


 

Jak je to se stěhováním knihovny? 

V poslední době neustále zodpovídám dotazy, jak to vypadá se stěhováním knihovny a kam vůbec by se měla 

přestěhovat. Začněme tedy od začátku. 

Proč vůbec nové prostory pro knihovnu? V Krásenské radnici jako památkové budově nejde zřídit výtah, úz-

ké 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. Chybí prostor pro mladé. Zašívárna (jak 

říkáme miniprostoru s fantasy a komiksovou literaturou) byť s wifi, ale s pohovkou jen pro dvě osoby, je ža-

lostně malá. Exkurze a besedy pro školy pořádáme v době, kdy je knihovna zavřená. Akce pro veřejnost dělá-

me po zavírací době čítárny nebo jsme nuceni čítárnu pro čtenáře k jejich nelibosti uzavřít. 

Když jsem se v roce 2005 stala ředitelkou knihovny, pustila jsem se hned do řešení problému, jak získat větší 

prostory pro knihovnu, jak udělat knihovnu bezbariérovou a jak dostat nejlépe všechna oddělení pod jednu 

střechu. Vůbec jsem netušila, jaký to bude běh na dlouhou trať. Hledání vhodných prostor, počítání metrů, 

konzultací dispozic řešení. Možností, kam knihovnu umístit, bylo během uplynulých 11 let teoreticky něko-

lik. Uvažovalo se o prostorách v ZŠ Masarykova, v budově Okresního soudu, později potravinářského učiliště. 

Spekulovalo se o prostorách v ZŠ Žerotínova v případě jejího zrušení. Později se uvolnily dvě podlaží v Kině 

Svět (prostory bývalých restaurací Malta a Admiral). 

Jako nejlepší možnost, kam přestěhovat knihovnu, se nám jevily prostory jižního křídla zámku Žerotínů 

(nynější Muzejní a galerijní centrum), na jejichž volné prostory nás již v roce 2005 upozornil bývalý vedoucí 

odboru školství, kultury a sportu Mgr. Pavel Nováček. Prostorné, světlé, v centru města, bezbariérové, blízko 

MHD i parkování, všechna oddělení pod jednou střechou, otevírací doba pro celou knihovnu jednotná. Teh-

dejší vedení města nás ale zabrzdilo s tím, že se v těchto prostorách plánuje „kongresové centrum“ 

s hotelovým ubytováním.  

Z realizace „kongresového centra“ sešlo a tak jsme v roce 2008 s paní místostarostkou Dagmar Lacinovou 

začali pracovat na projektu LITERA. Knihovna v jižním křídle zámku se začala opět rýsovat. V plánu bylo do-

končit ubytovací prostory v podkroví a do spodních pater nastěhovat knihovnu. Bohužel pro nás se objevil 

další zájemce o tyto prostory a to Základní umělecká škola Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí a jejich 

projekt MÚZA. Argumenty jako, proč stěhovat školské zařízení do těchto prostor, které nejsou tomuto uzpů-

sobeny, že škola jako taková uzavře široké veřejnosti a turistům dostupnost prostor jižního křídla, neprošly. 

Navíc v té době Město Valašské Meziříčí prodalo budovu dětského oddělení společnosti Bonver (za podmín-

ky, že nás tam společnost Bonver nechá v pronájmu, než se najdou nové prostory). Nedivím se vedení ZUŠ, 

že tak „bojovalo“ za nové prostory, jejich situace ve stísněných podmínkách není záviděníhodná. Múza zvítě-

zila.  Respektive zastupitelé podpořili v roce 2009 tento projekt, především díky menším finančním nákla-

dům.  No a jak to dopadá, když se dva perou? Třetí se směje. Nakonec se našla finanční dotace na rekon-

strukci jižního křídla, ale pro galerijní a muzejní účely.                                                                 

pokračování na další straně 
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trends/) 



 

Volných městských prostor pro knihovnu, která má nyní plochu jen pro veřejnost cca 550m2, již není moc. A 

my potřebujeme naši svízelnou situaci vyřešit. Projekt Knihovna jako komunitní centrum, který počítá 

s umístěním našich oddělení do budovy kina, se jeví na první pohled slibně. Od začátku však upozorňuji ve-

dení města, že prostory bývalých restaurací pro činnost knihovny nejsou dostačující především z hlediska 

velikosti plochy v metrech čtverečních. Abychom se do kina vešli a mohli plně rozvinout komunitní práci, se 

kterou se v projektu počítá, potřebujeme prostory větší. Ale kde, když v 1. patře je sál kina a v přízemí sou-

kromí nájemci? Přestěhovat jen část knihovny, respektive dětské oddělení, nevyřeší problémy, se kterými se 

potýkáme v Krásenské radnici, navíc by bylo provozně i ekonomicky náročnější. 

