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MASARYKOVA VEŘEJNÁ
KNIHOVNA VSETÍN
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: +420 575 755 141
e-mail: mvk@mvk.cz
web: www.mvk.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM VSETÍN
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: +420 575 755 111
e-mail: ic.vsetin@mvk.cz
web: www.ic-vsetin.cz

SÍDLIŠTNÍ KNIHOVNY 
LUH
Stará cesta 1827 (bývalý dům
služeb), 755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 432 158
E-mail: luh@mvk.cz

ROKYTNICE
Rokytnice 413 (bývalý dům služeb),
755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 416 011
E-mail: rokytnice@mvk.cz

V O L U M E  1 0 I S S U E  8  2 0 2 0

KNIHOVNA DOLNÍ NÁMĚSTÍ
pondělí 10:00 - 18:00

úterý 10:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00
čtvrtek 10:00 - 18:00

pátek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 12:00

v sobotu otevřena centrální půjčovna (2. patro)
a K klub (3. patro), dětská knihovna (3. patro)

zpřístupněna
státní svátek 17.11. zavřeno

 
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VSETÍN

pondělí 09:00 - 18:00
úterý 09:00 - 18:00

středa 08:00 - 18:00
čtvrtek 09:00 - 18:00

pátek 09:00 - 18:00
sobota 09:00 - 12:00

státní svátek 17.11. zavřeno
 

SÍDLIŠTNÍ KNIHOVNY LUH A ROKYTNICE
pondělí 09:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
středa 09:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek - zavřeno
pátek 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

 
Sledujte náš web www.mvk.cz.



ÚVODNÍK

Také se někdy nemůžete odtrhnout od
pozorování krás podzimní přírody?
Minimálně již dvacátou minutu zaujatě
sleduji poletující pestrobarevné listy, které
se různou rychlostí snášejí k zemi. A když se
již skoro dotknou zežloutlé trávy, podebere
je ještě stále poměrně teplý závan větru a
vynese je opět vstříc modrošedé obloze
poseté bílými beránkovitými mračny, které
vypadají jako divadelní kulisy vymalované
Josefem Ladou. Místo smysluplných vět pro
tento úvodník mi mysl přehrává refrén
Nohavicovy písně: „Podzimní obloha dala se
do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá…“.
Mám problém posunout své myšlenky od
nostalgické poezie předlistopadového
podvečera k srdečně míněnému pobídnutí
beze spěchu otáčet jednotlivé stránky
listopadového magazínu. Vnímání barevné
nádhery babího léta mi trochu bolestně
podsouvá, že ne všem je tento vizuální vjem
dopřán. Po celý letošní rok si slavnostně

připomínáme 30. výročí založení Zvukové
knihovny pro slabozraké a nevidomé 
v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 
a finální den „D“ těchto oslav proběhne 
8. listopadu, kdy v partnerství s místní
pobočkou organizace SONS budou od 
10. hodiny do pozdního odpoledne probíhat
různorodé prezentační aktivity - ukázky
masáží, představení harmonizačních sad
hudebních nástrojů, besedy, hudební
produkce, nabídka speciálních
kompenzačních pomůcek a novinek v
audionahrávkách či zvukových knihách
apod. Vaše hojná účast na říjnovém
dobroběhu pro Světlušku a mimořádná výše
vybraného charitativního příspěvku pro
stejnojmenný nadační fond mi dává naději,
že se v hojném počtu setkáme v centrální
budově knihovny i v tomto plánovaném
jubilejním úterku. 
V listopadu zároveň vrcholí i „Literární
Vsetín", takže v knihovně přivítáme jak
hvězdné stálice české literární scény
(nenechejte si např. ujít autorské čtení
Jaroslava Rudiše), tak nadějné mladé
autorky a autory (znáte tvorbu Lenky
Chalupové nebo Jana Štiftera?). V každém
případě jsem ovšem přesvědčená, že vám
není cizí jméno nestora mentálního koučinku
Mariana Jelínka, a tudíž nepromarníte
příležitost setkat se s ním „naživo“.
Samotnou mě vždy překvapí omezený
prostor úvodníku. Na druhou stranu –
nemohu vám vše prozradit na (skoro) první
stránce. Kouzlo překvapení má také něco
do sebe… Prolistujte dále tento magazín a
zjistíte, co určitě tušíte – ve vsetínské
knihovně vás toho čeká ještě mnohem více… 

