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MVK
Masarykova veřejná
knihovna Vsetín
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
tel4: 575 755 141
email: mvk@mvk4cz
http://www4mvk4cz
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Turistické informační
centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
tel4: 575 755 111
ic4vsetin@mvk4cz
http://vsetin4mic4cz
http://www4facebook4
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knihovna Dolní náměstí
a turistické informační centrum
pondělí w pátek 10:00 w 18:00
středa
08:00 w 18:00
sobota
09:00 w 12:00
turistické informační centrum
h půjčovna 24 patro

městské pobočky
Luh, Rokytnice
pondělí/ středa 10:00 w 12:00
13:00 w 17:00
úterý/ pátek
10:00 w 12:00
13:00 w 16:00
čtvrtek/ sobota zavřeno
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novÁ ředitelka knihovny
daniela divínovÁ

OdD1.DdubnaDletošníhoDrokuDmáDMasarykovaDveřejnáDknihovnaDVsetínDpoDvíceDjakD
dvacetiDletechDnovouDředitelkuDIng.DDanieluDDivínovou,DseDkterouDjsteDseDjižDseznámiliD
vDúvoduDkvětnovéhoDmagazínu.DDáleDvšakDdoplňujemeDněkolikDjejíchDslovD
kDpokračováníDiDdalšímuDsměřováníDnašíDknihovny:D„Byla bych moc ráda, kdyby naše
knihovna ve Vsetíně byla takovým „srdcem města“. Nejenže jí k tomu pomáhá její
poloha v centru, ale také všichni její zaměstnanci, kteří bezesporu jsou „knihovníky –
srdcaři“. Snad i Vy sami vnímáte naši snahu o to, aby vsetínská knihovna byla
příjemným a vlídným místem gse špičkovými službami, rozsáhlým a kvalitním
knihovním fondem a odborným a vstřícným personálemD, kam se opakovaně
a „radostně“ budete stále vracet“,DuvedlaDnováDředitelkaDaDdodala:D„Stále je naší
prioritou podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti, ať již v rámci různých projektů,
v partnerství nebo vlastními aktivitami. Důležitá je také ochrana a zprostředkování
regionálního kulturního dědictví, trvalé uchování regionální literatury či důsledná
tvorba databáze regionálních osobností. Významná je i role informační.

Knihovna nejen drží krok, ale sama je často průkopníkem nových technologií –
digitálních i komunikačních. Může přispět k rozvoji e-governmentu a on-line služeb
občanům. Budu nadále usilovat o to, aby s týmem mých kvalifikovaných
a motivovaných spolupracovníků, kteří nejsou jen fknihovníkyf, ale stále více
i průvodci, lektoři, naslouchači a rádci, byla knihovna příjemným a dostupným
veřejným prostorem, knihovnou fpro lidif s moderním informačním a komunikačním
zázemím a s přístupem k relevantním informacím a informačním zdrojůmg,3svěřila3se3
Daniela3DivínováD
3

z výroční zprÁvy za rok 2018
Masarykova3veřejná3knihovna3Vsetín3
zveřejnila3výsledky3své3činnosti3za3rok3f)–8D
V3roce3f)–83měla3vsetínská3knihovna3"3fIÚ3
registrovaných3uživatelů3a3navštívilo3ji3
fÚ"39–Ú3osobD3Bylo3vypůjčeno3I"f3wP83knih,3
periodik,3CD3a3knihovna3uspořádala3"PÚ3
akcíDVe3výroční3zprávě3se3dočtete3nejen3
o3činnosti3jednotlivých3půjčoven3Bcentrální3
půjčovna,3studovna,3čítárna,3regionální3
oddělení,3zvuková3knihovna,3dětské3
knihovnyp,3ale3také3o3zpracování3a3nákupu3
titulů3nebo3o3působnosti3knihovny,3která3
prostřednictvím3oddělení3regionálních3služeb3
zajišťuje3odbornou3pomoc3""3knihovnám3
okresu3VsetínD3Vedle3kulturně3vzdělávací3role3
stále3posiluje3i3role3sociálně3komunitní3–3
uživateli3jsou3i3senioři,3děti,3mladé3rodiny,3
rodiče3samoživitelé,3cizinci,3osoby3se3
zdravotním3postižením3Bfyzickým3
i3mentálnímp,3nezaměstnaní,3klienti3sociálních3
služebD3I3pro3ně3vytváří3knihovna3kultivované3
zázemí3a3prostor3pro3osobní3rozvoj3či3
odpočinekD3Prioritou3knihovny3je3stále3
podpora3čtenářské3gramotnosti3již3od3
narozeníD3Úspěšně3se3rozvíjela3spolupráce3
s3firmami3na3některých3dílčích3projektech3či3
aktivitáchD3Výroční3zpráva3je3dostupná3
v3tištěné3podobě3na3jednotlivých3půjčovnách3
a3v3elektronické3podobě3na3wwwDmvkDczD

