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MASARYKOVA VEŘEJNÁ
KNIHOVNA VSETÍN

INFORMAČNÍ CENTRUM
leden 01/2019

MAGAZÍN

MVK
Masarykova veřejná
knihovna Vsetín
Dolníináměstíi1356
755i01iVsetín
telw:i575i755i141
email:imvk@mvkwcz
http:44wwwwmvkwcz
http:44wwwwfacebookw
com4mvkwvsetin

Turistické informační
centrum Vsetín
Dolníináměstíi1356
755i01iVsetín
telw:i575i755i111
icwvsetin@mvkwcz
http:44vsetinwmicwcz
http:44wwwwfacebookw
com4icwvsetin

knihovna Dolní náměstí
a turistické informační centrum
pondělíi/ipátek 10:00i/i18:00
středa
08:00i/i18:00
sobota
09:00i/i12:00i
turistickéiinformačníicentrumi
@ipůjčovnai2wipatro

městské pobočky
Luh, Rokytnice
pondělíhistředa 10:00i/i12:00
13:00i/i17:00
úterýhipátek
10:00i/i12:00
13:00i/i16:00
čtvrtekhisobota zavřeno

i

ÚVODNÍK

od…nejútlejšího…věkuJ…
Opět…připravujeme…na…každý…
čtvrtek…besedu…nebo…setkání…
se…zajímavou…osobnostíJ…
Setkáte…se…se…spisovateliH…
cestovateliH…vědciH…umělci……
paleta…osobností…bude…velmi…
pestráJ…Budeme…pokračovat…i…
v…kurzech…a…vzdělávání…–…
VU?VH…angličtinaH…němčinaH…
trénování…paměti…a…dalšíJ

Jako…nový…čistý…nepopsaný…list…papíru…před…námi…
leží…rok…9018…J…Jaký…bude…a…co…nás…v…něm…čeká?…
Bude…lepší…než…ten…předchozí?…Pro…knihovny…
představuje…rok…9018…významné…výročí…–…a…to…
100…let…od…vydání…prvního…knihovního…zákonaH
který…nařizoval…všem…obcím…zřídit…
veřejnou…knihovnuJ…Díky…tomuto…
Přejemecdobrýcstartc
zákonu…má…dodnes…Česká…
docnovéhocroku,chodněczdraví,c
republika…nejhustší…síť…veřejných…
spokojenosticacradosticpoccelýcrok
knihoven…v…EvropěB…I…tímto…
výročím…motivováni…jsme…pro…vás
A…také…vás…budeme…neustále…
připravili…nový…přednáškový…cyklus…„Rok…
zásobovat…novými…knihamiJ…
s…vědou…a…technikou…v…knihovně“H…v…němž…se…
V…zimě…je…čtenářsky…příznivý…
dotkneme…populární…a…zábavnou…formou…mnoha…
časH…takže…čtěte…(y……Hodně…se…
zajímavých…tématJ…Rádi…bychom…také…
dozvíte…a…také…se…při…tom…
pokračovali…v…projektu…Po…stopách…staříčků…–…
pobavíte…
všechny…zaniklé…hostince…ještě…zmapovány…
nebylyH…hodláme…tedy…ve…spolupráci…s…vámi…
Čas…na…čteníH…zdravíH…pohoduH…
v…jejich…objevování…pokračovat……VěřímH…že…se…
dobré…přátele…a…také…Boží…
budete…bavit…stejně…jako…v…předchozím…roceJ…
požehnání…vám…přeje…
Velmi…úspěšně…se…v…roce…901f…rozjel…také…
projekt…S…knížkou…do…života…Av…zahraničí…známý…
Helena…Gajdušková
pod…názvem…BookstartyH…který…přivádí…do…
a…celý…tým…zaměstnanců…
knihoven…rodiče…s…úplně…malinkými…dětmi…a…
vsetínské…knihovny
pomáhá…jim…podporovat…v…dětech…zájem…o…četbu

PŘEČTĚTEdSIédCOdNÁSdZAUJALO
PravidelnědVÁmddoporučujemedknihyédkterédjsmed
četliédadkterédnÁsdzaujaly.dNechtedsedzlÁkatdtipyd
nad čtenííd ...d jednad knihad jed kd naemud tématud
Vfotografied ad filmVd ad tad druhÁd sed zaměřujed nad
nÁdregion.dVíCEdRECENZídadtipůdNAJDETEd
NAdWEBOVýCHdSTRÁNKÁCHdKNIHOVNYdwww.mvk.cz.