Těší se na vás celý tým vsetínské knihovny.
Daniela Divínová



Grafický román Mike’s place je výpovědí
o skutečné tragické události z 30. dubna

roku 2003 – dne, kdy došlo
k teroristickému útoku na stejnojmenný

hudební bar v centru Tel Avivu. Nejde
však jen o vylíčení celé tragédie, příběh
nabízí sondu do života mladých Izraelců

a jejich postojů k válečné politice. Skvělé
vyprávění o partě mladých lidí, kteří se

 i přes veškeré nesnáze dokázali
společnými silami vzchopit a dodnes

s pomocí hudby spojují lidi různých
národností i náboženského vyznání.

 
Doporučuje Sabina Daňková

 M I K E ’ S  P L A C E
J A C K  B A X T E R  &

J O S H U A  F A U D E M

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Šinrin-joku neboli lesní terapie je
současný trend trávení času v lese pro
zlepšení fyzické i psychické pohody.
Praxe je velmi jednoduchá – můžete
objímat stromy, chodit naboso po
trávě nebo jenom vědomě a intenzivně
dýchat čistý vzduch. V knize se
dočtete, jak tyto praktiky provozovat
správně, a budete se divit, jaký dopad
může tato medicína mít. Podaří se vám
snížit krevní tlak a stres, zlepšit
imunitní systém a znovu se napojit na
sílu přírody.

Doporučuje Hana Malá

Š I N R I N - J O K U ,  J A P O N S K É
U M Ě N Í  L E S N Í  T E R A P I E
L I  Q I N G

P r a v i d e l n ě  v á m  d o p o r u č u j e m e  k n i h y ,  k t e r é
j s m e  č e t l i ,  a  k t e r é  n á s  z a u j a l y .  N e c h t e  s e
z l á k a t  n a š i m i  t i p y  …

V í c e  r e c e n z í  n a j d e t e  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  k n i h o v n y
v  r u b r i c e  „ T i p  n a  k n i h u “ .

https://www.kosmas.cz/autor/34170/hillel-j.-kieval/
https://www.kosmas.cz/autor/34170/hillel-j.-kieval/
https://www.kosmas.cz/autor/65391/li-qing/


Na jaře roku 1944 přichází
do malotřídky v
Lověšicích, malé
železničářské vesničce u
Přerova, nový učitel.
Venkovská škola znamená
pro Petra Skálu
seznámení nejen s dětmi,
ale také s jejich rodiči –
zejména pak s vdovou
Lotou Kiliánovou,
maminkou osmileté
Helenky. Jejich rodící se
vztah, ale také Helenčin
něžný dětský svět a
láskyplné prostředí
domova, se střetávají s
krutou realitou válečných
a poválečných dnů.

Beseda s Lenkou
Chalupovou se uskuteční
24. listopadu 
od 17:00 hodin

KYSELÉ TŘEŠNĚ
LENKA CHALUPOVÁ

Takhle o dějinách střední
Evropy ještě nikdo
nevyprávěl. Cesta vlakem
zmizelou zemí po stopách
osudové lásky.
Jan Kraus je pečovatel 
a v Berlíně se stará 
o umírající. Pochází 
z Vimperku, od roku 1986
žije v Německu. 
S umírajícími tráví poslední
chvíle jejich života. Někdy
to jsou jen dny, jindy týdny,
málokdy měsíce. Jedním z
těch, které převáží na druhý
břeh, je Wenzel Winterberg,
rodák z Liberce, který je
stejně starý jako tamní
krematorium 
i Československá republika. 

Beseda s Jaroslavem
Rudišem - 1. listopadu 
od 17:00 hodin

WINTERBERGOVA
POSLEDNÍ CESTA
JAROSLAV RUDIŠ

KNIHY NAŠICH HOSTŮ

Kliknutím do obrázku se dostanete do online katalogu knihovny na www.mvk.cz. Zdroj obrázku:
obalkyknih.cz. Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat, případně
půjčit jako e-knihu.

