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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
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ÚVODNÍK

barokního2sochařství2
a2Potraviny2a2spotřebitelš2
a2uvítáme2i2nové2i2původní2
studenty2trénování2paměti2
TUzel2na2kapesníku2nestačíš!2
Děti2mají2od29G!9!2do20!8!2
jarní2prázdniny2–2v2dětských2
půjčovnách2pro2ně2bude2
připraven2speciální2
prázdninový2program2
v2podobě2čteníS2tvoření2a2her!

Letošní2mimořádná2sněhová2nadílka2i2mrazivé2
počasí2jsou2na2jedné2straně2překrásnéS2na2druhé2
straně2způsobují2problémy2s2dopravou2i2chůzí2
po2zamrzlé2zemi…!2Věříme2všakS2že2nic2z2toho2
vás2od2návštěvy2knihovny2neodradí52Únor2je
sice2nejkratší2měsíc2v2roceS2na2
nabídce2našich2únorových2akcí2
Únorljelsicelnejkratílměsíclvlroce,l
byste2to2však2nepoznali!2Kromě2 nalnabídcelúnorovýchlakcílvlknihovněl
již2avizovaného2Roku2vědy2
a2technikyS2který2pokračuje2 bysteltolvaklnepoznali…Vlúnorul2019ljeltul
slvÁmilvsetínskÁlknihovnalužl98llet.
v2únoru2tématem2lokální2historie
Těšit2se2můžete2také2na2
T…!9!2Valašský2rytíř2nebes2a2Pátrání2v2historii2
pokračování2„Staříčků“2aneb2
s2Jaroslavem2Pospíšilem290!9!š22pokračujeme2
zaniklých2vsetínských2
také2v2Projektu2Spisovatelé2do2knihovenS2a2to2
hostinců555
tentokrát2setkáním2s2Michalem2MaršálkemS2
V2únoru29ú072je2tu2s2vámi2
lékařemS2básníkem2a2esejistou2T09!9!š!
vsetínská2knihovna2už27Ú2let!2
Nemine2vás2však2ani2oblíbené2cestovatelské2
VěřímeS2že2i2nadále2pro2vás2
téma2–2o2cestování2po2Jižní2Rmerice2budou2
bude2příjemným2
vyprávět2Zuzana2a2Michal2Klímkovi!2Nabídka2
společníkem2a2kulturním2
bude2opravdu2pestráS2protože2vás2čeká2také2
i2vzdělávacím2zázemím!2
zahrádkařeníS2rocková2hudba2i2Noc2her…2
Ve2zvukové2knihovně2se2dne2G!29!2můžete2setkat2
Helena2Gajdušková
s2novým2vsetínským2místostarostou2Pavlem2
a2celý2tým2zaměstnanců2
Bartoněm!2Pokračují2také2jazykové2kurzyS2
vsetínské2knihovny
Virtuální2univerzita2třetího2věku2Tkurzy2Klenoty

PŘEČTĚTEVSIsVCOVNÁSVZAUJALO
PravidelněVVÁmVdoporučujemeVknihysVkteréVjsmeV
četlisVaVkteréVnÁsVzaujalyyVNechteVseVzlÁkatVtipyV
naVčtenííVkVnaemuVtématuVbLokÁlníVhistoriebVproV
měsícVúnorVvVcykluVbVědaVaVtechnikaV
sVknihovnoubyVVíCEVRECENZíVaVtipůVNAJDETEV
NAVWEBOVýCHVSTRÁNKÁCHVKNIHOVNYVwwwymvkyczy

JakubVaVMilanVKratochvílovi JaroslavVPospíil

JyVBalejkaVýVvalaskýVrytířVnebes Hyeny
PlukovníkáJosefáBalejkaáLž3ž5A,UUN.á
budoucíáhrdinaáválečnéhoánebeáaáčestnýá
občanáValašskýcháKloboukáaáPrahyA
LetňanáseánarodiláveáValašskýchá
KloboukáchMáSenástátáseápilotemámuá
splnilástrýcáAloisMáJosefáabsolvovalá
školeníáváMasarykověáleteckéálizeá
váUžhoroděMáPoáobsazeníáČeskoslovenskaá
nacistyáutekládoáPolskamákdeáseápoznalá
sátrojicíáVilémáKošařmáMatějáPavlovičá
aáJosefáFrantišekmájenžáseádoáhistorieá
BitvyáoáBritániiázapsalánejvyššímápočtemá
sestřelůánepřátelskýcháletcůMáNaábritskéá
ostrovyádefinitivněáodešelávároceáž3NDmá
kdeáseáživilájakoádopravníápilotmářidičá
autobusuáaávynálezceMáDoárodnéávlastiá
zavítalávároceáž356mánatrvaloá
zdeázakotviláválistopaduáž383M
O jeho osudu zjistíte více na besedě,
která se uskuteční v naší knihovně 7.2.

