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Jiřífkohutka,f BarbarafErskinovÁ
joseffkoťÁl stromfduchů
JoseffSousedík
JosefSSousedíkS
FneCzapomenutýSvynálezceS…
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člověka)SkterýSseSdokázalS
vymanitSzSpředurčenéhoS
osudu„
Křest 2. doplněného vydání
dokumentární životopisné
knihy o vsetínském rodákovi
Josefu Sousedíkovi, se
uskuteční v naší knihovně ve
čtvrtek 26. září.
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zÁří V KNIHOVNě
LITVA – ZEMĚ ČÁPŮ A ZEPELÍNŮ
čtvrtek KH září v c!m22 hodinS
společenský sál knihovny
HlubokéýlesyMýjezeraýsýprůzračnouývodouMý
pobřežíýBaltskéhoýmořeMýnaýkteréýjarníý
aýpodzimníýbouřeývyplavujíýkusyýjantaruKýStáleý
živéýjsouýtuýlegendyýaýpověstiýoýukrytýchý
pokladechMýskřítcíchýaýčarodějnicíchKý
Takéýtradičníýlitevskáýkuchyněýmůžeýbýtý
příjemnouýcestouýzaýpoznánímýtétoýzeměK
Přednáší:ýRNDrH Dušan TrávníčekSý
přírodovědecMýzoologýK
TEREZA SCHILLEROVÁ
čtvrtek cBH září v c!m22 hodinS
společenský sál knihovny
PřátelskéýsetkáníýsýautorkouýbloguýDeníkýrakaý
)aýstejnojmennýchýknih…Mýsoučasnouýčeskouý
spisovatelkouýTerezou SchillerovouH
CO BYLO DNES VE ŠKOLE? NIC,
čtvrtek cgH září v c!m22 hodinS
společenský sál knihovny
ČeskéývsKýzahraničníMýsoukroméývsKýstátníMý
tradičníývsKýalternativníK
BesedaýsýMgrH Martinem Metelkou
oývzděláváníýaýjehoýzkušenostechýsýrůznýmiý
školamiMýučiteliMýrodičiýaýžákyK
JOSEF SOUSEDíK
čtvrtek B?H září v c! hodinS
společenský sál knihovny
)ne…zapomenutýývynálezceý…ý
Říkaliýmuý„EdisonýzýMoravy“K
Křestý2Kýdoplněnéhoývydáníýdokumentárníý
životopisnéýknihyýoýJosefuýSousedíkoviK
Hosté:ýválečnýýveteránýPlkH Jan HronekS
IngH Jiří KohutkaMýautorýknihyýaýdalšíK

zÁŘÍ V KNIHOVNě
šESTY PO ŘÍMĚ y ZVUKOVÁ KNIHOVNÝ
úterý 6c září v ŠmRLL hodink
společenský sál knihovny
TradičníSsetkáníSuživatelůSzvukovéSknihovny,S
OScestáchSpoSitalskéSmetropoliSpovyprávíS
Michal Kovář,
VÝLÝŠSKÉ ZÁŘENÍ
pátek uc zářík 7olní náměstí před
Turistickým informačním centrem Vsetín
NavštivteSnášSstánekSsSvýprodejem
vyřazenýchSknih,
SETKÁNÍ S PŘE7ČÍTÁNKEM
středa ŠŠc září v BR6L hodink
dětská knihovna 7olní náměstí
SetkáníSnadSprvnímiSknížkamiSproSnejmenšíS–S
probíháSvSrámciSprojektuSSSknížkouSdoSživota,
SŽÍRKÝ PRO SVĚTLUŠKU
Bc – 6Lc září ÉLŠB y centrální půjčovnak
Turistické informační centrumk K klub
PřispějteSaSpomůžeteSSvětlušceSrozsvítitSsvětS
nevidomých,
šO7ER 7OJO y POČÍTÝČOVÝ KROUŽEK
pondělí Šuc září v ŠmRLL hodin mladší dětik
ŠfRLL hodin starší dětik
počítačová učebna
OdSB4,SzáříS7DB9SzačneSvSMVKSVsetínSfungovatS
počítačovýSkroužekfSkterýSpatříSdoScelosvětovéS
sítěSklubůSCoderDojo,SBudemeSprogramovatS
robotySaShryfSvčetněSvlastníSgrafiky,SKroužekSjeS
určenSproSdětiSodS7SdoSB7SletfSstaršíSseSmohouS
zapojitSjakoSlektořiSaSmentoři,S
Kontakt:Scoderdojo@mvk,czfStel,:S575S755SB@@