V LISTOPADU

Velké dějiny hýbou
nebývalou silou i malými
městečky – Horní Jelení je
toho důkazem. Podivná
sešlost, při které se místní
obyvatelé oddávají pavím
hodům, oživuje dávné
démony, rodinná tajemství a
především touhy, bez nichž
by svět utonul v nehybnosti.
Jak žít a přežít, když kolem
bouří historie? Dramatické
osudy první poloviny 20.
století vás zavedou do
jelenské divočiny, do krásné
vily po Němcích v Trutnově i
do luxusního hotelu ve
válkou zmítaném Trenčíně.

Beseda s Janem Štifterem 
v knihovně proběhne 
3. listopadu od 17:00 hodin

PAVÍ HODY
JAN ŠTIFTER

https://katalog.mvk.cz/records/1a1e2a6c-ba9f-4489-8d57-9fec63602893
https://katalog.mvk.cz/records/a4447d6f-6d5c-4168-b44e-5d8095687e11
https://katalog.mvk.cz/records/81589b62-b2c4-4b98-810a-281d32bf277c
https://www.kosmas.cz/autor/28793/lenka-chalupova/
https://www.kosmas.cz/autor/7159/jaroslav-rudis/


Čech, který jede na Ukrajinu
najít své jiné já. Banda dětí
bez domova, jež válka
vyžene ze sklepa, protože
ten teď chtějí nájemníci
využívat jako kryt. Německý
pár, který si na Ukrajině
„pronajme dělohu“, ale
jejich dítě po porodu uvízne
v Kyjevě. Výrostek, který 
v obléhaném Mariupolu
rozváží lavaš a váhá, kdy
zmizet, až už je pozdě.
Ruská akademička, která se
spolu se svou milenkou
rozhodne protestovat
uprostřed Moskvy pomocí
pas de deux z Labutího
jezera… Postavami této
povídkové knihy nejsou
vojáci na frontě, avšak ani
tito lidé už nikdy nebudou
stejní.

LILIPUTIN: 
POVÍDKY Z VÁLKY
JAN NĚMEC

Dokumentární povídky z
jara, léta a podzimu 1945.
Kapitulace je podepsána,
šeříky voní. Je po válce, ale
svět už nikdy nebude jako
dřív. Běsi nemizí, ale spíše
se v lidech zabydlují, často
v rafinovaných převlecích.
Čechoslováci vítají volnost
a mír, ale vědomě i
nevědomě navlékají hlavu
do oprátky nových
nesvobod. Měsíce plné
šťastných návratů, nových
začátků, ale i surových
odplat, kamuflování
pofiderních válečných
kariér, sebevražd a
zklamání. Dramatický příběh
rodiny Šámalových a jejich
nalezených dětí se protíná s
příběhem lékaře a kozáka
Nikolaje Kelina.

1945: LÉTO BĚSŮ
MILOŠ DOLEŽAL

Japonský bestseller číslo 1
přináší oslavu knih, koček 
a lidí, kteří je milují.
Středoškolák Rintaró Nacuki,
zanícený knihomol, se
chystá zavřít knihkupectví-
antikvariát, které zdědil po
svém milovaném dědečkovi.
V tu chvíli se v něm však
objeví mluvící kocour 
s neobvyklou prosbou. Žádá
od Rintaróa, aby mu pomohl
zachránit knihy. Svět je plný
osamělých knih, které
zůstaly nepřečtené 
a nemilované, a kocour 
a Rintaró je musí osvobodit
od majitelů, kteří je
zanedbávají. Strhující příběh
o knihách, první lásce,
fantazii a neobvyklém
přátelství mladého chlapce
s mluvícím kocourem.

KOCOUR, KTERÝ
ZACHRAŇOVAL KNIHY
SÓSUKE NACUKAWA

NOVÉ KNIHY

Kliknutím do obrázku se dostanete do online katalogu knihovny na www.mvk.cz. Zdroj obrázku:
obalkyknih.cz. Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat, případně
půjčit jako e-knihu.

https://katalog.mvk.cz/records/d2ca48a4-3f01-46ed-9386-fde6b0ec145e
https://katalog.mvk.cz/records/2e14256a-8385-4309-8c51-705487b83a4e
https://katalog.mvk.cz/records/ba193e15-50a4-4273-a575-08c73a587023
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/


