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ÚVODNÍK
úvodní fotografii. Stephen Hawking, britský
teoretický fyzik a vědec, svého času řekl,
že: „Vnitřní štěstí je schopnost přizpůsobit se
změně.“ A tak i my – knihovnice a knihovníci
– se snažíme nacházet v této době plné
dynamických změn, výzev, zkoušek a
přemíry neoptimistických zpráv střípky
pocitu štěstí, ze kterých bychom rádi
poskládali ucelený obraz smysluplné
služby veřejnosti naší knihovnickou prací.
Odměnou je nám to, že se k nám vracíte,
že využíváte námi nabízené služby, že od
Vás slyšíme, jak Vám knihovna chyběla…

„Těší nás, že se můžeme
opět setkávat“
Dnes, kdy píši tento úvodník, je to přesně
měsíc od chvíle, kdy jsme mohli knihovnu
opět otevřít po nečekaném 45-denním
uzavření z důvodu koronavirové
pandemie. 45 dní bez Vás – našich čtenářů,
návštěvníků a uživatelů široké nabídky
služeb, které knihovna poskytuje. 45 dní,
kdy bylo těžké odolávat všudypřítomnému
pocitu nejistoty a strachu z dnů příštích…
Po 45 dnech tíživého ticha na chodbách
i v půjčovnách se vše pomalu vrací do
normálu. Rozkvetli jsme samou radostí, že
už můžeme sdílet všechny naše
knihovnické poklady a aktivity opět
s Vámi všemi – podobně jako ibišek
na centrální půjčovně, jehož nádherné
květy v barvách srdce můžete vidět i na

V červnu se znova rozjíždí programovací
kroužek CoderDojo a na čerstvém vzduchu
přivítáme poslední červnový den léto a
prázdniny čtením, tvořením, soutěžemi a
samozřejmě hudbou. Milým hostem a tváří
programu bude Bolek Vjaclovský.
Nebude chybět i tradiční letní výprodej
Listováním a pročítáním tohoto Magazínu
zjistíte, že jsem zdaleka nevyjmenovala vše,
co jsme si pro Vás v červnu připravili…
Přijďte… Těšíme se na Vás!
Na viděnou Daniela Divínová

PŘEČTĚTE SI,
CO NÁS ZAUJALO
Pravidelně vám doporučujeme knihy, které jsme četli
a které nás zaujaly. Nechte se zlákat našimi tipy ...
Tentokrát pro vás vybíráme dvě publikace zabývající
se zdravím.
Více recenzí najdete na webových stránkách knihovny
v rubrice "Tip na knihu".

PROTOŽE BLOUDÍME,
JE O ČEM MLUVIT
JAROSLAVA SLADKÁ,
JAN ŽALOUDÍK
"Rozhovor se špičkovým onkologem, který
zasvětil život léčbě rakoviny". Český lékař,
politik a emeritní ředitel Masarykova
onkologického ústavu Jan Žaloudík je expertem
na boj s rakovinou. Celý život zasvětil hledání
vhodného druhu léčby pro konkrétní pacienty
a možností, jak lépe zajistit onkologickou péči
a prevenci. Rozhovor, jejž s ním vedla Jaroslava
Sladká, se nevěnuje jen medicíně, ale
představuje i občana Jana Žaloudíka: děkana,
senátora, rybáře a moravského patriota
s trochu kacířskými názory na svět.

HOVORY S DOKTORY
JAKUB KNĚZŮ,
BARBARA NESVADBOVÁ
12 pohledů na zdraví, lásku, víru…
a život.
Barbara Nesvadbová vyzpovídala dvanáct
předních českých lékařů z nejrůznějších
oborů – Hanu Papežovou, Andreje
Sukopa, Jana Marka, Jiřího Kříže, Roberta
Lischkeho, Pavla Pafka, Radkina Honzáka,
Jana Beneše, Cyrila Höschla, Jana Pirka,
Petru Tesařovou a Antonína Pařízka.
Mluvila s nimi o jejich práci, o zdraví,
o vztahu k pacientům, o jejich láskách,
víře, která je provází, o životě.

NOVÉ KNIHY

Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat nebo vypůjčit jako e-knihu.