JandNěmec jiřinadsousedíkovÁ
Dějinydsvětla pamětidW
RománeoefotografovieFrantiškue
DrtikoloviLeNapadloeváseněkdySejakebye
vypadalepříběhenapsanýepaprskeme
světla?eZaeprvéSenebylebyetoeobyčejnýe
příběhSealeeneobyčejnýeosud5ezaedruhéSe
jehoehrdinouebyebylefotografSeopatrovníke
světla5eaezaetřetíSebylebyetoeosudeplnýe
stínůSesamozřejměLeKdoetoevlastněebyle
FrantišekeDrtikol?eDandyezehornickéhoe
maloměstaSesvětověeznámýefotografSe
jehožeživnostekrachovalaSemistreaktůSecoe
nikdyeneměleštěstíenaeženySemystike
aebuddhistaSekterýeuvěřilevekomunismus5e
mužemnohaevnějšícherozporůeaejejiche
vnitřníesyntézyL
ZJmenuji se Drtikol. Drtil jsem kola, která
mě svírala. Jsem fotograf. Fotografoval
jsem světlem. Píši lidem do duší světlem
poznání.Z
FrantišekeDrtikol

HloubějiepřemýšleteoesmyslueživotaSe
rozdávatepřízeňedruhýmeneevšichnie
svedouLeJiřinaeSousedíkováesepsalaezae
deseteleteručněepsanéepamětiLeVznikloe
zenichesedmebásnickýchekniheaetřiedalšíSe
veekterýcheseevěnujeeživotuevedětstvíSevee
školeeiespolečnémuesoužitíeaeprácieve
souborueLiptaesemanželemeRadomíremLe
JednaezenicheZPaměti 1Zevetěchtoedneche
vyšlaLeJiřinaeSousedíkováepocházíe
zedesetiedětíSenarodilaeseeverocee3-C2e
aevyrůstalaeveHrachovečkueveHuslenkáche
ueVsetínaLeCelýeživoteučilaečeskýejazykLe
Milujeehistoriieaeoplýváefenomenálníe
pamětíLe„Člověk, pokud má dobrou paměť,
je bohatá studnice. Z
Zdroj4ehttps411valasskyLdenikLcz1
zpravy_region1jirinaVsousedikovaV
sepsalaVrucneVM„9VstranV
pametiV293_9„3_Lhtml

DOPORUČUJEdKateřinadjanokovÁ DOPORUČUJEddHelenadgajdukOVÁ

NOVÉMKNIHY

PokudšneníšknihašdostupnášvšpůjčovněwšmůžetešsišjišsnadnošzarezervovatšnebošvypůjčitšjakošeVknihu1š

PražskéMjaro AťMžijouMmikrouti
SimonMMawer RadkinMHonzÁk
SimonšMawerwšautorš
bestsellerušSkleněnýšpokojwšseš
vracíšdošČeskoslovenska1š
Tentokrátšběhemšbouřlivýchš
šedesátýchšletšašsšnapínavýmš
příběhemšošsexuwšpoliticešaš
zradě1šVšlétěšrokuš8LD“wšvšroceš
Pražskéhošjarašašstudenéšválkywš
sešdvašstudentišOxforduwšJamesš
BorthwickšašEleanoršPikewš
rozhodnoušprojetšstopemš
Evropu1šTímšsišzkomplikujíš
právěšsešrodícíšpřátelstvíwškteréš
byšmohlošpřerůstšvšněcoš
většího1šJakmilešdorazíšdoš
jižníhošNěmeckawšnapadnešješ
navštívitšČeskoslovenskoš–š
zemiwšzeškteréšsešDubčekůvš
„socialismusšsšlidskouštváří“š
usmívášnašsvětškolem1

Láskašmožnášprocházíšžaludkemwšalešcelýšnáššživotš
řídíšútroby…šZnámýšpsychiatrwšpublicistašaš
vysokoškolskýšpedagogšpíšešpoutavěwšpoučněwš
originálněšišsšhumoremšošstřevnímšmikrobiomuwš
jemužšseštakéšříkáš“střevníšmozek”1šTentošnověš
objevenýšhybatelšsešpodílíšnašnašemšmetabolismuwš
imunitěšišřídícíchšprocesech1šMěníšnáššpohledšnaš
léčbušcukrovkywšdepresešišmnohošdalšíchšnemocí1

