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ÚVODNÍK

„Přizvednutím koutků jen pár
milimetrů vyvíjíte podvědomý
tlak na svou duši“
I když se stále snažím udržet si vnitřní klid,
v hlavě se mi rojí jedna otázka za druhou... Jaká
budoucnost čeká naše děti? Jak křehký je náš
svět? Opravdu je možné nikdy nikomu nelhat?
Jak já sama vnímám pojmy „svoboda“ a
„demokracie“? Kde je hranice mezi žitím podle
svého přesvědčení a sobectvím? V jaké kondici
je můj imunitní systém? Vláda nás v
posledních týdnech udržuje neustále ve střehu.
Každá nečekaná a v relativně krátké době
změněná informace veřejnost zneklidňuje.
Převládající nejistota se mění v úzkost. Někdo ji
snáší lépe, někdo hůře. Existuje ovšem jedna
obecně platná rada. Usmívejte se. I když nejste
zrovna pozitivně naladěni, zkuste to. Ona ta
forma, že přizvednete koutky jen pár
milimetrů, vyvíjí podvědomý tlak na naši duši,
aby začala rezonovat s vnější formou, tedy
úsměvem.

Knihovny zůstávaly – jako jedny z mála
kulturních institucí - otevřeny ještě v době po
14. říjnu, kdy již byly vládou uzavřeny např.
muzea, galerie, hrady, kina, divadla a
podobná zařízení. Nicméně vzhledem ke stále
se zhoršující epidemiologické situaci v naší
zemi došlo od 22. října k uzavření i široké sítě
knihoven. Podobně jako při jarním uzavření
se snažíme přenést část našich služeb do
digitálního prostoru. Pro naše registrované
uživatele nabízíme on-line půjčování e-knih.
Na www.mvk.cz najdete online: Pohádky
z knihovny, Upoutávky na zajímavé e-knihy,
Návody na kreativní tvoření či ovládání
a programování robotických Ottíků a další.
Pro naše studenty Univerzity 3. věku jsme
vytvořili „virtuální třídu“, takže se s našimi
studujícími seniory potkáváme alespoň
v online prostředí. Ráda bych vyjádřila
bezmezný obdiv nad schopnostmi a
dovednostmi našich seniorů, neboť několik
desítek jich zvládlo zapojení se do virtuální
třídy naprosto bravurně. Proto bychom
v obdobném režimu chtěli dokončit i zbylé
semináře v cyklu Akademický rok pro seniory
nebo seminář Trénování paměti.
Přestože se teď nemůžeme potkávat osobně,
chci Vás ujistit, že na Vás v knihovně stále
myslíme a doufáme, že toto podzimní
uzavření knihoven bude daleko kratší, než 45
dní na jaře. Moc bychom si to přáli. Již nyní
nám chybíte…
Jakýkoli Váš problém nebo požadavek se
pokusíme vyřešit i individuálně, ozvěte se!
Za všechny knihovnické kolegyně a kolegy
Vám přeji pevné zdraví i nervy…
Daniela Divínová

PŘEČTĚTE SI,
CO NÁS ZAUJALO

Pro tento měsíc doporučujeme e-knihy.
Návod k jejich půjčení online najdete na webu
knihovny www.mvk.cz.
Stejně tak i více recenzí na knihy v rubrice
"Tip na knihu".

ZRCADLOVÝ MUŽ
LARS KEPLER
Osmý případ komisaře Joony Linny.
Brutální čin a jediný svědek, jehož chorá
paměť odmítá vydat pravdu. Návrat
hypnotizéra v osmém případu komisaře
Joony Linny. Šestnáctiletá Jenny zmizí cestou
ze školy. O pět let později se její tělo objeví
na hřišti v centru Stockholmu. Pachatel
dívku oběsil obzvlášť krutým způsobem, na
ocelovém laně ji vytáhl na dětskou
prolézačku. Kdo může něco takového
udělat? Joona Linna se s vervou pouští do
vyšetřování. Tuší, že Jenny nemusí být
jediná. Znovu se spojí s hypnotizérem
Erikem Mariou Barkem.

POSLEDNÍ ODYSEA
JAMES ROLLINS
V zamrzlé grónské krajině objeví skupina
vědců hluboko pod ledem středověkou loď.
Její podpalubí ukrývá mnohem starší
předměty – zbraně z doby bronzové –
a v kapitánově kajutě leží zlatá mapa se
stříbrným astrolábem. Zachycuje trasu
Odysseovy slavné lodi plující od Tróje,
ukazuje však i ohnivou řeku tekoucí k městu
ukrytému ve Středomoří. Město leží
v podzemní říši Tartaros, jak Řekové
označovali peklo. Když se rozšíří informace
o Tartaru a o zázračných zbraních, které jsou
tam ukryté, na nestabilním Blízkém východě
se prudce zvýší napětí.