Milan Stanišič se narodil ve Valašském
Meziříčí. Jako dítě žil krátce v Bosně.
Absolvoval gymnázium a dvouletý německý
obchodní kurz ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Později vystudoval strojní průmyslovku 
v Rožnově pod Radhoštěm a státní jazykovou
školu ve Zlíně. Ve válečném období byl
zatčen gestapem a vězněn v různých
věznicích po tři čtvrtě roku, protože byl
občanem Jugoslávie, která v té době byla
nepřítelem Německa. Po ukončení studií a
třech letech pracovní činnosti v Uherském
Hradišti byl zaměstnán v Tesle ve Valašském
Meziříčí a současně působil jako sportovní
referent.
Byl aktivním sportovcem – fotbalistou,
následně od r.1964 atletem. V dalších letech
působil jako trenér, rozhodčí a funkcionář. 
K jeho zájmům patřila košíková. Podílel se
také na vybudování oddílu stolního tenisu,
který funguje dodnes. Zasloužil se o realizaci
Valašských her a mnoha mezinárodních
měření sil. Díky sportovním aktivitám
procestoval řadu zemí. Publikoval v místních
periodicích. V lednu 2009 mu byla udělena
Cena města Valašské Meziříčí za r.2008 za
přínos v oblasti sportu a dobrovolné práce 
s mládeží.

OSOBNOST MĚSÍCE
MILAN STANIŠIČ

SPORTOVEC

* 13.11.1922 Valašské Meziříčí
† 29.04.2016 Valašské Meziříčí

Text: Zápis z jednání Komise pro udělování cen
[online]. Valašské Meziříčí, 2008 [cit. 2015-01-30].
Fotografie: © Vlastislav Navrátil. Obelisk: První
valašské internetové noviny.

https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/


Masarykova veřejná knihovna

Vsetín nabízí na území města

Vsetína službu donášky do domu

svým registrovaným uživatelům,

jejichž trvalý nebo krátkodobý

zdravotní stav neumožňuje osobní

návštěvu knihovny.

Služba je poskytována uživatelům

s platnou registrací na základě

žádosti, zaslané registrovaným

uživatelem (nebo jinou blízkou

osobou jménem uživatele) na e-

mail: centralnipujcovna@mvk.cz.

Donáška je realizována 1x za 14

dní v níže uvedených termínech

(zpravidla v úterý): 1.11., 15.11.,

29.11., 13.12., 27.12.2022.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

Nabízíme vzácné tituly z fondu studovny i k absenčnímu zapůjčení domů.
Jedná se o vzácné velkoformátové publikace a encyklopedie o umění,
historii, společenských a přírodních vědách.
Tituly si registrovaní čtenáři knihovny mohou vypůjčit na 7 dní.

PUBLIKACE ZE STUDOVNY NOVĚ K ZAPŮJČENÍ I DOMŮ

mailto:centralnipujcovna@mvk.cz


VÁLKA NA UKRAJINĚ

Vernisáž výstavy a beseda

úterý 1. listopadu v 15:30 H, K klub

Reportéři Voxpotu Vojtěch Boháč a Majda

Slámová se tématu věnují dlouhodobě 

a situaci na místě sledovali ještě před

začátkem invaze. Přinášeli informace,

videa a fotografie zaznamenávající

přípravy Ukrajiny na možnost války tváří 

v tvář ruské eskalaci. Vystavené fotografie

zachycují Ukrajinu před začátkem invaze 

i poté, co byl ruský útok zahájen. Vojtěch

Boháč představí svou reportážní knihu

Všechny cesty vedou k válce.

Předchází v dopoledních hodinách

program Živé knihovny pro školy.

Podpořeno MK ČR.

JAROSLAV RUDIŠ

beseda a autorské čtení

úterý 1. listopadu v 17:00 H, 

společenský sál knihovny

Autor románů Nebe pod Berlínem,

Grandhotel, Potichu, Konec punku 

v Helsinkách, Národní třída, Český ráj 

a Winterbergova poslední cesta. 

S výtvarníkem Jaromírem 99 vytvořil

úspěšnou komiksovou trilogii Alois Nebel,

podle které vznikla divadelní hra a také

mezinárodně úspěšný film. Za své knihy

získal Cenu Jiřího Ortena, čtenářskou cenu

Magnesia Litera či Cenu Karla Čapka. 

Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín,

podpořeného SFK a ZK.