UmělecMnaMostříMnože
IrvineMWelsh
JimšFranciswšúspěšnýšmalířšašsochařwšžiješvšklidušseš
svoušženoušMelaniíšašdvěmašdceramišvšluxusnímš
doměšvšKalifornii1šMelaniešalešobjevíšněcoš
hrůznéhowšcožšnaznačuješmanželovušnásilnouš
minulost111šFascinujícíšrománwšvšněmžšsešopětš
setkámešsšFrancisemšBegbiemšzšTrainspottingu1

Rok vědy a techniky
v knihovně

V„roce„fPR9„oslaví„Česká„republika„a„především„české„knihovny„RPP„let„výročí„od„
vzniku„„Knihovního„zákona“„ú„zákon„čg„4JPMR9R9„Sbgž„o„veřejných„knihovnách„
obecních„schválený„Národním„shromážděním„ffg„července„R9R9ž„který„mimo„jiné„
zavedl„povinnost„zřídit„knihovny„v„obcíchg„Knihovny„tak„posílily„svoji„roli„a„dodnes„
svědomitě„plní„úlohu„vzdělávacích„a„komunitních„center„regionůg„Masarykova„
veřejná„knihovna„Vsetín„vnímá„toto„výročí„jako„velmi„významné„a„chce„jej„
obyvatelům„našeho„regionu„připomenoutg„Pro„rok„fPR9„tedy„připravila„cyklus„
s„názvem„„Rok„vědy„a„techniky„s„knihovnou“g
Knihovny„již„stovky„let„podporují„vzdělanostž„poznáníž„fantazii„a„kreativitug„Poskytují„
zdroje„a„informaceg„Jsou„institucemi„otevřenými„novým„technologiímž„výzvám„
a„mimo„jiné„zpřístupňují„i„oblast„vědy„a„technikyg

VýroceýEHAŽýnabídneýknihovnaýcyklusýpopulárněýnaučnýchýbesedýsýodborníkyý
zý akademickéý sféryý např0fý Jiříý GrygarTý Petrý HorálekTý Danielý VaněkTý Zdeněký ThomaTý
TomášýZindlerTýIdamýŠvehlaýaýdalší0ýZaměříýseýnaýoboryýjakoýnapř0ýLiterárníývědaý
aýknihtiskNýFotografieýaýfilmNýInformaceTýzdrojeýaýmédiaNýIstronomieNýHistorieNýLidskéý
těloTýKriminalistikaNýZoologieýaýtakýpodobně0ýNebudouýchybětýaniýexkurzeýproýškolyTý
výstavkyý knihý neboý výstavaý mVědciý naý Valašskum0ý Každýý regioný máý množstvíý
významnýchý událostíTý osobnostíTý vzdělancůTý vědcůTý vynálezcůTý kteříý seý podíleliý čiý
podílejíý naý rozvojiý kulturyý aý pamětiTý jsouý nositeliý příběhůTý kteréý byý mělyý býtý
zachoványýiýproýbudoucíýgenerace0

nejlepí lovci perel
Výknihovněýbyliýoceněniýnejlepšíýlovciýperel0
VeýčtvrtekýO0ýprosinceýproběhloýveývsetínskéý
knihovněýslavnostníývyhodnoceníýsoutěžeý
Lovciýperel0
JednáýseýoýýčtenářskouýsoutěžTývýnížývybranéý
dětskéýknížkyývýdětskýchýknihovnáchýseý
stávajíý„perlorodkami“ýaýpokudýjeýčtenářýčiý
čtenářkaýpřečteýaýsprávněýodpovíýnaýzadanéý
otázkyTýzískáváýperlu0ýČteníýseýtakýstáváý
zábavnějšíýaýdobrodružnější0ýSoutěžýseýveý
vsetínskéýknihovněýzopakovalaýjižýčtvrtýmý
rokem0ýZapojiloýseýdoýníýAMMýmlovcůýperelm
aýspolečněýseýjimýpodařiloýnasbíratýAýAŽFý
perliček0ýTiTýkteříýnasbíraliýEHýaývíceýperelTýbyliý
oceněniýjakoýnejlepší0ýZdeýjsouýjejichýjménaf
HavlováýInetaTýHavlováýEliškaTýMundierováý
KarinTýFialováýJitkaTýOravecýLukášTýFiľoýMetodTý
KeglerýJanTýFialaýJiříTýPilkoýIdélaTýFialováý
KarolínaTýFiľováýŽofieTýSmilkováýInnaTý
OndráškováýKarolínaTýJandováýIgátaTýSuráý
JanaTýMrázkováýPetraTýZrníkováýNikolaTýFialaý
DanielTýFilipováýSáraTýChrobákováýInna0
VelkéýpoděkováníýpatříýpartnerůmTýkteříý
přispěliýcenamiýproývyhodnocené0ý
ProýtentoýrokýsoutěžýskončilaTýaleýAF0ýlednaý
EHAŽývypukneýjejíýdalšíýročník0