Autorápředkládáásvědectvíáoáobdobíáletá
ž3F3áAáž3N8ánaáZlínskumáVsetínskuá
aáBystřickuMáZachycujeánejenápalčivéá
otázkyáodbojeáaápartyzánskéhoáhnutímá
praktikyákomunistůápřiájejichácestěáká
mocimáaleáiástatečnostálidímákteříádokázaliá
vzdorovatájakáhnědémátakárudéátotalitěMá
Sápoužitímádosudánepublikovanýchá
materiálůáseásnažíáosvětlitáněkteréá
zločinyákomunistickéátotalityávčetněá
smrtiáJanaáMasarykaMáPráciádoplňujíá
vzpomínkyáosobmákteréáseápodílelyá
naáprotifašistickémáodbojiáaápamětiá
německéhoákriminálníhoákomisařeá
Pannwitzeávyšetřujícíhoáatentátánaá
ReinhardaáHeydrichaM
Na besedu s Jaroslavem Pospíšilem,
při které pohovoří i o svých dalších
knihách, zveme do vsetínské knihovny
ve čtvrtek 21.2.

DOPORUČUJEVmagdaVgolÁňovÁ DOPORUČUJEVVkateřinaVjanokOVÁ

NOVÉeKNIHY

Pokudlnenílknihaldostupnálvlpůjčovně“lmůžetelsiljilsnadnolzarezervovatlnebolvypůjčitljakoleHknihuúl

TajnÁehistorieeBornnu:e Doběhnoutestrach
PosledníevelkoměstoeSe KristinaePaltén.eeDesiréeeW.eStattin
knihaeprvní
PolnávratulodlKeltskélbrányl
uvázllGowerylvelměstělBornnlal
nemůželselodtamtudlhnoutúl
Abylselnějaklzabavil“lpředložilil
mulpřátelélklprošetřenílnovýl
fenomén“ltakzvanoul„hrulpol
síti“úlHralvšaklneníltaklnevinná“l
jaklselzpočátkulzdálaúlGoweryl
selstanelsvědkemlnásilnéhol
úmrtíljednoholzlhráčůlalsámlsel
ocitnelvlnebezpečíúlAbyl
ochránillsebelilsvélpřátele“l
musílselzačítlzabývatltajnoul
historiílBornnu“lkteráljel
nebezpečnálužlsamalolsoběú
TajnálhistorielBornnulnavazujel
nalrománlKeltskálbránaúl
Zároveňlseljednálolprvníldíll
cyklulPoslednílvelkoměstoú
Najdete v regálu se sci-fi.

KdyžlselKristinělzačalolvlživotělvšelhroutit“lzačalal
běhatúlStalalselzlnílultramaratonskálběžkyněl
alpokořilalněkoliklsvětovýchlrekordůúlChtělalvšakl
zelsvéholběhulučinitlvícúlRozhodlalse“lželběháníml
zkusílbořitlpředsudkylalspojovatllidiúlProtolsel
vydalalnalcestu“ljížlbylselobávalililmnoheml
zkušenějšílcestovatelélaldobrodruhovéúlVydalalsel
samalnapříčlÍránemúlNechtelselstrhnoutl
vyprávěnímloltétolcestěú

VýstupeJižníevěží
JÁchymeTopol
BásníklalprozaiklJáchymlTopollselvluplynulýchl
třechldesetiletíchluplatňovalltéžlnalpolil
žurnalistikylcobylreportér“lrecenzent“lkomentátor“l
glosátorlalesejistaúlKnihalVýstuplJižnílvěžílnabízíl
vlchronologickémlpořadílobrazlrůznýchlpolohl
vývojeljeholnovinářskélpráceú