OSOBNOSTvMĚSÍCE
ElikavBalzerovÁ
Uliškaýwalzerová–ýrozDýOavránková–ýseý
narodilaýveýVsetíněDýStudovalaýnaýbrněnskéý
konzervatořiýaýGanáčkověýakademiiý
múzickýchýuměníýPkatedraýherectvíýaýrežieý
4T04pDýPotéýpůsobilaýčtyřiýrokyývýGihočeskémý
divadleývýČeskýchýwudějovicích–ýdvaýrokyýnaý
volnéýnozeýaývýletechý4T00–4TT6ýbylaý
členkouýKivadlaýnaýVinohradechDýMáývýraznýý
podílýnaýrekonstrukciýaýznovuotevřeníý
KivadlaýnaýLidlovače–ýjehožýjeýodýrDý4TT6ý
členkouDýVýrDý4T02ýseýprovdalaýzaýproducentaý
Ganaýwalzera–ýsýnímžýmáýsynaýGanaýaýdceruý
/déluDýUliškaýwalzerováýjeýjednouýzýnašichý
nejznámějšíchýaýnejoblíbenějšíchýhereček–ý
přestožeýpůsobíýpředevšímývýdivadlechDý
Veýfilmuýmocýpříležitostíýnedostala–ýpřestoýjeý
jednímýzýjejíchýfilmůýpopulárníýrodinnáý
komedieýSýtebouýměýbavíýsvětýP4T6ApDýÚspěchý
jíýpřineslaýrovněžýroleýherečkyýVilmyýveýfilmuý
ŽenyývýpokušeníýPAF4Fp–ýzaýnižýobdrželaý
Českéhoýlvaýzaýnejlepšíýženskýýhereckýývýkoný
veývedlejšíýroli–ýrDýAF4Žýsiýzahrálaýpoýbokuý
GiříhoýwartoškyýveýfilmuýTeorieýtygraDý
Koýpovědomíýdivákůýseýdostalaýaleý
předevšímýdíkyýseriálu–ýjejíýdoktorkaý/lžbětaý
ČeňkováýzýNemocniceýnaýkrajiýměstaýjeýproý
mnohéýnezapomenutelnáDýSpolupracujeýtakéý
sýrozhlasemýaývěnujeýseýdabingu–ýrDýAFF0ý
získalaýoceněníýLrantiškaýLilipovskéhoDýMimoý
toývyučujeýnaýSoukroméýhereckéýškoleý
výPraze8MichliDýVýrDýAF44ýseýstalaývítězkouý
patnáctéhoýročníkuýcelostátníýposluchačskéý
rozhlasovéýanketyýŠarmantníýosobnostýrokuD
Zdroje:
Česko8Slovenskáýfilmováýdatabázeý[online]Dý
AFF4ý[citDýAF4T8F28A0]DýKostupnéýzgýhttpsgMM
wwwDcsfdDczMtvurceM4F048eliska8balzerovaMý
MÁRUÍIOVÁ–ýMarieýaýMiroslavýCR/IÍÍRDý
RulturníýtoulkyýValašskemDýLrýdek8Místekgý
/lpressýAFF4–ýsDý4ŽD
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KVěTEN V KNIHOVNě
ALEŠ PALÁN – RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ
čtvrtek 8c května v muSíí hodinY
společenský sál knihovny
Šumavští2poustevníci)2jejichž2životy2se2
nepodobají2ničemu)2co2znáte32Beseda2s2autorem2
1Knihy2roku2gNPf2Lidových2novin13
Akce je součástí festivalu bLiterární jarob.
NOC LITERATURY
čtvrtek Fc května vycházíme v mfSíí hodin
od knihovny na Dolním náměstíY
od 8íSíí hodin bistro Na Pančavě
Společné2hlasité2májové čtení současné2
evropské2literatury2na2netradičních2místech2
Vsetína72Střední2zdravotnická2škola2écca2Pf7PNV)2
historická2budova2na2Dolním2náměstí2xxF2écca2
PF7xNV)2bistro2Na2Pančavě32Čtou2pedagogové2
a2studenti2vsetínského2gymnázia)2hudební2
doprovod72Bullet Proof Puppets2a2Not Yet3
Partneři: Česká centra, MG a SZŠ a VOŠ
zdravotnická Vsetín, bistro Na Pančavě,
Fair Oaks Management.. bLiterární jaro Vsetínb.
LUCIE FAULEROVÁ
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
čtvrtek mBc května v muSíí hodinY
společenský sál knihovny
Prozaička)2redaktorka)2spoluautorka2knihy2
Brnox2–2Průvodce2brněnským2Bronxem2égNPMV)2
za2níž2spolu2s2výtvarnicí2Kateřinou2Šedou2
získaly2cenu2Magnesia2Litera3
ADÉLA KNAPOVÁ
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
čtvrtek 8bc května v muSíí hodinY K klub
Novinářka2týdeníku2Reflex)2prozaička)2autorka2
povídek2a2románů2éNemožnost2nuly)2Fra2gNPM)2
Slabikář)2Fra2gNPRV2čte2ukázky2ze2své2tvorby3