ZÁŘÍ v knihovně
TÝDEN MOBILITY
pátek -bé záříy
Dolní náměstí před knihovnou
NavštivteVnášVstánekVsVlekotékou,VnabídkouV
knihovnyVproVhandicapovanéV
aVsVvýprodejemVvyřazenýchVknih.V
PořádáVměstoVVsetín.
V ZÁŘÍ DO ŠKOLY I DO KNIHOVNY
MilíVrodiče,VmámeVproVvašeVprvňáčkyVdárekV
kVnástupuVdoVškolyV-Vregistraci do Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín zdarmaV
RegistraceVjeVmožnáVveVvšechVdětskýchV
knihovnáchVDolníVnáměstí,VLuh,VRokytnice,V
a to v období -éýé j 99é9bé -b9ýé
NabízímeVvelkýVvýběrVknihVaVčasopisů,VknížkyV
proVzačínajícíVčtenáře,VstolníVhry,VaudioknihyV
aVCDVproVděti,Ve-knihy.
NOVÁ NABÍDKA ŠKOLÁM PRO -b9ý ! -b-b
naVwww.mvk.cz,VneboVvVpůjčovnách
VÝSTAVA
Výstava na schodišti ! chodbě knihovny
na Dolním náměstí
9é září j 19é října
JITKA SKOTNICOVÁ
Koláže z fotografií a ilustrací časopisu
Světozor
gz Wikipediež:
Světozor – světová kronika současná slovem
i obrazemV časopis pro zábavu i poučení7
První číslo Světozoru vyšlo 17 března 1834V kdy jej
po vzoru britských penny papers gresp7
německých pfennigmagazínůž založil Pavel Josef
Šafařík7 V roce 1867 jej obnovil František
Skrejšovský7 Začal vycházet jako týdeník7

VZDĚlÁVÁnÍ v knihovně
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Masarykova9veřejná9knihovna9Vsetín9jako9
konzultační9středisko9České9zemědělské9
univerzity9v9Praze9vypisuje9kurzyB
kurz Křesťanská ikonografie a hagiografie
fK9října9f/IU9od9UK//9do9IIK//9hodinJ9
přednáškový9sál9knihovny
kurz9pokračuje9vždy9ve9středu9
7I5KI/KJc/KI/KJIcKIIKJfOKIIKJIIKIfK)
kurz Život a dílo Michelangela Buonarroti
UK9října9f/IU9od9UK//9do9IIK//9hodinJ9
přednáškový9sál9knihovny
kurz9pokračuje9vždy9ve9středu9
7fcKI/KJ5KIIKJf/KIIKJwKIfKJIHKIfK)
Je9možné9se9přihlásit9do9obou9kurzů9najednouK
Videopřednášky9v9knihovně9za9přítomnosti9
moderátora9doplněné9samostudiemK
KurzovnéB9cH/Jb9Kč9-9kurz
Přihlášky9nutno9odevzdat9do9c/KUKf/IU
Informace9také9na9wwwKebseniorKcz

KURZ INTERNET PRAKTICKY
Termín9konáníB9wKIIKJ9IIKIIKJ9IHKIIK9
a9fTKIIKf/IU9od9I5K//9do9IHK//9hodin
7pondělky)
Místo9konáníB9počítačová9učebna9knihovnyJ9
OsnovaB
b9Hledáme9na9internetu9
b9Práce9s9emailem9
b9Ukládání9fotek9a9alba9na9sociálních9sítích9
b9Bezpečnost9práce9na9internetu
Hodinová9dotaceB9H9hodin
LektorkaB9Irma9Zajíčková
Vstupní9předpokladyB9základní9práce9
s9počítačem97práce9se9složkami)
CenaB9w//Jb9Kč

VZDěLÁvÁní podzim
KURZ JAK NA CHYTRÝ TELEFON
TermínpkonáníxpLšLžšSpýšLžšSpL-šLžšpapRRšLžšpRžL“p
odpLKšžžpdopLýšžžphodinpfúterkyc
Místopkonáníxppočítačovápučebnapknihovny
Osnovax
ZákladníppojmypapfunkcezpPrácepspkontaktyzp
TelefonovánípapSMSzpNlektronickáppoštazp"ocenízp
Stahovánípappoužívánípaplikacípapinternetu
LektorkaxpPetrapRománková
Venaxp4žžSEpKčp
Spsebouxpsvůjp„chytrý“pmobilníptelefonp
KURZ UZEL NA KAPESNÍKU NESTAČÍr
TermínyxpčtvrtkypLxpměsíčněx
PrvnípsetkáníxpRKšpzáří
odpL-xCžpdopL„xžžphodin
Lektorkaxp@elenapJajdušková
éktivizačnípkurzptrénováníppamětipapmozkovéhop
joggingušpVšepzábavnoupformouš
Přispějetepkpzachovánípsvépsoběstačnostip
apzvýšítepsipsebevědomíš
VenaxpRžžSEpKč
propúčastníkypspplatnoupregistracíp
dopMVKpVsetínpzdarma
p
KURZY ANGLIČTINY PRO SENIORY
Úrovněxp
MírněppokročilíSpStředněppokročilíSpPokročilí
KurzovnéxpLC-žSEpKč
KURZY NĚMČINY PRO SENIORY
EpNěmeckápkonverzace
EpNěmčinappropufalešnéupzačátečníky
KurzovnéxpLC-žSEpKčp
Kontaktní osoba pro kurzy:
KateřinapJanoškováSptelšxp-„-p„--pLCKSp
kjanoskovaAmvkšczpnebopnapwwwšmvkšcz
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