LISTOPAD V KNIHOVNĚ



JAN ŠTIFTER 

beseda s novinářem a spisovatelem

čtvrtek 3. lisopadu v 17:00 H, K klub

Působil v redakcích MF DNES a Lidových

novin, v týdeníku MF Sedmička pracoval

jako šéfredaktor. V roce 2013 založil

lifestylový magazín Barbar! Za román

Sběratel sněhu získal řadu ocenění,

včetně Ceny čtenářů České knihy, novelu

Café Groll adaptovalo Jihočeské divadlo.

Ve Vyšehradu vydal knihu povídek Světlo

z Pauliny a venkovskou románovou kroniku

Paví hody. Vedle prózy se věnuje

odborným textům především z oblasti

nejjižnějších Čech.

Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín,

podpořeného SFK a ZK.

18. NOC HER V KNIHOVNĚ

pátek 4. listopadu od 18:00 H, K klub 

Co vás čeká: deskovky, šprtec, tradiční

turnájek o ceny a hromady popcornu :-) 

Občerstvení: Doneste si, co kdo má rád,

zajistíme vám vodu, kávu a čaj.

Děti do 12 let bez doprovodu potřebují na

akci potvrzení od rodičů, formulář je

možné vyzvednout v knihovně. V knihovně

můžete strávit i noc, pokud si donesete

vlastní spacák a karimatku. Nutno

domluvit se předem! Minimální počet

nocležníků: 5 

Kontakt: Jana Vaculíková,

jvaculikova@mvk.cz, telefon: 575 755 142

Partneři: Bečvochovo hráčské doupě,

Vsetín Jokers – Hoockey Club, Albi

LISTOPAD V KNIHOVNĚ 



MARIAN JELÍNEK - VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮ

pondělí 7. listopadu v 17:00 H, 

společenský sál knihovny

Co skutečně rozhoduje o vítězích mezi

špičkami ve svých oborech? Jak se

připravovat, abyste dosahovali co

nejlepších výsledků? Jak se nevzdat, i když

se zrovna nedaří? Jakými způsoby a

technikami můžete svůj výkon nejvíce

ovlivnit? Uznávaný mentální kouč,

sportovní psycholog a autor knih Marian

Jelínek se dělí o své zkušenosti a doplňuje

je příběhy světových i českých vítězů.

Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín,

podpořeného SFK a ZK.

SLAVÍME 30 LET ZVUKOVÉ KNIHOVNY

8. listopadu po celý den

Masarykova veřejná knihovna Vsetín si

připomene 30 let od vzniku Zvukové

knihovny pro nevidomé a slabozraké.

Knihovna představí knižní novinky ve

zvukové knihovně či harmonizační sady

hudebních nástrojů.

Program:

Od 10 hodin, centrální půjčovna, 2. patro

Masáže SONS

Ukázky masáží, prezentace speciálních

kompenzačních pomůcek.

Od 13 do 15 hodin, K klub, 3. patro

Nahlédněte “pod pokličku” knihovníka

Staňte se na chvíli knihovníkem a

vyzkoušejte si vše spojené s půjčováním

časopisů či zvukových knih.

LISTOPAD V KNIHOVNĚ



V 15:00 hodin, společenský sál, 4. patro

Ladislav Nezdařil 

Povídání o životě i díle básníka a

rožnovského rodáka. V pořadu zazní verše

ze sbírky Horní chlapci, v níž autor popisuje

krásy valašské přírody i drsný život horalů. 

Hudební doprovod KARPATRIO.

Partner: Sjednocená organizace

nevidomých a slabozrakých (SONS)

představí své služby.

Podpořeno MK ČR. 

PĚSTOVÁNÍ KÁVY V KOLUMBII

středa 9. listopadu v 16:00 H, 

společenský sál knihovny

Víte, jak se pěstuje káva? A věděli jste, že

její pěstitelé musí čelit cenové i klimatické

krizi? Ve Vsetíně máte jedinečnou možnost

si o tom osobně promluvit s kolumbijským

pěstitelem kávy. Fairtrade Česko a

Slovensko, z.s., je platformou organizací

občanské společnosti, které se zabývají

etikou obchodu, globálním rozvojem,

udržitelnou spotřebou, ochranou životního

prostředí a lidských práv. Zapojena je také

organizace LÍSKA, z.s., která sídlí na

Vsetíně.