květen V KNIHOVNě
TVOŘENÍ – KYTIČKA PRO MAMINKU
pondělí šú května od ýr2rr do ýš2rr hodindětská knihovna Dolní náměstí
a dětská knihovna Luh
PřijďgsigvyrobitgkytičkugkegDnigmatek6
VALAŠSKO ZA VÁLKY H ZVUKOVÁ KNIHOVNA
úterý Fú května v ýg2rr hodinspolečenský sál knihovny
PrůběhgII6gsvětovégválkygnagValašsku6gPřednáší:g
Mgrú Pavel Mašláň- MuzeumgregionugValašsko6
FÉROVÁ SNÍDANĚ S LÍSKOU
sobota ýýú května od ýr2rr do ý72rr hodinnáměstí Svobody- Vsetín
Piknikgagnejvětšígčeskágakcegnagpodporug
pěstitelůžgfairgtradegagodpovědnégspotřeby6g
Aktivitygknihovny:gminičítárnažgspolečenskég
hry6gPořádá: Líska, férové město Vsetín.
MARY¨S MEALS
JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ HLADU VE SVĚTĚ
středa ýgú května v ýF2rr hodinspolečenský sál knihovny
SoučástígpřednáškygbudegigdokumentgChildg316g
Pořádá: Charita Vsetín a Mary´s Meals.
VSETÍNSKÁ NOC
pátek ýFú května- ýÉ2rrH752rr hodin- K klub
Strašidelnéghryžgtvořenížgscénickégčtení6
VÝSTAVA2 O ČEM SNÍM
Chodba/schodištěgknihovnygnagDolnímgnáměstíg
prácegdospělýchgstudentůgvýtvarnýchgkurzů
Vernisážgvýstavygvgpátekg106gkvětnag
vg16:00ghodinžgspolečenskýgsálgknihovny

květen v knihovně
FzIR PLzY “ FzIR TRzDE JSI Nz TzHU0
středa á8p května od 7my44 hodinÁ K klubu
Odpolednecschramicvcknihovně0c
SOUSEDSKÝ TÝDEN „PĚŤÁKY PRO PTÁKY“
pondělí á4p května a středa ááp května
od 7Cym4 do 7Íy44 hodinÁ
Dolní náměstí před knihovnou
Benefičnícférováckavárnacscprogramem0cAktivityc
knihovnyžcminičítárna(ckvízycatd0cPořádá: Klub
ambasadorů fair trade a další partneři.
ŠODER DOJO KLU5 VSETÍN “ úvodní setkání
pondělí á4p května od 7Íy44 do 7úym4 hodinÁ
počítačová učebna knihovny
Bavíctěcpočítače?cChcešcumětcvytvořitcvlastníc
hru(cweb(cgrafikucacdalšícvěci?cPřidejcsec
vcknihovněckcpočítačovýmcninjům0
VYŠHÁZKY S Jp HzJZLEREM z Mp DRLÍKEM
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