fantastickÁ
knihovna

Od(února(TVG9(se(i(vsetínská(knihovna(zapojuje(do(projektu(Akademie(science(
fictionš(fantasy(a(hororu(JASFFHlš(který(nese(název(Fantastické(knihovny-(Jeho(cílem(
je(v(rámci(městských(knihoven(v(celé(ČR(nabídnout(a(doporučit(čtenářům(to(nejlepší(
z(fantastiky(Jpozn-(literární(žánr(fantastika(v(sobě(zahrnuje(scižfiš(fantasy(i(hororl(
a(propagovat(ji(i(celou(ASFFHASFFH(je(organizace(zastřešující(fantastický(žánr(v(jeho(nejrůznějších(podobách-(
Aktivně(přispívá(k(rozvojiš(popularizaci(a(kultivaci(české(fantastické(scény(
a(každoročně(oceňuje(počiny(na(poli(fantastiky-(V(neposlední(řadě(usiluje(
o(propagaci(české(fantastické(tvorby(v(zahraničí-(V(rámci(spolupráce(s(knihovnami(
nabízí(do(budoucna(kromě(propagace(kvalitní(literatury(i(spolupráci(na(tour(autorů(
po(knihovnáchš(Galerii(fantastiky(apod-(To(nejlepší(z(fantastiky(vybírá(již(od(r-(G99–(
s(pauzou(mezi(lety(TVV6–TVGT-(

Vsetínskájknihovnajsejfantastickéjliteratuřejsoustavnějvěnujejvícejnežjpatnáctjlet4jaj
protoj mámej vej svémj fonduj téměřj všechnyj knihy4j kteréj získalyj novodobéj oceněníj j
9S““Hj–jzejj55joceněnýchjtitulůjodjrSjC-3CjjichjmámejKKjajkjtomujještěj
3Cj audioknihSj Tytoj knihyj nyníj snadnoj naleznetej vej fondu4j kterýj jej označenj logemj
akademieSj„V naší knihovně zamíří do regálu s „fantasy“ denně mnoho příznivců této
literatury“4juvádíjknihovnicejHanajMalá4jkterájsejvýznamnějpodílelajnajzaloženíjtétoj
sekce4j průběžněj přispíváj kj doplňováníj fondu4j aj dodáváPj „Popsat typově fanouška
tohoto žánru je vcelku obtížné, protože fantasy čtou lidé napříč věkem, od teenagerů
až po starší kmety. Většinou se jedná o muže, nicméně v období, kdy náš trh zaplavila
„romantická“ fantasy (ságy Stmívání, Upíří deníky a jiné) jim zdatně sekundovaly
i ženy, opět rozličného věku“S

nejlepí autoři "jurÁa"
Vjlednujproběhlojslavnostníjvyhlášeníj
městskéhojkolajdětskéjliterárníjsoutěžej
HOjpokladjstrýcajJurášaH4jjejížjtématemjbylyj
„HrdinovéjzjknížekHSjDylojodevzdánojcelkemj
33-jpracíjpsanýchjformoujprózy4jpoeziejčij
komiksuSjTvořilijjejžácijzejKjvsetínskýchj
základníchjškol4jrozdělenijdojEjvěkovýchj
kategoriíSjSeznamjoceněnýchP
3SjgjASjtřídajgjprózaPjFhrobákováj9nna4j
Sponerováj2mma4jNovákovájTereza4
3SjgjASjtřídajgjpoeziePjKřenkovájNatálie
ESjgjNSjtřídajgjprózaPjMacháčekjRostislav4j
MojžíšovájKlára4jMacháčkovájPavla4j
ESjgjNSjtřídajgjpoeziePjOrságovájDeáta4j
KopeckýjPatrik4jNedomovájJulie4j
ESjgjNSjtřídajgjkomiksPjHorkelovájLucie4j
ZichovájKarolína4jMelichaříkovájVeronika4
KSjgj5SjtřídajgjprózaPjFhrobákjMetoděj4j
GeržovájVeronika4jKincljMartin4
KSjgj5SjtřídajgjpoeziePjŠulákovájLucie4jj
VálkovájKristina4jPelcjŠtěpán4j
KSjgj5SjtřídajgjkomiksPjKrátkájTereza4j
Randýskováj9nna4jVeteškovájJosefína4
MSjgjRSjtřídajgjprózaPjHurtajJan4j
ČermákovájMichaela4j–uffkovájJulie4j
MSjgjRSjtřídajgjpoeziePj–ereviankoj2lizaveta4j
JuráňjMatěj4jMorvayjOlivie4j
MSjgjRSjtřídajgjkomiksPjHlouchovájPavlína4j
ČížovájMonika4jVehovskájTerezaS

