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CMKK4j8EstátyEaEostrovyE_ižníE[merikyECMKKAj8E
ČínaEaE:ongEKongECMKKAj8EcentrálníE[frikaE
sEvýstupemEnaEKilimanjaroECMKK6j8EpacifickéE
ostrovyECMKKHj8EostrovyEOceánieECxSSSj8E
západníE[frikaECxSS4j8EcentrálníE[merikaE
CxSS)j8EMarkézyECxSS6j8E]razílieECxSSKj8E
NepálECexpediceEManang8ExSMMjúEZeEsvýchEcestE
pořizujeEcestopisnéEfotografie8EkteréE
prezentovalEnaEněkolikaEsamostatnýchE
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Více informací zjistíte v regionálním oddělení
knihovny ve 3. patře na Dolním náměstí.
Vyzkoušejte také databázi regionálních osobností
na www.mvk.cz
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Ukázka z knihy Valaši v boji za svobodu
zSnad žádný kmen českého národa na
Moravě v pohnutých dobách historických
nevystupuje tak do popředí jako chudé, po
většině pastevnické obyvatelstvo hornatého
Valašska. Je s podivem, že vlastní potomci
tohoto rázovitého kmene nejsou si vědomi, že
otcové jejich při svém lopotném a krušném
zápase o chléb vedli též neúmorný boj
o statky duchovní, o ideu náboženské
a mravní svobody, o hospodářské a sociální
zlepšení. Dosud i valašské školy chodily za
vzory hrdinnosti až k Chodům...z
Zdroje:
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prÁzdninovÁ knihovna
TVOŘENÍ V DĚTSKÝCH PŮJČOVNÁCH
středy od 9:II do 8,:II hodin
ž)PC|PCVeseláCoslavaCnarozeninCjCRokytnice
ž|PC|PCLapačCsnůCjCLuh
gžPC|PCRecyhraníC–CZvířátkaCzCCDCjCDolníCnáměstí
žfPC@PCVelikanánskýCkrokodýlCjCRokytnice
AžPC@PCShamballaCnáramkyCjCLuh
A@PC@PCNápadyCzClékařskýchCšpachtlíCjCDolníC
náměstíC

VENKOVNÍ ČTENÍ A ZPÍVÁNÍ
schody před knihovnou na Dolním náměstí
zábavnéCčteníCaCzpíváníCproCnejmenšíCvCpodáníC
umělcůPCProCrodinyCsCdětmiP
pondělí ,,M července v 8I:II hodin
L S VDOLKEM
ShudebníCseskupeníCSpolekCVdolekb
Za nepříznivého počasí se koná v dětské knihovně
na Dolním náměstí.

PRÁZDNINOVÁ NOC HER V KNIHOVNĚ
pátek 9M srpna od 88:II hodin- K klub
ZažijteCjedinečnouCprázdninovouCnocCaCpřijďteCsiC
zahrátCstolníChryCdoCvsetínskéCknihovnyPC
AkceCjeCurčenaCvšemCmilovníkůmCzábavnýchC
aCinteligentníchCherPCVíceCinfoTCJanaCVaculíkováC|C
jvaculikova@mvkPczC|CtelPC:|:C|::CžfAPCC
PartneřiTCTOMCaCSkorci

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
:PC–C5PCsrpnaCproCpřihlášené
VÝPRODEJ KNIH
každouCstředuCodCž)P|PCdoCgžP@PCA)ž5C
vCž)T))ChodinP
předCTuristickýmCinformačnímCcentremCVsetínC
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