JOZEF KARIKA
NA SMRT

MARTIN REINER (ED.)
KRVAVÝ BRONX

DÖRTE HANSENOVÁ
POLEDNÍ HODINA

Československo roku 1928.
Dva kamarádi, maturanti
z Ružomberku, Žid Viktor
a Němec Karel, neúmyslně
zastřelí syna místního
podnikatele. Viktor utíká
k příbuzným do New Yorku
a stává se členem
mafiánské organizace
Murder, Inc. Karel studuje
medicínu v Mnichově
a pod vedením Reinharda
Heydricha se mění
v oddaného stoupence
nacistické ideologie. Ocitají
se tak na opačných
stranách rodícího se
válečného běsnění…

Autoři z nakladatelství Host
a Druhé město napsali text
na motivy z „černé kroniky“,
a tak vznikla povídková
antologie s názvem Krvavý
Bronx. Jejich texty se týkají
brněnské čtvrti známé jako
Bronx, což není její oficiální
název: takhle se sociálně
vyloučené lokalitě už dobrých
třicet let říká. Všechny ty
zprávy a zprávičky ovšem
pocházejí z druhé poloviny
19. století – a jasně ukazují,
že velký nepokoj a sociální
drama nesla v sobě tahle
městská část už v časech,
kdy se jí ještě říkalo Cejl.

Sedmačtyřicetiletý Ingwer
Feddersen se vrací do své
rodné vesnice. Musí tu
ještě srovnat účty. Babička
Ella pomalu přichází
o rozum a dědeček Sönke
se odmítá vzdát rodinného
hostince, který už má
stejně jako celá vesnice
nejlepší léta za sebou.
Jediné, co se z minulosti
dochovalo, je místní zvyk
úzkostlivě dodržovat
polední hodinu, která však
zároveň symbolizuje
hodinu poslední.
Kdy vlastně začal venkov
upadat?

MORRIS FAMILY

každoročně
knihovna nabízí
v široké paletě
nové služby,
aktivity, události
a zážitky...
I pro ně vytváří knihovna
kultivované zázemí
a prostor pro osobní
rozvoj či odpočinek.
Prioritou knihovny je
stále podpora čtenářské
gramotnosti, a to již od
těch nejmenších

TIPY A NOVINKY
Z KNIHOVNY

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY VEŘEJNÉ
KNIHOVNY VSETÍN 2019
V roce 2019 měla vsetínská knihovna 7 515 registrovaných
uživatelů a navštívilo ji 221 290 osob. Bylo vypůjčeno
356 826 knih, periodik, CD, her a dalších dokumentů
a knihovna uspořádala nebo přispěla k realizaci 983 akcí.
Ve výroční zprávě se dočtete nejen o činnosti jednotlivých
půjčoven (centrální půjčovna, K klub, studovna, čítárna,
regionální oddělení, zvuková knihovna, dětské knihovny,
turistické informační centrum), ale také o zpracování
a nákupu titulů nebo o působnosti knihovny, která
prostřednictvím oddělení regionálních služeb zajišťuje
odbornou pomoc 77 knihovnám okresu Vsetín. Vedle
kulturně vzdělávací role stále posiluje i role sociálně
komunitní – mezi uživatele patří i senioři, děti, mladé
rodiny, cizinci, osoby se zdravotním postižením (fyzickým
i mentálním), nezaměstnaní, klienti sociálních služeb atp.
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ASIA TRAVEL

„čtenářů“. Úspěšně se
rozvíjela spolupráce
s firmami na některých
dílčích projektech či
aktivitách. Výroční
zpráva je dostupná
v tištěné podobě na
jednotlivých půjčovnách
a na www.mvk.cz

CODER DOJO
V červnu nás v klubu
CoderDojo čekají

ještě dvě
pravidelná
setkání,
budeme se věnovat
programování
v prostředí Minecraft:
Education Edition.

NOVÉ ČASOPISY

Čítárna v K klubu nabízí přes 180 titulů časopisů
k půjčení a samozřejmě také denní tisk.
Z novinek jsme pro vás vybrali časopisy
Forbes a Page.
FORBES
Forbes je magazín založený v roce 1917, který
vydává americká společnost Forbes, Inc. Sídlí
v New Yorku, na Páté avenue. V USA vychází
jako čtrnáctideník. Forbes si zakládá na své
důvěryhodnosti, v průzkumu se umístil na
prvním místě. Mezi největší konkurenty
Forbesu patří magazíny Fortune
a Bussiness Week.

PAGE
Knihkupecká síť Luxor oslovuje čtenáře
novým magazínem Page. Ten vychází
jako měsíčník. Má 100 stran s recenzemi
nových knih, s rozhovory s lidmi
z literatury, s fejetony a eseji autorů
a s tématy z oblastí jako gastronomie,
cestování či design. Kreativní ředitelkou
magazínu je Barbara Nesvadbová.