Již brzy se začne pracovat na projektu, který bude základem pro žádost o dotaci z Evropských fondů.  Bude-

me se snažit s projektantem knihovnu do kina umístit. Budeme se snažit být rozumní. Ale budeme si stát za 

tím, co máme a jak pracujeme nyní, abychom v této práci mohli dále pokračovat i v nové knihovně. Méně 

prostoru než máme teď, by byl krok zpět. 

A jaká je naše vize Knihovny jako komunitního centra v budově kina? Nechceme zaostat za trendy 

v moderním knihovnictví. Takže by neměly chybět půjčovny pro děti i dospělé, čítárna a větší prostor pro 

mladé. Odpočinková a relaxační místa nejen ke studiu,  herní koutek pro nejmenší děti, stanice veřejného 

internetu, počítač se softwarovou lupou pro nevidomé a slabozraké. V plánu je počítačová učebna, klubový 

sál, který bude sloužit jako prostor pro přednáškovou činnost , besedy a  dílny i jako malé artové kino. Sou-

částí komunitního centra budou také sociální služby, které pomohou začlenit handicapované a jinak sociálně 

vyloučené (nezaměstnaní, rodiče na mateřské dovolené, menšiny) do veřejného života. Vedení kina  má zá-

jem  zachovat občerstvení pro návštěvníky filmových představení v podobě oblíbeného popcornu a coly. Bu-

dova se stane bezbariérovou jak pro návštěvníky kina tak i knihovny, vybudován bude výtah. Centrum bude 

otevřeno v pracovní dny od dopoledních do večerních hodin.  A zvažujeme také víkendový provoz. 

Naše knihovna v současné době spolupracuje se spoustou organizací v našem městě. Do knihovny docházejí 

děti z mateřských a základních škol  a školních družin a studenti ze středních učilišť a škol. Pro školské ko-

lektivy jsme v roce 2015 uspořádali na 300 vzdělávacích besed a exkurzí. Pro veřejnost pořádáme ročně na 

50 akcí v podobě amatérských výstav, besed, přednášek, školení na PC. V roce 2015 knihovnu navštívilo na 

60.000 návštěvníků. 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. Nabízíme řadu 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. 

Držte nám palce, ať vše dobře dopadne, ať je vyhlášena výzva na budování komunitních center, ať zastupite-

lé schválí finance na projekt, ať projekt získá kvalitního projektanta, projektová dokumentace podporu za-

stupitelstva a hlavně uspěje ve výzvě o dotaci.  Prostě je to ještě běh na dlouhou trať a výsledek je zatím bez 

záruky. Obyvatelé našeho města potřebují kvalitní knihovní, vzdělávací a volnočasový „stánek“, na který bu-

dou po zásluze pyšní, a který bude obyvateli města a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko hojně vyu-

žívaný. 

Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny 

http://www.val-mez.cz/


 

Únor v knihovně 

Od 2. února 2016 můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout výstavu fotografií Pavla Hona.  Autor představí 

fotografie svého rodného města pod názvem Olomouc historie a současnosti. Výstava potrvá do 29. února. 

 

Blogerce Zuzaně Hubeňákové stačilo jen něco málo přes rok, aby si 

omotala čtenáře kolem prstu a stala se nejprve Objevem a pak i Blo-

gerkou roku webu iDnes. Nyní vycházejí její humorné fejetony knižně 

a výbor obsahuje to nejlepší z jejích blogů a k tomu nášup nových a za-

tím nepublikovaných textů. Ve čtyřech semestrech životně důležitých 

věd se autorka s vtipem a nadsázkou sobě vlastní vyrovnává s tématy 

jako rodinná výchova, mezilidské vztahy, ale také nástrahy automobilis-

mu nebo sex po dvou dětech.  Na autorské čtení a besedu se spisova-

telkou vás zveme v úterý 2. února v 18 hodin do čítárny. Připravte se 

na to, že vás bude od smíchu bolet břicho!  