NOVÉ E-KNIHY

Jak si vypůjčit e-knihu najdete na www.mvk.cz.

VERONIKA AGEIWA
DENÍK JAPONSKÉ
MANŽELKY

MICHAELA
KLEVISOVÁ
DRAK SPÍ

JAN MIKOLÁŠEK
PAMĚTI PŘÍRODNÍHO
LÉČITELE

Když se Veronika poprvé
seznámila se spolužákem
z Japonska, neměla ani
tušení, že se do něj
zamiluje a za několik let
s ním odletí do Tokia, kde
mu porodí syna a začne žít
jako skutečná Japonka.
Čeká ji celá řada výzev, aby
zapadla nejen do odlišného
kulturního prostředí, ale
hlavně do své nové rodiny:
koupat se nahá v lázních
s tchyní, tradiční japonský
pohřeb dědečka, kluzké
knedlíčky „moči“ a práce
v japonském obchodě.
Zvládne být i přes všechny
překážky opravdovou
japonskou manželkou?

Některá tajemství je lepší
zapomenout. V zapadlé
jihočeské vesničce se
před čtrnácti lety
odehrálo něco, o čem
Eliščina matka už nikdy
nechtěla mluvit. Dospělá
Eliška se teď vrací, aby
dávné události pochopila.
Po jejím příjezdu však
zmizí mladá žena a další
je zavražděna. Spojitost
zločinu se starým
nevyřešeným případem
nakonec přivede na scénu
Josefa Bergmana.
A kriminalista během
pátrání po vrahovi
zjišťuje, že místní před
ním tají temnou minulost.

Slavný léčitel vypráví poutavou
formou svůj strhující životní
příběh. Bylinář Jan Mikolášek
zažil lesk i bídu rakouské
monarchie, během německé
okupace se musel vypořádat
s nevítanými návštěvami
vysoce postavených nacistů.
Po válce se stal trnem v oku
komunistům. Ti neměli pro
jeho „léčitelství“ žádné
pochopení. Jeho výjimečnost
podtrhuje film Šarlatán, jenž
vstoupil do kin. Mikolášek
sepsal své paměti v 50. letech.
Nyní vycházejí poprvé v tomto
rozsahu a čtenáře rychle
vtáhnou do děje. Přinášejí
i zajímavý pohled do praxe
přírodního lékařství.

KDE KONČÍ SVĚT
VÍTĚZOVÉ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE

„Čím víc budeš vědět, tím větší bude tvůj svět.“ Jan Ámos Komenský...
Slova Jana Ámose Komenského platí i o několik stovek let později a není náhodou, že právě
v roce 2020, kdy si připomínáme 350 let od Komenského úmrtí, je odkaz Učitele národů
ústředním tématem letošního ročníku literární soutěže Kde končí svět. Děti z celého
Zlínského kraje psaly nejen o svých zážitcích spojených se školou, ale také o své představě
ideální školy či o imaginárním setkání s J. A. Komenským. Neomezená dětská fantazie se
prolínala jako spojovací linka všemi přihlášenými pracemi a odborná porota, složená
z knihovníků, učitelů, přátel knihovny a milovníků krásného slova, měla velmi obtížnou
práci vybrat vítězná díla. Soutěž Kde končí svět vyhlašuje Klub dětských knihoven Svazu
knihovníku a informačních pracovníků České republiky. V jednotlivých okresech je ovšem
tato soutěž každoročně vyhlašována pod individuálními názvy. Na Vsetínsku ji mladí
spisovatelé znají jako soutěž „O poklad strýca Juráša“, pro Zlínsko je to „Hledání“,
v Uherském Hradišti a okolí nese název „Píšu povídky, píšu básně“ a na Kroměřížsku se
jmenuje „Kroměřížská litera“. Autoři ztvárnili své práce formou prózy, poezie či komiksu. Do
krajského kola postoupilo 100 prací od vítězů městských a okresních kol. Oceňovaly se čtyři
věkové kategorie: 1. - 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída.

UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI ZA MĚSTO
VSETÍN
1. - 3. třída
poezie
3. místo: Fialová Karolína, ZŠ Luh, Vsetín

4. a 5. třída
poezie
1. místo: Chrobáková Anna, ZŠ Integra, Vsetín
komiks
2. místo: Hrubanová Lea, ZŠ Trávníky, Vsetín

6. a 7. třída
komiks
1. místo: Krátká Tereza, ZŠ Rokytnice, Vsetín

8. a 9. třída
poezie
1. místo: Hurta Jan, ZŠ Trávníky, Vsetín
Všem oceněným autorům z celého Zlínského kraje
budou prostřednictvím knihoven Vsetín, Zlín,
Uherské Hradiště a Kroměříž předány dárkové
tašky s diplomem, sborníkem, s knižními
a dalšími drobnými cenami. Za finanční podporu
při vydání Sborníku vítězných prací děkujeme SKIP
Velká Morava.
Pořadí všech oceněných ze Zlínského kraje,
tiskovou zprávu, sborník v online podobě a také
online slavnostní vyhlášení, kde zazněly vítězné
práce, najdete na www.mvk.cz.
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OSOBNOST MĚSÍCE
ZÁVIŠ KALANDRA
Záviš Kalandra se narodil ve vzdělané rodině
frenštátského lékaře Břetislava Kalandry
(jednoho z valašských přátel T.G. Masaryka). R.
1912 se celá rodina přestěhovala na Vsetín, kde
získal jeho otec místo. Byl známý lékař „lidumil“ a
po celý svůj život se snažil o zlepšení situace
dělníků. Záviš prožil mládí ve Vsetíně,
navštěvoval reálné gymnázium ve Valašském
Meziříčí, jelikož býval často nemocný, poslali jej
rodiče k příbuzným do Jindřichova Hradce, kde
taky chodil na gymnázium. Na Karlově univerzitě
v Praze studoval klasickou filologii a antickou
filozofii. Studium zakončil skvělou disertační
prací o Parmenidovi, vysoce hodnocenou ještě po
mnoha letech filozofem Janem Patočkou. Ve
studiích poté pokračoval i na Berlínské
univerzitě. Politické přesvědčení ovlivněné
sociálními snahami jeho otce odklonilo Záviše
Kalandru od slibné vědecké kariéry a přivedlo jej
do řad levicových intelektuálů. R. 1923 vstoupil
do komunistické strany a v letech 1926-27 se stal
jedním z vedoucích funkcionářů Komunistické
studentské frakce (Kostufry). Kalandra byl poté
řadu let redaktorem Tvorby, Rudého práva a Halo
novin. Kromě marxistické filosofie se zabýval i
dalšími filosofickými směry, estetickými
problémy, staršími českými dějinami a pod
vlivem S. Freuda i psychoanalýzou. R. 1936 byl
vyloučen z komunistické strany. R. 1939 byl
zatčen gestapem a celou válku prožil v
koncentračních táborech Ravensbrück a
Sachsenhausen. Po válce vstoupil do sociálně
demokratické strany a věnoval se publicistice,
historii a další vědecké práci. R. 1949 byl
komunistickou bezpečností uvězněn a v prvním
velkém procesu u nás v režii GPU odsouzen k
trestu smrti (8. června 1950) spolu s Miladou
Horákovou, Janem Buchalem a Oldřichem
Peclem. 27. června 1950 byl Záviš Kalandra
popraven. Je pohřben ve Vsetíně.
více informací:
https://www.osobnostivalasska.cz

HISTORIK, ESTETIK, PUBLICISTA
*10.11.1902 Frenštát pod Radhoštěm
†27.06.1950 Praha

Zdroj textu: BALETKA, Ladislav. Kdo to byl Záviš Kalandra.
Nové Valašsko. 1990, roč. 39, č. 28-29 (11.7.1990), s. 4.
JABŮRKOVÁ, Hana. Záviš Kalandra – intelektuál a svoboda
idejí. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2. s. 42.
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko.
2002, s. 615.
Fotografie: Archiv Valašského Deníku.

LISTOPAD V KNIHOVNĚ
KNIHOVNA PŘECHÁZÍ DO
ONLINE PROSTORU
I v době svého uzavření poskytuje
knihovna své služby v omezené
podobě. Dle aktuálně platného
rozhodnutí vlády zůstávají všechny
provozy Masarykovy veřejné knihovny
Vsetín včetně Turistického
informačního centra do odvolání
uzavřeny.
V tomto období také klade knihovna
důraz na své online služby (čtenářské
konto, předregistrace, platební brána a
další) a půjčování e-knih. Díky této
službě máte přístup k aktuálně
nejžádanějším knihám českých i
světových autorů a přístupy k e-knihám
volně stažitelných z jiných zdrojů
(knihovna.cz, Databáze knih, Digitální
knihovna, Městská knihovna v Praze
atd.). Na webu knihovny www.mvk.cz
také najdete videa natáčená
vsetínskými knihovnicemi a knihovníky,
ať už se jedná o čtení pohádek či
tvoření. Do online prostředí
přesunujeme také virtuální
univerzitu 3. věku a další aktivity.
Od 22.10.2020 (tedy od svého
uzavření) knihovna automaticky
pozastavila generování upomínek,
čtenáři se nemusí obávat vybírání
zpozdného z naší strany v období od
uzavření. U již vypůjčených titulů Vám
automaticky prodlužujeme výpůjční
dobu.

