


 

Přinášíme vám tipy na prázdniny. V knihovně si můžete na letní měsíce vypůjčit nejen tištěnou 
knihu, ale i e-knihy, audioknihy a deskové hry, děti se v průběhu prázdnin mohou zapojit do velké 
detektivní soutěže. Nechybí bazar knih a výstavy nejen ve vestibulu knihovny. 

E-knihy v kufru nezaberou místo  

Chystáte se na cesty a četba na léto vám zabere polovinu kufru? Knihovna má pro vás řešení. Nemu-
síte 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 týd-
nů. Po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní. Číst e-knihy můžete na tabletech 
a chytrých telefonech s Androidem 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 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 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 přečte-
na 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 knihov-
ně nabízíme audioknihy ze všech žánrů – pohádky, povídky, divadelní hry, detektivky.  

Prázdniny s komisařem Vrťapkou 

Děti se mohou v knihovně zapojit do velké prázdninové pátrací soutěže s ko-
misařem Vrťapkou.   Každý týden bude na oddělení pro děti připravena jedna 
záhada k vyřešení. Kdo správně rozlouskne všech 8 případů, postupuje na 
konci prázdnin do slosování o poukaz na nákup knih v hodnotě 500,- Kč,-. 
Všichni detektivové obdrží malou pozornost. Soutěž startuje 1. července 
2015.  

Další prázdninové akce 

I v knihovně připomeneme 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Na oddělení pro dospělé můžete 
v průběhu měsíce července zhlédnout výstavu literárních děl o jeho osobě i době 15. století. Během 
měsíce července bude pokračovat prodej vyřazených knih ve vestibulu knihovny. Knihy jsou neu-
stále doplňovány. Ve vestibulu knihovny budou po oba prázdninové měsíce vystaveny fotografie 
Blanky Růžičkové. Výstava nese příznačný název Divy přírody.  
 

Bližší informace k akcím, otevírací době a dalším službám knihovny na www.mekvalmez.cz. 

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


 

Městská knihovna Valašské Meziříčí byla vybrána správní radou Nadačního fondu manželů Livie a 
Václava Klausových k realizaci bezplatného týdenního počítačového kurzu Senioři komunikují. 
Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. Vzdě-
lávací projekt je zaměřen především na ty seniory, kteří doposud neměli příležitost se seznámit se 
zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže, a chtějí se je alespoň v základních funkcích 
naučit ovládat, aby překonali handicap, kterým by budoucí generace seniorů už neměly být tolik po-
znamenány. Obsahem kurzu bude seznámení se základní obsluhou PC a využíváním internetu, s po-
užíváním elektronické pošty a s psaním textu. Cílem je naučit seniory používat bankovní služby. Se-
nioři obdrží učebnici. Lektoři jsou vybíráni k této cílové skupině. Výuka probíhá pomalým tempem, 
klidně. Kurz proběhne v knihovně v dopoledních hodinách v týdnu od 7. do 11. září. Maximální 
počet účastníků je 10. Přihlásit se můžete do 20. srpna 2015 osobně na oddělení pro dospělé ne-
bo na telefonu 571621589. 

V úterý 9. června proběhlo v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti slavnostní 
vyhodnocení vítězných prací krajského kola literární soutěže pro děti, kterou v rámci projektu Klu-
bu dětských knihoven SKIP ČR pořádají již 15 let veřejné knihovny Zlínského kraje. Simona Plesní-
ková (ZŠ Choryně) se umístila na 1. místě v kategorii 1.-3. třída, Dan Chvostek (ZŠ Choryně) 
na místě druhém v kategorii 1.-3. třída a Štěpán Janetka (ZŠ Křižná) na místě třetím v katego-
rii 4.-5. třída, všichni tři v žánru poezie. Všichni jmenovaní nejprve uspěli v městském kole vyhlá-
šeném Městskou knihovnou Valašské Meziříčí, úspěšní byli i v kole okresním, no a z krajského kola 
postupují do celorepublikového. Moc jim gratulujeme a držíme palce! 

