


 

V červnu bude výstava ve vestibulu knihovny trochu jiná než obvykle. Vystavovat budou tentokrát 
děti. Výstavu dětí z fotografického kroužku při ZŠ Salvátor s jednoduchým názvem VALMEZ 
můžete zhlédnout od 2. června.  

Dětem patří i celý první červnový týden. Nejen, že se prvního června slaví Mezinárodní den dětí, 
ale 1. června startuje také Týden čtení. Tuto celorepublikovou akci zaštiťuje projekt Celé Česko čte 
dětem a naše knihovna se k tomuto projektu připojí ve čtvrtek 4. června. Ve spolupráci se ZŠ 
Žerotínova vypukne v 16 hodin u dětského oddělení veřejné čtení. Budeme číst z dětských 
knih, vystoupí bubeníci ze Žerotínky a každý zúčastněný dostane malou drobnost. Projekt Týden 
čtení v ČR chce široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější meto-
dou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám 
schopen dále rozšiřovat. Cílem je  vyburcovat rodiče a dospělé k ochraně dětí před hrozbou faleš-
ných hodnot masové kultury. Pojďte do toho s námi! Čtěte dětem 20 minut denně. 

Ve středu 10. června mohou zájemci o důchodové poradenství navštívit oddělení pro do-
spělé, kde bude probíhat Konzultační den ve spolupráci s Okresní správou sociálního za-
bezpečení Vsetín. V době od 9 do 16 hodin zde bude vedoucí oddělení důchodového pojištění 
OSSZ Vsetín jednotlivě odpovídat na dotazy občanů v oblasti důchodové problematiky např. doby 
důchodového pojištění v předstihu před podáním žádosti o důchod, důchodový věk, druhy důcho-
dů, dobrovolné důchodové pojištění, vyhledávání, vyplňování a tisk interaktivních formulářů 
na ePortálu ČSSZ, status osoby zdravotně znevýhodněné, podávání žádostí a další.  

V pondělí 15. června pak odstartujeme tradiční Bazar vyřazených knih. Bazar začíná v 9 ho-
din pod širým nebem u knihovny a další dny bude pokračovat ve vestibulu knihovny. Čeká na vás 
literatura pro děti i dospělé, pohádky, povídky, detektivky a mnoho dalšího. Jeden kus za 10,- Kč.  

Naše pobočka na ul. Zd. Fibicha (SVČ Domeček) bude od 1. června 2015 do 31. srpna 2015 
uzavřena. Důvodem je celková rekonstrukce budovy SVČ Domeček – výměna oken, zateplení, no-
vá fasáda. Prodloužit výpůjčky si můžete na webových stránkách knihovny www.mekvalmez.cz po 
přihlášení do vašeho čtenářského konta. Nejen po dobu uzavření pobočky máte možnost využít 
služeb hlavní knihovny na Masarykově ulici (Krásenská radnice). 

http://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/tyden-cteni-detem-cr/clanek-135


 

Školní rok se blíží ke konci, už i nejmladší žáci zvládají celou abecedu, a ta chvíle kdy začínají sami 
číst, kdy se jim otevírá svět ukrytý na stránkách knih, je ta pravá pro návštěvu knihovny. 14. a 15. 
května se většina meziříčských škol zapojila do projektu První rok ve škole – první krok do knihov-
ny. Po složení rytířského slibu prvňáčci poklekli před krále Knihoslava a královnu Abecedu a byli 
slavnostně pasováni na Rytíře řádu čtenářského. Z rukou královny Abecedy obdrželi rytířský glejt, 
který je opravňuje zaregistrovat se bezplatně do knihovny. Ke knihám pro děti neodmyslitelně patří 
také ilustrace. Pozvali jsme oblíbeného ilustrátora Adolfa Dudka, který děti seznámil s různými vý-
tvarnými technikami a postupy. Děti se s velkou chutí učily kreslit, řešily hádanky a skvěle se bavily. 

Lze knihovnu zažít jinak? Určitě! Vždyť už Jan Amos Komenský říkal „Škola hrou“. Tak proč ne 
knihovna? Připravili jsme program pro děti i dospělé a bavili se opravdu všichni. Celý večer se nesl v 
názvu "I dělník ze šroubárny si může přečíst Vergilia v originále" a knihovna se proměnila ve školu. 
Na programu byly hodiny literatury, psaní, výtvarné výchovy, zeměpisu i tělocviku. Přestávky ne-
směly chybět. Netolerovalo se opisování a napovídání. Rodiny luštily kvízy s hláškami z filmů, sklá-
daly papírové vlaštovky, psaly psacím písmem, hádaly názvy knih ukrytých v obraze promítaném na 
plátně, orientovaly se v slepých mapách. Především rodiče se s námi měli možnost vrátit do školních 
lavic a to s diciplínou flusání na cíl. Ale i dětem jiskřily oči, když si flusačku z knihovny mohly odnést 
domů. Knihovnu navštívilo 218 putujících s muzejníčky.  

Pasování prvňáčků za Rytíře řádu čtenářského 

Muzejní noc v knihovně 









A PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA? 

 

Chystáte se na cesty a četba na léto vám zabere polovinu kufru? Máme 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 doby se e-kniha automaticky znepřístupní. Číst e-knihy můžete na tabletech a chyt-
rých telefonech s Androidem i na zařízeních iPad a iPhone. Díky e-výpůjčce si klient může vy-
půjčit 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 zatím na 1400 e-knih. 
Touto službou se otevíráme čtenářům na 24 hodin denně. 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 tráví-
te dovolenou doma, na chatě, u vody... Desková hra je vždy jistotou kvalitně stráveného času plného 
zdravého soutěžení, smíchu i vzrušení.  A tmelí kolektiv! Hry půjčujeme na oddělení pro dospělé. 

E-knihy na dovolené nezaberou místo 

S audioknihou tam, kde to  s tištěnou či  elektronickou nejde 

Audiokniha je moderní alternativa ke čtení klasické papírové knihy či e-knihy. Je kompletně přečte-
na nebo převyprávěna známými osobnostmi přede-
vším herci do formátu MP3.  Hlavní výhodou audiok-
nih je možnost poslechu v situacích, kdy čtení není 
možné, např. na cestách v autě, před spaním, při prá-
ci… V knihovně nabízíme audioknihy ze všech žánrů 
- pohádky, povídky, divadelní hry, detektivky. Mrk-
něte na náš web www.mekvalmez.cz na seznam zvu-
kových knih.  

Co v knihovně připravujeme na prázdniny, tak to se 

dozvíte v dalším prázdninovém dvojčísle  našich mi-

ninovin.  Stejně tak vám přineseme v příštím čísle 

prázdninovou  otevírací dobu.  

 

KNIHOVNA JE FAJN! ;-)  



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 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, REKONSTRUKCE SVČ DOMEČEK!!! 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 


