zikmunda, vily jeho společníka Ji-
řího Hanzelky a hudebního skladatele Zdeňka Lišky. Ve Zlíně navrhl rovněž budo-
vu Centroprojektu. Je také autorem návrhu budovy rozhlasového vysílače 
v Pekingu a tiskárny v albánské Tiraně. Zemřel 28. září 2003 ve Zlíně. – 100 let 
 

6.9.1909 – se narodil v Krásně architekt Václav Hilský. Studoval na Státní odbor-
né škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze. Tvořil v duchu konstruktivismu a funkcionalismu. Patří k za-
kladatelům moderní české architektury. Je spoluautorem obnovených Lidic, auto-
rem výstavby Březových Hor v Příbrami, sídliště Sítná v Kladně, budovy Centrote-
xu v Praze. Společně s Evženem Linhartem navrhli komplex budov zvaný 
„Koldům“ v Litvínově který byl zapsán na seznam kulturních památek Českoslo-
venské později České republiky. Václav Hilský zemřel 7. října 2001 v Praze. – 105 
let 
 

8.9.1934 – Noviny zpod Radhoště ve svém čísle 37 přinesly následující zprávu: 
V pondělí tento týden propuštěny byly ze zdejší (valašskomeziříčské – poznámka 
J.K.) věznice poslední dvě uvězněné ženy. Brzy na to vyvěšen byl na budově věznice 
bílý prapor na znamení, že ve věznici není žádných vězňů. Jest to po devíti letech vý-
znamná událost, neboť posledně byla věznice prázdná v roce 1925. – 80 let 

 

 

Zpracoval Josef Kramář 



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 

 