LISTOPAD V KNIHOVNĚ
ROZVÁŽKA A VÝDEJNÍ OKÉNKO
Vzhledem k velkému zájmu a častým
dotazům přistoupila knihovna
k rozhodnutí zprostředkovat
od 9. listopadu 2020 výpůjčky knih
alespoň v omezené podobě, a to
formou rozvážkové služby po Vsetíně
a výdejního okénka.
NUTNO OBJEDNAT!
Registrovaní uživatelé knihovny tak
mohou zadat svou objednávku
elektronicky na e-mailovou adresu:
mvk@mvk.cz nebo
centralnipujcovna@mvk.cz, případně
telefonicky na čísle 575 755 141.
Uživatel zadá své jméno, číslo
čtenářského průkazu, seznam
požadovaných titulů a způsob,
jakým chce knihy doručit (rozvážka
nebo vyzvednutí ve výdejním okénku)
Knihovna zašle e-mailem nebo sms
zprávou potvrzení objednávky, termín
a další údaje o předání / převzetí knih.
Výdejní okénko bude fungovat na
zazvonění v centrální půjčovně ve
2. patře na Dolním náměstí, ve dnech
pondělí a čtvrtek, od 10:00 do 12:00 a
od 13:00 do 15:00 hodin. Rozvážka
knih pak každé úterý od 8:00 do 15:00
hodin. Tuto službu nabízí knihovna
pouze po dobu svého uzavření
v návaznosti na aktuální
epidemiologická opatření.

ONLINE AKCE LISTOPAD
MARGIT SLIMÁKOVÁ
ZDRAVÁ VÝŽIVA
pondělí 23. listopad, 17:00 hodin,
získáte přístup k živému online
přenosu po přihlášení
Zdravá výživa pro děti
Proč je třeba zdravě jíst a jak
to v pohodě zvládat
i s dětmi? Jak výživa ovlivňuje
zdraví, chování a
akademické výsledky dětí? Jak
zlepšit výživu dětí ve
školách a jak učit děti zdravě
jíst?
Možnost diskuze nad všemi
tématy. Otázky pište předem nebo do
chatu v online přenosu.
Přihlaste se na e-mail:
kjanoskova@mvk.cz nebo na webu
mvk.cz.
PharmDr. Margit Slimáková, dietoložka,
bloggerka a propagátorka zdravotní
prevence. Autorka bestselleru
„Velmi osobní kniha o zdraví“ a
výživového doporučení Zdravý talíř.
Zakladatelka 1. českého think tanku
Globopol věnujícího se tématům
zdravotní prevence a výživy. Vystudovala
farmacii, dietologii v USA a četné
certifikované kurzy. Pravidelně
publikuje a přednáší, propaguje zdravou
výživu pro školy a nemocnice. Ve své
praxi využívá osvědčené
poznatky ze všech oblastí medicíny.

ONLINE AKCE LISTOPAD
AKADEMICKÝ ROK PRO SENIORY
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
- Trénování paměti
s Helenou Gajduškovou
- Zdravá výživa
s Margit Slimákovou
- Jóga pro každý den a techniky
dýchání s Monikou Trčálkovou
- Jak na zdravá záda
s Monikou Trčálkovou
Po přihlášení získáte přístup k přenosu
Máte-li otázky na přednášející, pište
předem na přihlašovací e-mail.
Přihlaste se na e-mail:
kjanoskova@mvk.cz
nebo na webu mvk.cz
Kurz je zdarma.
Určeno seniorům a zdravotně
znevýhodněným osobám.
Uskutečněno za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.
TVOŘENÍ Z KNIHOVNY ONLINE
POHÁDKY Z KNIHOVNY ONLINE
A DALŠÍ PŘENOSY
Sledujte na www.mvk.cz
------------------------------------------------------Použité obrázky: archív MVK, archív
Margit Slimáková, archív Valašský deník
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