OSOBNOSThMĚSÍCE
liborhsoťÁk
Rkademický1architekt1Libor1Sošťák1se1
narodil1ve1Vsetíně61Studoval1Střední1
uměleckoprůmyslovou1školu1v1Žrně1FéMCO–
éMCKUP1na1[akultě1architektury1VUT1v1Žrně1
FéMCK–éMKgU1a1Rkademii1výtvarných1umění1
v1Praze1FéMKg–éMK0U61Na1přelomu1let1éMKj1
a1éMK01studoval1také1na1Unité1pedagogigue1
architecture1v1Paříži61Od1roku1éMKC1se1věnuje1
architektuřeP1navrhování1interiérů1
a1nábytkovému1designu61V1letech1éMMé–g55j1
byl1členem1autorského1týmu1architektonické1
kanceláře1ŽLOúw1Studio1Vsetín1spolu1
s1akademickými1architekty1Petrem1Osičkou1
a1Milanem1úhlápkemP1od1roku1g55j1
provozuje1vlastní1architektonický1ateliér61
Navrhl1a1realizoval1mnoho1staveb1různého1
určení61V1roce1éMM01získal1cenu1“ům1roku1za1
administrativní1budovu1:ú”ú1v1OstravěP1
v1roce1g55ž1Čestné1uznání1v1]rand1Prix1OR1
za1rekonstrukci1“olního1náměstí1ve1Vsetíně1
a1v1roce1g55K1obdržel1cenu1Stavba1roku1
Zlínského1kraje1za1Radniční1náměstí1
v1warolince61Žije1a1pracuje1v1Ratiboři1
u1Vsetína61Věnuje1se1i1malířstvíP1r61éMM51se1
účastnil1kolektivní1výstavy1mladých1umělců1
motivované1cílem1humanizace1chladných1
vsetínských1sídlišťP1od1r61g5551vystavuje1
samostatně1i1kolektivně1v1galeriích1na1
VsetíněP1ale1i1na1dalších1místech6
V1sobotu106O6g5éM1proběhne1na1Zámku1Vsetín1
vernisáž1výstavy1s1názvem1“:ntrospektiva”P1
kde1bude1pokřtěna1kniha1“Pařížský1skicák”1
s1autorovými1kresbami1a1malbami1z1Paříže6
Zdroje:
Rkademický1architekt1Libor1Sošťák1[online]61
g5éO–g5éC1[cit61g5éMz5ézgg1]61“ostupné1
zD1httpDNNwww6sostakarchitekt6czN1
wdo1byl1kdo1je1kdo1na1východní1MoravěD1Naz
Su61Valašské1MeziříčíD1Valašské1RthényP1g5ééP1
s61é5g61Libor1Sošťák

*h27.h2.h1959hVsetín
akademickýharchitekt
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únor V KNIHOVNě
JOSEF BALEJKA C VALAŠSKÝ RYTÍŘ NEBES
čtvrtek UH února v ÉU:PP hodinI
společenský sál knihovny
DramatickáAaAbohatáAživotníApouťAplukovníkaA
BalejkyMAčsZAletceAAaApříslušníkaAlegendárníA
RAFALARoyalAAirAForceAveAIIZAsvětovéAválceMA
rodákaAzAValašskýchAKloboukZ
Přednáší:AJakubAaAAMilanAKratochvíloviMA
autořiAknihyZ
Cyklus Rok vědy a techniky
MICHAL MARŠÁLEK
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
úterý ÉDH února v ÉU:PP hodinI
společenský sál knihovny
LékařMAbásníkAaAesejistaAjeAzároveňAautoremA
neboAspoluautoremAřadyAodbornýchAknihA
zAoblastiApsychiatrieZAZaAsbírkuAČernáAbereA
KDauphinMA120)PAbylAnominovánA
naAcenuAMagnesiaALiteraZ
SVýJáET KOLEM
čtvrtek É(H února v ÉU:PP hodinI
společenský sál knihovny
1ZAčástAdobrodružnéAcyklotour
„JihAprotiAseveru“AanebAjakAcestovateléAvnímaliA
přechodAzALatinskéAAmerikyMAkterouAsiAzaArok
aApůlAzamilovaliMAdoAmoderníhoAsvětaZ
Přednáší:AZuzanaAaAMichalAKlímkoviZ
PÁTRÁNÍ V HISTORII S JH POSPÍŠILEM
čtvrtek DÉH února v ÉU:PP hodinI
společenský sál knihovny
oAknihách:ARubAaAlícAbaťovskýchAsporůMAHyenyA
vAakciMAHerrADirektorAaAtiAdruzíZAPrůřezA
literaturouAfaktuAsAregionálnímiAtématyA
pohledemAspisovatele JUDrH Jaroslava
PospíšilaZACyklus Rok vědy a techniky

