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MVK
Masarykova veřejná
knihovna Vsetín
Dolní náměstí 1356
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Turistické informační
centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
tel4: 575 755 111
ic4vsetin@mvk4cz
http://vsetin4mic4cz
http://www4facebook4
com/ic4vsetin

knihovna Dolní náměstí
a turistické informační centrum
pondělí w pátek 10:00 w 18:00
středa
08:00 w 18:00
sobota
09:00 w 12:00
turistické informační centrum
h půjčovna 24 patro

městské pobočky
Luh, Rokytnice
pondělí/ středa 10:00 w 12:00
13:00 w 17:00
úterý/ pátek
10:00 w 12:00
13:00 w 16:00
čtvrtek/ sobota zavřeno
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PŘEČTĚTEuSI"uCOuNÁSuZAUJALO
PravidelněuVÁmudoporučujemeuknihy"ukteréujsmeu
četli"uaukteréunÁsuzaujalyDuNechteuseuzlÁkatutipyu
naučtenííukunaemuutématuudliskéutěloduprouměsícu
dubenuvucykluudVědauautechnikausuknihovnoudDuVíCEu
RECENZíu au tipůu NAJDETEu NAu WEBOVýCHu STRÁNKÁCHu
KNIHOVNYuwwwDmvkDczD

renatauČervenkovÁ"uuPaveluKolÁř IvanauMatyÁovÁ"uuJanuPirk
Labyrintupohybu SrdceuausrdíčkauJanauPirka
u
„HýbemePsePbuďPmáloUPneboPšpatněPaP KnižníProzhovorPsPprofesoremP
pohybPsePvytrácíPnejenPzePživotaUPalePiPzP
medicínyU“PtvrdíPprofesorPPavelPKolářUP
renomovanýPfyzioterapeutUPkterýPužP
třicetPletPpůsobíPnaPpoliPrehabilitačníP
medicínyUPpotažmoPiPtéPsportovníJPVP
důmyslnémPsoustrojíPlidskéhoPtělaPaP
mysliPsePsnažíPnajítPskutečnéPpříčinyUP
kteréPhoPporouchalyUPaPsprávnouPléčbouP
navrátitPpacientůmPztracenéPzdravíJPVP
rozhovorechPsPnovinářkouPRenátouP
ČervenkovouPvysvětlujePzákladníP
principyPlidskéhoPpohybuPaPjehoPvývojePaP
takéProliUPjakouPvPněmPsehráváPnášPmozekP
aPtřebaPiPšpatnéPgenyUPstresUPpřetěžováníUP
neuspokojivéPvztahyUPabsenceP
spiritualityUPtouhaP„užívatPsi“JJJP
PročPsiPtsunamiPfotímeUPmístoPabychomP
předPníPutíkali?P
Beseda s Pavlem Kolářem ve Vsetíně
v rámci festivalu "Literární jaro"

kardiochirurgiePaPpřednostouP
KardiocentraPInstitutuPklinickéPaP
experimentálníPmedicínyPprofJPMUDrJP
JanemPPirkemUPDsScJUPvýraznouPosobnostíP
současnéhoPlékařskéhoPiPspolečenskéhoP
životaJPPoPabsolvováníPLékařskéPfakultyP
vPPrazePpracovalPprofJPPirkPjakoP
sekundárníPlékařPvPnemocnociPNymburkUP
odProkuPN-87PjePzaměstánPvPIKEMPnaP
KlinicePkardiovaskulárníPchirurgieJP
VProcePN-39DN-37PpracovalPnaPodděleníP
srdečníPchirurgiePvePSpojenýchPstátechP
americkýchPvPNewPOrleansPaPvProceP
N--LDN--NPnaPodděleníPsrdečníPchirurgieP
vPDánskuPvPOdenseJPOdProkuPN--NPjeP
přednostouPKlinikyPkardiovaskulárníP
chirurgiePIKEMPaPodProkuPN--4P
přednostouPKardiocentraPIKEMJ
Beseda s Janem Pirkem ve Vsetíně
v rámci festivalu "Literární jaro" 25.4.