OSOBNOSTnMĚSÍCE
VladimírnVlček
VladimírMVlčekMseMnarodilMveMVsetíně(MaleM
vyrůstalMvM3uslenkách)MUžMjakoMstudentM
gymnáziaMveMValašskémMMeziříčíMinklinovalM
kMdivadluMaMprojevovalMzájemMoMmoderníM
umění(MfilmMaMliteraturu)M3odněMcestovalM
aMfotografoval)MKMfilmuMseMdostalMzaMválky(MkdyM
pracovalMjakoMasistentMrežiséraMKautneraM
vMPrazeMaM3amburku)MPoMnavázáníMstykůMseM
sovětskýmiMfilmařiMstudovalMnaMfilmovéMškoleM
vMMoskvěMaMpůsobilMvMSovětskémMsvazuMiMjakoM
kulturníMatašé)MPoMnávratuMzMMoskvyMseMzapojilM
doMČeskoslovenskéhoMstátníhoMfilmuMjakoM
režisérMhranýchMfilmů(MzaMkteréMněkolikrátM
získalMstátníMcenu(MavšakMjehoMsnímkyMjsouM
poznamenányMtendenčnostíMaMpropagandouM–M
např)MKomedianti(MZítraMseMbudeMtančitMvšude(M
RudáMzářeMnadMKladnemMiMnášMprvníM
širokoúhlýMfilmMVMproudechM–:RMkoprodukceZ(M
kterýmMukončilMsvouMrežisérskouMkariéruM
vMČSR)MVladimíruMVlčkoviMnelzeMupřítM
vynikajícíMpráceMsMbarvouM–MvšechMjehoMšestM
českýchMfilmůMzM10)MletMbyloMbarevných(McožM
byloMojedinělé)MValašskuMvěnovalM
dokumentárníMfilmMZeměMpodM2eskydamiM
aMzasazenMjeMdoMnějMiMfilmMpodleMrománuM
JarmilyM/lazarovéM©dventM–BI19Z)MPoMroceM
BI98MemigrovalMdoM:rancieMaMjehoMdalšíMosudyM
nejsouMzcelaMjasné)MVeM:rancii(MŽtáliiM
aMJaponskuMnatáčelMreklamníMfilmy(MmělMbýtM
iMporadcemMMaoM7eFtungaMproMfilm(M
natáčelMvM2razíliiMaMnakonecMpracovalMopětM
vMNěmecku)MZemřelMnáhleMvM©nglii(MaleM
pochovánMjeMvMněmeckémM/rünwaldu)
Zdroje:
ČeskoFSlovenskáMfilmováMdatabázeM[online])M
©MJ00BFJ0B1M[cit)MJ0B1F06FBA])M4ostupnéMzCM
httpsC55www)csfd)cz5tvurce5GGJAFvladimirF
vlcek5M
KdoMbylMkdoMjeMkdoMnaMvýchodníMMoravěCMSuF
Žv)MVal)MeziříčíCMValašskéM©thény(MJ0BB(Ms)M6A)

Filmovýnrežisér
*n27.n1.n1919nVsetínn
n22.n11.n1977nAnglie

n
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LEDEN V KNIHOVNě
ZPRÁVA O CESTĚ DO KOSOVA
čtvrtek cH ledna v G7:-- hodinš
společenský sál knihovny
HistorieNaNsoučasnostNnovéhoNstátuNnaNBalkáněN
anebNAKrásnáNzeměNsNtragickýmNosudemA
Přednáší:NJUDrH Libor Bureš

ZDENĚK THOMA N
MANANG PO TŘICETI LETECH
čtvrtek G-H ledna v G7:-- hodinš
společenský sál knihovny
NepálskáNvesniceNpodNAnnapurnouNpohledemN
fotografůN
Zdeňka a Michala ThomovýchH
Cyklus "Rok vědy a techniky v knihovně"
Akce je součástí výstavy fotografií - vernisáž
výstavy v Galerii v Poschodí v 16 hodin.
CK Vsacantour – Dolní náměstí 344. Výstava bude
k vidění od 10. ledna do 28. února 2019.

