&

MASARYKOVAUVEŘEJNÁ
KNIHOVNAUVSETÍN

INFORMAČNÍUCENTRUM
červenU06/2019

MAGAZÍN

MVK
Masarykova veřejná
knihovna Vsetín
Dolnícnáměstíc1356
755c41cVsetín
telw:c575c755c141
email:cmvk@mvkwcz
http:ffwwwwmvkwcz
http:ffwwwwfacebookw
comfmvkwvsetin

Turistické informační
centrum Vsetín
Dolnícnáměstíc1356
755c41cVsetín
telw:c575c755c111
icwvsetin@mvkwcz
http:ffwwwwic/vsetinwcz
http:ffwwwwfacebookw
comficwvsetin

knihovna Dolní náměstí
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pondělíc/cpátek
středa
48:44c/c18:44
sobota
49:44c/c12:44c
VcentrálnícpůjčovnacacKcklub.

turistické informační centrum

cpondělíc/cpátekcccccccccccccc48:44c/c18:44
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dětské knihovny
Luh, Rokytnice
pondělíhcstředa 14:44c/c12:44
13:44c/c17:44
úterýhcpátek
14:44c/c12:44
13:44c/c16:44
čtvrtekhcsobota zavřeno
V úterý a ve středu 4. a 5. 6. budou
knihovny Luh a Rokytnice uzavřeny!
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knihovny a informačního centra
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červEN V KNIHOVNě
TAI CHI
ANEB VNITŘNÍM UMĚNÍM KE ZDRAVÍ
ZVUKOVÁ KNIHOVNA
úterý PŠ června v ígé!! hodinš
společenský sál knihovny
Besedu“o“jemném“cvičení“pro“každý“věk“vedou“
akreditované“instruktorky“Eliška Jolovová
a“Hana Šnajdárková–“
Součástí“jsou“ukázky“cviků–
MAMINKOš TATÍNKUš ČTI MIh
pondělí í!Š června od ígé!! hodinš
Dětská knihovna Luh
Slavnostní“ukončení“čtenářského“kroužku“
„Knížátka““s“rodiči–
Programé
Čtení rodičů
rodiče“čtou“dětem“knihy“z“jejich“dětství“
PGabra“a“Málinka;“Honzíkova“cesta;“Heidiú“
děvčátko“z“hor;“Povídámú“povídám“pohádku……“
Přednes básniček
PMuchomůrkaú“Perníková“chaloupkaú“
Červená“Karkulka……
Jak včelička zachránila králíčka
divadélko“v“podání“dětí“z“kroužku“„Knížátka““
Pěvecké vystoupení dětí
Ppísnička“Večerníček…“
Večerníčkový kvíz
pro“rodiče“a“děti“
Předávání osvědčení
o“účasti“na“čtenářském“kroužku“„Knížátka“
SETKÁNÍ S PŘEDČÍTÁNKEM
středa íLŠ června v céu! hodinš
Dětská knihovna Luh
Setkání“nad“prvními“knížkami“pro“nejmenší“–“
probíhá“v“rámci“projektu“S“knížkou“do“života–

červen V KNIHOVNě
VESELÝ HRNÍČEK PRO TÁTU
TVOŘENÍ
středa jý5 června od j3:BB do j6:BB hodinc
Dětské knihovny Dolní náměstíc
Luh a Rokytnice
Blíží5se5Den5otcůš5tak5přijď5do5knihovny5vyrobit5
tatínkovi5hrníček5pro5radosté
DĚTSKÝ DEN V LUHU
pátek ýj5 června od j5:BB do j8:BB hodinc
prostor před Dětskou knihovnou Luh
„Slavíme5výročíM5Basic5–5´5letš5CD5English5–5K45
letš5dětská5knihovna5–5´K5let“
KwM445Helen5Doron5happening5–5vystoupení5
současných5i5bývalých5studentůš5písničky5
z5kurzů5angličtiny
KwMK´5vyhlášení5vítězů5KAé5ročníku5literárně5
výtvarné5soutěže5studijního5centra5Basic5„Jak5ke5
svému5jménu5přišlo“
KwML´5Kouzelná5baterka5–5scénické5čtení5
v5podání5dětských5knihovnic
A5dáleM5malování5na5obličejO5prezentace5knih5
Laura´s5world5of5booksO5Vsetín5Jokers5EšprtecE5
stolní5hokejO5výstava5starých5fotografií5sídliště5
LuhO5den5otevřených5dveříO5sbírka5batůžků5
Helen5DoronO5lekotékaO5předškolácké5
dovednostiO5hravé5počítáníO5zábavná5angličtinaO5
ukázky5obrázkových5knížekš5audioknihš5
deskovekO5smyslový5chodníkO5malování5
křídamiO5výprodej5dětských5knihé5
Moderuje5Bolek Vjaclovskýé5
O5občerstvení5se5postará5férová5kavárna5LÍSKY5
a5Karlovský5minipivovar5POD5PRALESEMé5
PořádajíM5Studijní5centrum5BASIC5Vsetínš5
CD5English5Vsetínš5Masarykova5veřejná5
knihovna5Vsetín5–5Dětská5knihovna5Luhé

červen v knihovně
KAMARÁDKA KNIHOVNA
čtvrtek ZzE června od 6ÚJJ do š–ÚJJ hodinB
Dolní náměstí před knihovnou
Přivítejteéprázdninyéaérozlučteéseéseéškolnímé
rokeméspoluéseésvýmiédětskýmiéknihovnicemié
zéDolníhoénáměstí3éLuhuéaéRokytnice2
Připravilyésiéproéváséscénickééčtení3étvoření3é
kvízy3éhryéaéspoustuédalšíézábavy2
VÝSTAVA
PŘÍBĚHY ASISTENCE
VýstavaéseékonáévérámciéTýdneéséNadějí2é
4utoréfotografiíHéMilan Jaroš
K2Oé–éú/2O2ž/KZé9échodbaé9é
schodištěéknihovnyénaéDolníménáměstí
VYCHÁZKY S JE HAJZLEREM A ME DRLÍKEM
Delší trasy – vede Jan Hajzler
yE jE KOHÚTKAÚétrasaHéKychová3éPapajskéésedlo3é
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