VÝSTAVA

VÁLKA NA UKRAJINĚ 

chodba / schodiště knihovny 

na Dolním náměstí.
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STO STUDENTSKÝCH (R)EVOLUCÍ:

VYSOKOŠKOLÁCI BĚHEM SAMETOVÉ

REVOLUCE A PO NÍ

čtvrtek 10. listopadu v 17:00 H, 

společenský sál knihovny

Jak je to s „generací 17. listopadu”?

Jak účast studentů na revoluci ovlivnila

jejich životy? Výsledky časosběrných

výzkumů z let 1996–1998 a 2017–2019

mapující roli studentů v průběhu sametové

revoluce. Beseda s se spoluautory 

i účinkujícími zmíněného dokumentu,

kterými jsou: Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav

Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé

dějiny AV ČR, v. v. i. a Mgr. Jana Wohlmuth

Markupová, Ph.D.

Projekce dokumentu Mladí mladým:

mozaika svobody, který vychází 

z pořízených orálně historických rozhovorů

a který vznikl ve spolupráci s Českou

televizí v roce 2019. 

Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín,

podpořeného SFK a ZK.

AKADEMICKÝ ROK PRO SENIORY 

Modul Ve zdravém těle zdravý duch

Termín konání: 7., 9., 14., 16. listopadu 

od 15.30 do 17.30 hodin

Program:

7.11. Jak být v pohodě (záda, dýchání) 

s Pavlínou Matějčkovou

9.a 16.11. Jóga s Pavlínou Panovcovou

14.11. Trénování paměti s Helenou

Gajduškovou

LISTOPAD V KNIHOVNĚ



Kurz je zdarma, Kapacita: 12 osob

Určeno seniorům a zdravotně

znevýhodněným osobám.

Uskutečněno za finanční podpory

Ministerstva kultury ČR.

VSETÍNSKÝ SENIOR ZVE:

ZAPOMENUTÉ VALAŠSKO 

Transformace života lidí během 20.

století. Vzdělávací modul je zaměřen na

vzájemné vlivy lidí a prostředí, ve kterém

žijí. Pokusíme se evokovat vzpomínky

pamětníků.

Termíny: 22. a 25. listopadu a 6. a 9.

prosince od 9 do 11 hodin.

Obohaceno o literární ukázky 

a medailonky významných osobností. 

SEZNAMTE SE S VIRTUÁLNÍ REALITOU 

pondělí 28. listopadu 9-11 hodin, 

Nahlédněte do světa virtuální reality a

vydejte se na vesmírnou procházku,

zaplavte si se žraloky nebo se třeba

podívejte do Antarktidy.

Hlaste se u K. Janoškové, tel.: 575 755

136, e-mail: kjanoskova@mvk.cz

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec

přátelská rodině a seniorům 2022.

V rámci projektu probíhají také kurzy Jak

na tablet a chytrý telefon.

ROBOHERNA

pátek 18.listopadu od 14:00 do18:00 H, 

K klub

Přijďte si vyzkoušet programovatelné

robotické hračky.

LISTOPAD V KNIHOVNĚ
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VALAŠSKÉ VÁNOCE

úterý 22. listopadu, od 16:00 do 18:00 H,

Turistické informační centrum Vsetín

Adventní tvoření z tradičních 

i netradičních materiálů, ozdoby 

a dekorace s vánoční tematikou. 

Podpořeno z NDT Obec přátelská rodině 

a seniorům 2022.

DĚTSKÝ KLUB PALEČEK

čtvrtek 24. listopadu v 9:00 H, 

dětská knihovna Dolní náměstí

Určeno pro rodiče na rodičovské

dovolené a jejich děti od narození do 

4 let. Ukázka leporel, didaktických hraček

a audioknih. 

Probíhá v rámci projektu S knížkou do

života.

LENKA CHALUPOVÁ

čtvrtek 24. listopadu v 17:00 H,

společenský sál knihovny

Beseda se známou spisovatelkou

oblíbených románů a detektivek.

Miluje psaní, čtení, hudbu, divadlo, film,

historii a výtvarné umění. 

Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín,

podpořeného SFK a ZK.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

VZPOMÍNKA NA JOSEFA SOUSEDÍKA

čtvrtek 15. prosince v 18:00
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