IRENA DOUSKOVÁ
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
čtvrtek G7H ledna v G7:-- hodinš
společenský sál knihovny
BesedaNaNautorskéNčteníyyy
ČeskáNprozaičkajNautorkaNbestselleruNHrdýN
BudžesN119989NpředstavíN1nejen9NsvouNposledníN
noveluNRakvičkyyN
TatoNvystudovanáNprávničkaNzačínalaNjakoN
básnířkayNPůsobilaNtakéNjakoNnovinářkajN
vNsoučasnéNdoběNjeNspisovatelkouNzNpovoláníyN
JejíNknihyNbylyNpřeloženyNdoNjedenáctiNjazykůyN

leden V KNIHOVNě
ZŠ OBJEKTIVEM KŠMERY
čtvrtek fHí ledna v SÍ8-- hodinU
společenský sál knihovny
Ojřemeslejkameramanašjextrémníchjsituacíchšj
radostnýchjsetkáníchjijfilmařskémjadrenalinujsj
kameramanemjTomášem ZindleremUrežisérj
filmujRoutej66j–jsplnitjsijsvůjjsenšjbMKMSPj
Cyklus "Rok vědy a techniky a v knihovně" .

MEZI OLTÁŘEM Š KŠTEDROU
čtvrtek éSí ledna v SÍ8-- hodinU
společenský sál knihovny
Jakjsejčeskýjfarářjdostanejkjvýucejmatematikyj
dětíjvjUSAPjOjzajímavýchjzážitcíchj
ajzkušenostechjzejsvýchjcestjvyprávíj
páterjJiří Kučerašjfarářjřímskokatolickéj
farnostijValašskájPolankaP
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karel Čapek 3 Skandální aféra Josefa
Holouška v podání divadla Pierrot
středa úí ledna v Sú8-- hodin
Divadlo v Lidovém domě VsetínU
MVKjpartnerjakce
O ZDRŠVÍ Š STRŠVĚ 3 ZVUKOVÁ KNIHOVNŠ
úterý Ní ledna v SP8-- hodinU
společenský sál knihovny
Jakjnásjovlivňujejtošjcojjímejajjakjbýtjdíkyj
stravějzdravějšíšjpovyprávíjuživatelůmjzvukovéj
knihovnyjRadka Turpišováí
VYHODNOCENÍ MĚSTSKÉHO KOLŠ SOUTĚŽE
PRO DĚTI sO POKLŠD STRÝCŠ JURÁŠŠs
čtvrtek SÍí ledna v SP8-- hodinU
společenský sál knihovny

leden v knihovně
VÝSTAVA
wPu/ugfPulednau8uchodbauknihovnyunauDolPunáměstí
Počítačová grafika j práce dětí ze ZUŠ Vsetín
VZDĚLÁVÁNÍ
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Klenoty barokního sochařství
v českých zemích
MPuúnorauoduTPIIudouffPIIuhodin8u
kurzupokračujeuvždyuveustředuu
)wIPwP8MPgP8wIPgP8gPLP8fVPLPK
Potraviny a spotřebitel
fgPuúnorauoduTPIIudouffPIIuhodin8u
kurzupokračujeuvždyuveustředuu
)wVPwP8fgPgP8wVPgP8fIPLP8wLPLPK
KurzovnéxugSI8/uKčušufukurz
PřihláškyunutnouodevzdatudoufPwPwIfT
InformaceutakéunauwwwPe/seniorPczu
UZEL NA KAPESNÍKU NESTAČÍ!
KurzutrénováníupamětiuaumozkovéhoujogginguPu
LektorkaxuHelena GajduškováPuCenaxuwIIuKč8u
prouúčastníkyusuplatnouuregistracíudouMVKu
VsetínuzdarmaPuStávajícíuúčastníciumohouu
pokračovatPuTermínxučtvrtkyufxuměsíčně;u
wLPuledna8uwfPuúnora8uwfPubřezna8uwCPudubnauodu
fCxgIudoufVxIIuhodin8uspolPusáluknihovny
JAZYKOVÉ KURZY
angličtinau/uguúrovně
německáukonverzace
Kontakt : přihlášení pro kurzy:
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