únor V KNIHOVNě
LITERATURA A ROCKOVÁ HUDBA
čtvrtek ÉbN února v Zm:MM hodiní
společenský sál knihovny
Literatura:je:inspirací:pro:hudební:díla:
tuzemských:i:zahraničních:skupin:a:interpretůš:
V:pořadu:zazní:komentované:ukázky:
9s:obrazovým:doprovodemK:z:tvorby!:
The:BeatlesD:Aphrodite´s:ChildD:Jaromíra:žž:
a:Kafka:BanduD:CamelD:Neila:DiamondaD:
Vladimíra:MišíkaD:Petra:Nováka:N:Geroge:
C:BeatovensD:Ricka:Wakemana:a:dalšíchš:
Pořadem:provází!:PhDrN Jaroslav CísařD:
šéfredaktor:časopisu:ČtenářD:hudební:publicista:
a:spolupracovník:Radia:Beat:a:také:autor:knih:
o:hudběš
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
SETKÁNÍ S MÍSTOSTAROSTOU
VE ZVUKOVÉ KNIHOVNĚ
úterý -N února v Z-:MM hodiní
společenský sál knihovny
Hostem:únorového:setkání:uživatelů:zvukové:
knihovny:bude:nový:místostarosta:
MgrN Pavel BartoňN
MLADÍ ZAHRÁDKÁŘI S JAK ZAČÍT
úterý ZžN února v Z-:MM hodiní
společenský sál knihovny
Pěstování:rostlin:přináší:radostD:podělme:se:
o:ni:s:dětmiT:Aktivity:ČZS:pro:děti:a:mládežZ:
Zakládáme:zahrádkářský:kroužekZ:Náměty:pro:
práci:s:dětmiZ:Jak:dosáhnout:na:dotaceš:Určeno:
pro!:členy:ZO:ČZSD:pedagogické:pracovníkyD:
veřejnostš:Přednáší!:MgrN Vlasta AmbrožováD:
místopředsedkyně:republikové:rady:ČZSD:
odbornice:na:práci:s:mládežíš
Pořádají!:Zahrádkáři:okresu:VsetínD:US:ČZSš

únor v knihovně
js NOC HER V KNIHOVNĚ
pátek yysúnora v /G:šš hodinS K klubS
Akcežježurčenažmilovníkůmžzábavnýchž
ažinteligentníchžher6žDětiždožSZžletžpotřebujížnaž
akcižpotvrzenížodžrodičů6žPřespánížježmožné–ž
nutnoždomluvitžsežpředeméžžKontakt8ž
J6žVaculíková–žjvaculikova@mvk6cz–ž
tel6žZŠZžŠZZžSRy6žPartneři: TOM, Skorci.
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVĚ
yZ6žy6žČteníž–žDolnížnáměstížSL8LLžhodin
yU6žy6žJarnížfleurogamiž–žLuhžSL8LLž–Sy8LLžhodin
yŠ6žy6žSlepičkyžzžplastovýchžlžičekž–ž
DolnížnáměstížSL8LLž–žSy8LLžhodin
žžžžžžžžžžJsižnažtahuéžS38LLž–žSU8LLžhodin
S6ž36žPtáčcižzžpapíruž–žRokytnicežSL8LLž–žSy8LLž
VÝSTAVA do yGsysyš/j
schodištěcchodba knihovny Dolní náměstí
Jakžjsmežsežpřipravovaližnažtalentovkyž
VýtvarnéžpráceždětížzežZUŠžVsetín6
VZDĚLÁVÁNÍ
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Klenoty barokního sochařství
v českých zemích
začínámežU6žúnoražodž96LLždožSS6LLžhodin–ž
Potraviny a spotřebitel
začínámežS36žúnoražodž96LLždožSS6LLžhodin6ž
Kurzovné8ž3úL–0žKčžfžSžkurz6
UZEL NA KAPESNÍKU NESTAČÍ!
Kurzžtrénovánížpamětižažmozkovéhožjoggingu6ž
Lektorka8žHelena Gajdušková6žCena8žyLLžKč–ž
prožúčastníkyžsžplatnoužregistracíždožMVKž
Vsetínžzdarma6žyS6žúnora–žspol6žsálžknihovny–ž
kurzžpokračuježvždalšíchžměsících6
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