NOVÉBKNIHY
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BřezenJjakoJměsícJčtenářůJjeJjižJzaJnámiJaJudáloJseJvJněmJopravduJmnohoŠJOdJbesedJ
sJautoryZJvýstavZJveřejnýchJčteníZJdílenJažJpoJvyhodnocováníJaJoceňováníJtěchJ
nejlepšíchJčtenářůJiJknihovníkůŠJJsmeJmocJrádiZJžeJmámeJjižJtradičněJvJroceJměsícZJ
kdyJmůžemeJvzdátJholtJvšemJnašimJpříznivcůmJaJpoděkovatJjimŠJAJkohoJjsmeJtedyJ
odměnili?J
Nejlepší čtenářská třída:JCelkemJseJdoJsoutěžeJpřihlásiloJfgJtřídJaJodJříjnaJKgfNJ
doJúnoraJKgf9JmělyJpřečístJcoJnejvíceJknihZJkteréJzapisovalyJdoJčtenářskýchJlistůZJ
kteréJodevzdalyJvJknihovněŠJBylJtoJbojJdoJposledníJchvíleJaJdoJposledníJpřečtenéJ
knihyŠJZvítězilaJ5ŠJtřídaJZŠJIntegraJsJtřídnímJučitelemJJosefemJKovaříkemZJkteráJ
přečetlaJKD4JknihŠJDěkujemeJnejenJdětemZJaleJiJjejichJučitelůmA
Nejlepší knihovnice okresu:JVyjadřujemeJtakJknihovnámJvJokreseJVsetínJveřejnéJ
uznáníJzaJúsilíJoJrozvojJknihovnickýchJslužebJaJčtenářstvíJvJmalýchJobcíchŠJNěkteréJ
knihovnyJzajišťujíJnepřebernouJřaduJaktivitJiJmimoJpůjčovníJdobuZJvěnujíJseJpráciJ
sJdětmiZJspolupracujíJsJostatnímiJsložkamiJobceJaJsJorganizacemiŠJ
VJletošnímJročníkuJzískalyJocenění:JJarmila KřenkováZJObecníJknihovnaJBystřičkaZJ
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knihovnicDpasovacíDglejtxDsladkostiDaDpoukazD
naDročníDregistraciDvDknihovněGDDětiDseD
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aDaudioknihy“GDODzábavnýDprogramDproDdětiDpoD
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OSOBNOSTgMĚSÍCE
vÁclavgcigler
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sklářskéhoNuměníPNNarodilNseNveNVsetíněN
aNnavštěvovalNzdejšíNzákladníNškoluN
aNgymnáziumN8KUOJ–KUOI)NaNpotéNSklářskouN
průmyslovouNškoluNvNNovémNBoruN8KUOI–
KU2K)PNVNletechNKU2K–KU2FNstudovalNnaN
VysokéNškoleNuměleckoprůmyslovéNvNPrazeN
uNprofesoraNJosefaNKaplickéhoPNVNletechNKUŠ2–
FUNbylNvedoucímNateliéruNSkloNvNarchitektuřeN
naNVysokéNškoleNvýtvarnýchNuměníN
vNBratislavě5NkterýNsámNzaložilPNPodstatnýmN
způsobemNtakNovlivnilNvývojNaNcharakterN
českéhoNaNslovenskéhoNsklaPNVěnujeNseNtvorběN
objektůNzeNskla5NnávrhůmNosvětlovadelN
aNšperků5NnávrhůmNprostorovýchNobjektůN
aNkompozicímNproNarchitekturuPNNaNjehoN
šperkyNzNbíléhoNneboNzlacenéhoNkovuNaNsklaN
iNbarevnouNplastikuNnavazujeNsoučasnáN
generaceNšperkařůNvNzahraničíPNOdNkonceN2JPN
letNnavrhujeNutopickéNprojektyNkrajinnýchNděl5N
meziNnimiNiNskleněnéNlávkyNneboNzrcadlovéN
stopyNnaNvodníNhladiněPNSvéNpráceNpředstavilN
naNtéměřN6JJNvýstaváchNuNnásNiNvNzahraničíN
aNzískalNzaNněNřaduNoceněníPNJehoNuměleckéN
artefaktyNjsouNzastoupenyNvNřaděNsoukromýchN
iNveřejnýchNsbírek5NmimoNjinéNvNJaponsku5N
Německu5NŠvýcarsku5NFrancii5NKanaděNčiN
IzraeliPNUNnásNjeNznámáNnapříkladNjehoNvisutáN
lávkaNMuseaNKampaNvNPraze5NjeNtakéNautoremN
návrhuNskleněnéNplastiky5NkteráNjeNpředávánaN
nositelůmNCenyNměstaNVsetínaPNVáclavNCiglerN
jeNnositelemNčestnéhoNobčanstvíNměstaN
Vsetína5NvNsoučasnostiNžijeNaNpracujeNvNPrazePN
ZdrojeMNSlovníkNčeskýchNaNslovenskýchN
výtvarnýchNumělcůNKU2J7KUUFPNOstravaMN
VýtvarnéNcentrumNChagall5NKUUIPNsPN6Š,76ŠOP
VýtvarníkNVáclavNCiglerNseNstaneNčestnýmN
občanemNměstaNVsetínaPNVsetínskéNnovinyPN
6JKJ5NčPNKO5NsPNKP