V anketě, kterou připravila radnice města, jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné disku-
ze u příležitosti konání Fóra Zdravého města. Nezúčastnili jste se? Nevadí. Zajímá nás i Váš názor. 
Cílem ankety je ověřit, zda i Vy souhlasíte s výčtem problémů a také určit 10 nejzávažnějších, které 
je potřeba řešit.  (zdroj: www.muvalmez.cz) 

Dotazníky je možné vyplnit i v naší knihovně na oddělení pro dospělé. Jsme rádi, že se do ankety do-
stal i problém knihovny - řešíme nové prostory pro knihovnu, aby byla všechna oddělení pod jednou 
střechou, a hlavně bezbariérovost - výtah. Víme moc dobře,  že všech 10 problémů je hodně důleži-
tých, a že těch palčivých problémů ve městě je podstatně více.  Držíme našemu Městu palce, aby se 
ty nejzávažnější podařilo co nejdříve vyřešit! 

Senioři komunikují 

Účastníci městského kola literární soutěže O poklad strýca Juráša zvítězili v kraji 

Věnujte prosím pozornost prázdninové otevírací době, která je uveřej-
něná na poslední straně těchto mininovin. Upozorňujeme, že v týdnu od 
27. do 31. července 2015 budou všechna oddělení knihovny zavřená. Mu-
síme vymalovat, uklidit, prostě generální úklid je nejlepší o prázdni-
nách.                                                                                      Děkujeme za pochopení. 

Anketa - 10 problémů města Valašské Meziříčí 











 

Mornštajnová, Alena: Hotýlek 

Některé věci jako by existovaly mimo čas. Zůstávají stejné navzdo-

ry dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Takový je i hotel – 

vlastně spíš hodinový hotýlek – pana Leopolda, založený v dobách 

první republiky a nabízející párům potěšení a rozkoš za protektorátu, 

a dokonce i poté, co ho znárodnili komunisté. Oč více přímočaré lásky 

ale nabízely hotelové pokoje, o to osudovější a dramatičtější vztahy 

se odehrávaly v rodině majitele a posléze správce.  

Šimáček, Jiří: Malá noční žranice 

Malá noční žranice se stejně jako předchozí autorovy knihy odehrává 

v �současném Brně a �je s �nimi volně propojena i některými posta-

vami. Líčí osudy stárnoucího vdovce, který se nedokáže smířit s 

�životní situací svých dětí: syna, který navzdory střednímu věku ne-

pracuje a� tvrdošíjně odmítá dospět, a� dcery žijící s� ambiciózním, 

avšak neschopným kariéristou. Jejich vzájemné soužití v �jednom 

domě proto přináší řadu konfliktních situací a� nedorozumění. 

Reiner, Martin: Básník, román o Ivanu Blatném 

Blatný zažil v Československu nejprve velkou literární slávu, po své 

emigraci do Anglie v březnu 1948 pak naprostý pád a snahu o vyma-

zání svého jména z českých literárních dějin. Reinerův román je str-

hující text, který se zabývá nejen básníkovým životem, ale též literár-

ním kontextem, dobou a místy, na nichž Ivan Blatný žil. Dozvíme se 

zde mnoho z literárního života první republiky, stejně jako zajímavé 

detaily z přátelství mezi Blatným, Ortenem, Kainarem, Chalupeckým, 

Nezvalem a dalšími.  

Gruber, Václav: Žena.exe 

Žena.exe je romantický příběh o lásce tří žen a tří mužů. Hlavními hr-

dinkami jsou cílevědomá a disciplinovaná Helena, excentrická a impul-

zivní Tara a mateřská Dana. Všechny tři pracují jako exekutorky. Napí-

navé vyprávění zavádí čtenáře do světa, v němž je každý člověk zařazen 

do společnosti podle svých schopností a všechno je využíváno optimál-

ně. Nejvyšší hodnotou je řád a pořádek a nejvyšší autoritou jsou exeku-

toři, kteří jej udržují. Ale i zde žijí normální lidé.  



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, REKONSTRUKCE SVČ DOMEČEK!!! 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 