OSOBNOST MĚSÍCE
JANA ROKYTOVÁ
Jana Rokytová byla dlouholetou pedagožkou
literárně-dramatického a výtvarného oboru
na Základní umělecké škole
ve Vsetíně.
K jejím úspěchům patří účast v celostátním
kole s literárně-dramatickým
oborem, s výtvarným oborem získala
i několik krajských cen a bronzovou
i stříbrnou medaili a také uspěla ve světové
soutěži Shankar Price v Indii.
Nelze opominout ani její vedení výtvarného
oboru na ZŠ Integra, za nějž si vysloužila
čestné uznání v Mexiku. Uvádí rovněž
společenské akce, realizuje přednáškovou
činnost a je vedoucí dámského klubu Tilia,
který se schází v dětské knihovně v Luhu.
Spolupracovala na tvorbě prezentací
o městě Vsetíně a režírovala vzpomínkový
pořad "Co v archivech nenajdete" v knihovně.
Pro vsetínský zpravodaj zpracovala řadu
medailonků o významných vsetínských
osobnostech. Za dlouhodobý rozvoj kultury
obdržela Cenu města Vsetína za r. 2010, její
manžel Břetislav Rokyta je nositelem
stejného ocenění z r. 2000.
Paní Rokytová je členkou dobrovolnického
seniorského týmu při knihovně.
K jejímu jubileu velmi blahopřejeme!
Zdroj textu: BURŠÍKOVÁ, Alexandra. Cenu
Vsetína získá učitelka Jana Rokytová. Valašský
deník [online]. 2011
[cit. 2015-01-09].
Zdroj fotografie: Město Vsetín.

UČITELKA
* 21. 6. 1940 Vsetín

AUDIOKNIHY, CD
NOVÉ AUDIOKNIHY
ZVUKOVÁ KNIHOVNA
úterý 2. června v 15:00 hodin,
společenský sál knihovny
Tradiční setkání uživatelů zvukové
knihovny nad novými zvukovými
knihami: Tiché roky, Skleněný
pokoj, Panský dům, Dědina.
Podpořeno MK ČR.

ŠIROKÁ NABÍDKA
AUDIOKNIH
A CD K POSLECHU
K klub ve 3. patře na Dolním
náměstí nabízí 5 500 titulů
k vypůjčení. Jedná se o hudební
CD (současná i klasická hudba od
zahraničních i domácích
interpretů) nebo audioknihy
načtené předními českými umělci
(detektivky, povinná četba,
historické romány, sci-fi, dětské
knihy, pohádky, písničky
z pohádek atd). Audioknihy jsou
ideálním společníkem při
cestování, oceníte je při domácí
práci i odpočinku. Pravidla pro
půjčování jsou stejná jako u
knížek: jeden měsíc s možností
prodloužení. Seznam CD je
dostupný v on-line katalogu,
můžete také objednávat nebo
rezervovat.

ČERVEN V KNIHOVNĚ
AHOJ LÉTO!
S BOLKEM VJACLOVSKÝM
úterý 30. června
od 10:00 do 12:00 hodin
Dolní náměstí před knihovnou
Literárně čtenářská událost.
Zábava na celé dopoledne:
Bosý chodník, Fotokoutek s upírem
a vílou, Recyhrátky – tvoření
z recyklovatelných materiálů, zábavné
čtení, soutěže a hraní her. Přivítejte
léto a prázdniny se svými dětskými
knihovnicemi. Čtenářská dílna pro děti
- tipy a rady na dětskou literaturu od
knihovnic, ukázky a čtení textu.
Hlavní host a hudební doprovod:
Bolek Vjaclovský.
Akce se uskuteční za podpory Státního
fondu kultury a Zlínského kraje.

VÝSTAVA NA SCHODECH
chodba / vnitřní schodiště knihovny
na Dolním náměstí
DIGITÁLNÍ ABSTRAKCE - počítačová
grafika Jaroslava Graclíka

VÝPRODEJ KNIH
každou středu od 1. 7. do 26. 8. 2020
v 10:00 hodin. před Turistickým
informačním centrem Vsetín
(pouze vpřípadě příznivého počasí)

ČERVEN V KNIHOVNĚ
KVĚTINOVÝ BAZAR
středa 1. července od 9:00 hodin
venkovní prostor před
Turistickým informačním
centrem Vsetín
Sběr pokojových rostlin: od 15. 6.
v prostorách K klubu (3. patro
knihovny na Dolním náměstí)
cena rostlin: 20 Kč malá|50 Kč
velká. Dejte své kytce druhou
šanci při bazárku pokojových
rostlin! Výtěžek z akce přispěje
k nákupu dětských knížek.
Doprovodný program:
Kytka z papíru - dílna pro děti
(i za nepříznivého počasí).

KURZ
MALOVÁNÍM K POZNÁNÍ
červen - termín upřesníme
Seznámení s různými technikami
a praktický nácvik s lektorkou
Janou Šulákovou.
Max počet účastníků: 10 osob.
Určeno seniorům a zdravotně
znevýhodněným osobám.
Uskutečněno za finanční podpory
MK ČR.
Přihlášení: e-mail:
kjanoskova@mvk.cz,
telefon: 734 417 893
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