*g21.g4.g1929gVsetín
sklÁřskýgvýtvarník
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duben V KNIHOVNě
)USTIN DETON)TOR – S)FETY FIRST
„bezpečnost na cK místě“
úterý MK dubna v cÁÉjj hodiná
společenský sál knihovny
Jakézajišťujeétentoénejvětšíéevropskýévýrobceé
průmyslovýchéiniciátorůébezpečnostéobyvatelé
aéochranuépřírodyévésrdciéValašska?é
To,éaéspoustuédalšíchézajímavostíézeésvýchécesté
poécelémésvětěéseédozvíteéodéexpertůézeé
společnostiéAustinéDetonatorés.r.o.
Oésvéézkušenostiéseépodělíépřednášející:é
manažerébezpečnostié)ntonín Kovařík
aémanažerézákaznickéhoéservisu Vojtěch Kala
MUDRK J)N žIMIžKÝá žSžK
čtvrtek CK dubna v cÁÉjj hodiná
společenský sál knihovny
Besedaéseéznámýméčeskýmépsychiatrem,é
básníkem,éprozaikemé
aépřekladatelemézéfrancouzštiny.
Akce je součástí festivalu "Literární jaro".
SIMON) R)žKOVÁ
SPISOV)TELÉ DO KNIHOVEN
úterý LK dubna v cÁÉjj hodiná
společenský sál knihovny
Básnířka,éredaktorka,éeditorkaéaéliterárníé
kritičkaépředstavíéveršeézeésvýchésbírek.
MÁME SE gÁT ČÍNY )NEg ZTR)žENO
i) N)LEZENO, V PŘEKL)DU
čtvrtek ccK března v cÁÉjj hodiná
společenský sál knihovny
Besedaéseésinologem,épřekladatelemé
aétlumočníkemézéčínskéhoéjazyka,éeditoremé
Učebniceéčínštinyéaéčleneméspolečnostié
ČokoládovéédětiéIngK Martinem Křížemá PhKDK
Akce je součástí festivalu "Literární jaro".

duben V KNIHOVNě
TEREZA BRDEČKOVÁ A JIŘÍ DĚDEČEK
úterý 8MÉ dubna v 8ŽGCC hodinŠ
společenský sál knihovny
Spisovatelka:a:scenáristka:vzpomíná:na:
výtvarníka:a:filmového:režiséra:
Jiřího Brdečku.:Zahraje:a:zazpívá:básník:
a:písničkář:Jiří DědečekÉ
Akce je součástí festivalu "Literární jaro".
VALAŠSKÉ VELIKONOCE
čtvrtek 8HÉ dubna od 8MGCC do 8HGCC hodinŠ
Turistické informační centrum Vsetín
Přijďte:si:vyrobit:velikonoční:dekorace::výroba:
madeirových:vajíček,:jarní:zápichy:do:
květináčů,:dekorační:závěsy:s:korálky,:barevná:
zvířátka:z:vlněných:bambulek,:pletení:
valašských:tatarů:z:vrbového:proutí.
MŮJ ŽIVOT S KARDIOCHIRURGIÍ
ProfÉ MUDrÉ Jan PirkŠ DrScÉ
čtvrtek cmÉ dubna v 8ŽGCC hodinŠ
společenský sál knihovny
Přednáška:významného:českého:
kardiochirurga:a:dlouholetého:přednosty:
Kardiocentra,:IKEMu:Praha,:který:provedl:
první:transplantaci:srdce:u:nás.
KAPVERDY
úterý éCÉ dubna v 8ŽGCC hodinŠ
společenský sál knihovny
Cabralovy:ostrovy:v:mlze:nad:Atlantikem.:
Cestopisná:beseda:o:historii,:kultuře:i:jazykové:
situaci:této:ostrovní:země,:o:životě:a:zvycích:
místních:lidí,:ale:i:o:tom,:jaký:dopad:na:ně:měli:
čeští:sokolové.:
Přednáší::MgrÉ Iva SvobodováŠ PhÉDÉ

duben v knihovně
NOVÉ 8UšIOKNIHY V/ ZVUKOVÉ KNIHOVNĚ
úterý 3P dubna v –jg44 hodinR
společenský sál knihovny
SetkáníMuživatelůMzvukovéMknihovny1
SVĚTOVÝ š/N ZšR8VÍ PRO ČT/NÁŘ/
čtvrtek íP dubnaR –4g44 – –ígc4 hodinR
centrální půjčovnaR 3P patro šolní náměstí
JakMseMpřipravitMnaMchirurgickýMzákrok?MPoradnaM
sMchirurgickouMsestrou;MMěřeníMtlaku;MStanoveníM
BMI;MHygienaMrukou;MSamovyšetřeníMprsu;M
PoradnaMsMfyzioterapeutkou1MPartneři: Vsetínská
nemocnice, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín, ČČK, VZP.
š8RUJ KR/V S KNIHOVNOU
středa –JP dubnaR mgc4 hodinR
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