 

Každému, komu není lhostejná bezpečnost v dopravě, bude určena 

beseda s názvem Být viděn, která se uskuteční v úterý 9. února v 

17 hodin v čítárně městské knihovny. Odborníci poradí, jak být 

viděn v dopravě. Krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík a poli-

cejní preventista Vladislav Malcharczik poradí dospělým, jak pře-

dejít rizikovému chování chodců, cyklistů a řidičů. Zaměří se na 

nejčastější příčiny dopravních nehod, zároveň připomenou novinky 

v zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Zvláštní důraz 

budou klást na viditelnost účastníků provozu, zvláště na jejich vy-

bavení reflexními prvky. Právě takový prvek, který zvýší jejich vidi-

telnost, dostane každý posluchač na konci besedy jako dárek. 

 

LISTOVÁNÍ v březnu v knihovně! 

Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce / Comeback / Stardance) si začala psát 
blog, jen tak pro radost a pro své kolegy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe a 
cigárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Taky za něj získala 
cenu Magnesia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí 
vychází právě teď formou knihy. A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která slibu-
je netradiční zábavný večer. A víte co je na psaní Marušky ze všeho nejlepší? Že si 
dovede udělat legraci hlavně sama ze sebe.  Divadlení show v podání Barbory 
Jánové a Gustava Haška v úterý 15. března v naší knihovně. 









 

  

 Strejčková, Ludmila: Neposedná písmenka - první čtení pro prvňáčky  
 Hledáte parťáka, který by pomohl vašemu prvňáčkovi trénovat čtení? Se-

znamte se s Pepim! Pepi pochází z námořnické rodiny a bude vám o ní vy-
právět. Dozvíte se o ní spoustu zajímavých věcí a postupně poznáte i všech-
na písmenka abecedy. Texty a zábavné úkoly jsou vždy zaměřeny na jedno 
písmeno či skupinu písmen. Děti procvičí správnou výslovnost, poznávání 
jednotlivých písmen a jejich následné skládání do slabik, slov a vět.  

 

  Malý mezinárodní mistr šéfkuchař—Dětská kuchařka evropských spe-
cialit 

 Prožijte se svými dětmi kulinářské výpravy do Evropy! Je libo rafinované 

francouzské tartaletky, delikátní španělské tapas, tradiční vídeňský řízek 

nebo kořeněné řecké souvlaki? Sbíhají se vám sliny na tyto světoznámé 

dobroty, ale jejich příprava se zdá složitá? Přesvědčíme vás, že s trochou ši-

kovnosti, zápalem pro vaření a především s pomocí naší knihy, která přiná-

ší jednoduché recepty na 44 oblíbených pochoutek původem z 22 zemí Ev-

ropy, se i vy můžete vyrovnat slavným šéfkuchařům!  Vybrali jsme pro vás 

evropské země, jejichž tradiční kuchyně jsou inspirací pro profesionální ku-

chaře po celém světě. U každého státu vám nejdříve v originálním jazyce 

popřejeme dobrou chuť, pak představíme 5 zdejších kulinářských zajíma-

vostí a nakonec odhalíme tajemství přípravy 2 úžasných specialit typických 

pro tuto kuchyni. Každý receptu je navíc doplněn důležitou informací 

o obtížnosti jeho přípravy a tipem na jeho snadné vylepšení nebo zjednodu-

šení.  
 

 Fischerová, Daniela: Pohoršovna 

 Tak jako zlobivé děti chodí do polepšovny, existuje i pohoršovna pro malá 

strašidýlka, která mají příliš měkké srdce a nechtějí nikoho strašit. V jedné 

třídě se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohla-

vovi, Ježibejby, Sudíček, který patří do čeledi Zlých sudiček, a několik hyper-

aktivních trpaslíků. A nastává jim hotové peklo. Ředitelka a jediná učitelka 

pohoršovny Zloberta Škudibertová se snaží z nich udělat řádná strašidla. 

Naštěstí se jí to moc nedaří, protože strašidelné děti jí statečně odolávají. 

Čeká je ale tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté!  

Chcete využívat služeb knihovny, číst si, poslouchat, ale už vám nohy neslouží jako kdy-
si? Nebo máte jiný zdravotní problém? Připomínáme vám, že je v naší knihovně zavede-
na donášková služba právě pro vás. Službu lze zařídit osobně, telefonicky nebo elektro-
nicky. Stačí nahlásit své jméno, adresu a informace o jaké knihy, časopisy či zvukové 
nahrávky máte zájem. My vám vybrané dokumenty vždy první čtvrtek v měsíci doručí-
me. Kontakty: 571 621 589, sluzby@mekvalmez.cz 

Knihy až do domu 

mailto:sluzby@mekvalmez.cz


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 

 


