
  



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-80-87991-14-5 
© Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2021  

 
 



5 
 

 
 
Milí čtenáři, 
 

 

letošní rok je pro naši 
knihovnu obzvlášť význam-
ný. Připomínáme si 100 let 
od jejího založení. Je to hod-
ně, nebo málo? Jak se to 
vezme... Z pohledu dějin lid-
stva je to nic, z pohledu ma-
lého dítěte je to něco nepřed-
stavitelného.  
 
Stoletý člověk se často mění 
v dítě, proto je tento sborník 
seriózní i hravý, jak už to 
v životě chodí. Připravili 
jsme pro vás 100 stran čtení, 
kde se seznámíte s historií 
i současností knihovny, před-
stavíme vám současné kni-
hovnice a knihovníky a chy-
bět nebude ani anketa mezi 
uživateli knihovny.   
 
 
 

Knihovnou za tu dobu prošla 
celá řada zaměstnanců a čte-
nářů nepočítaně. Slovo tak 
dostanou lidé před knihov-
nickým pultem i ti za ním, 
pamětníci i současníci. K na-
rozeninám obvykle zaznívá 
nějaké přání do budoucna – co 
tedy přát naší knihovně? 
Všechno je o lidech – a tak 
přejme naší knihovně do bu-
doucna nadšené a profesionál-
ní knihovníky a nadšené, po 
vědomostech všeho druhu 
toužící uživatele. Neméně dů-
ležitá je příjemná vnitřní at-
mosféra s přátelskými vztahy. 
Jenom tak bude zaručen věčný 
koloběh, kdy nám do knihov-
ny budou přicházet stále nové 
generace čtenářů.  
 

redakce

   

 

 

  



Vážená stoletá dámo, 
drahá vsetínská knihovno!  
 
Známe se již téměř 50 let! 
Pojí nás silné osobní, přátelské 
a posledních 16 let i pracovní 
pouto. Tykáme si. 
 
Tvé letošní stoleté narozeniny 
ve mně vyvolávají potřebu 
vzpomínat, bilancovat, pře-
mýšlet nad tím, čím vším jsi 
za těch 100 let prošla, zda 
a jak ses změnila, kam smě-
řuješ… 
 
Tvé jméno je znamením osu-
du – nomen omen, řekla 
bych… Jméno T. G. Masary-
ka ve svém názvu neseš od  
svého založení. Masaryk byl 
vizionář, schopný vybočit ze 
zažitých představ a schémat, 
bojovat proti průměru, dělat 
chyby a poučit se z nich, sta-
novovat si téměř nedosažitel-
né cíle, riskovat kvůli svým 
ideálům a osvíceně budovat 
demokratickou společnost.  
 
Ani Ty ses nikdy nespokojo-
vala s průměrností. Naopak. 
Vytrvale ses snažila a snažíš 
naplňovat Masarykův odkaz 
posilováním své vzdělávací 
a vzdělanost podporující po-
zice, vizionářsky se přetváříš 

do přirozeného centra místní 
komunity, které stále zůstává 
pilířem demokratické společ-
nosti, paměťovou institucí 
ochraňující kulturní i znalost-
ní dědictví, ale také moderní 
knihovnou nenásilně propoju-
jící tradičně poskytované 
služby s inovativními aktivi-
tami akcentujícími nové tech-
nologie a rozšiřující se mož-
nosti a příležitosti digitálního 
světa. 
 
Nedivím se tvé hrdosti, když 
sleduješ, jak co do kvantity, 
tak kvality nabyl Tvůj kni-
hovní fond. Z 800 svazků 
v roce 1921 na téměř 120 000 
knihovních jednotek v roce 
2021.  
 
Svět, lidé i jejich životy se 
rychle proměňují. S obdivem 
sleduji, jak rychle a nenuceně 
jsi pochopila, že se musíš 
proměňovat i Ty. Mnohokrát 
jsi mi říkala, že se knihovna 
musí snažit o poskytování co 
možná nejlepších služeb, že 
vztah dlouhodobě vytvářený 
a kultivovaný mezi obsluho-
vanou komunitou a Tebou je 
křehký a je nesmírně důležité 
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budovat flexibilní, vstřícný 
a odborně erudovaný pracov-
ní kolektiv, který dokáže lás-
kyplně a s upřímnou snahou 
o veřejné blaho právě pro-
střednictvím podpory čtení 
a čtenářské gramotnosti pro-
pojovat a posilovat občan-
skou soudržnost napříč všemi 
generacemi.  
 
Tvých letošních 100 let je 
úctyhodné číslo, které před-
stavuje ohromné množství 
zkušeností, zážitků, dosaže-
ných malých i velkých cílů, 
prožitých skutečných či lite-
rárních příběhů…  
 
Přála bych Ti do dalších mi-
nimálně 100 let, abys nikdy 
nemusela obhajovat svou sa-
motnou existenci. Abys i na-
dále byla vyhledávaným a ob-
líbeným místem valašské ko-
munity i odborné veřejnosti, 

ve kterém by všichni, bez 
rozdílu věku, vzdělání či růz-
ného vidění světa, nacházeli 
přesně to, co najít potřebují: 
kvalitní a různorodý knihovní 
fond, relevantní informace, 
vstřícný a ochotný personál, 
příjemný mobiliář a lidumil-
nou atmosféru.  
 
Upřímně přeji lidem kolem 
Tebe (zástupcům zřizovatele, 
uživatelům či návštěvníkům, 
partnerům a spolupracovní-
kům…) i uvnitř Tebe (pra-
covníkům knihovny) prožíva-
nou radost a spokojenost při 
jakékoli poskytované službě, 
realizované aktivitě nebo jen 
obyčejném pobytí ve Tvém 
časoprostoru.  
 
Ať se Ti daří!  
 

Daniela Divínová,  
t. č. ředitelka 
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Proč se  
jmenujeme  
Masarykova  
veřejná  
knihovna 
Vsetín? 
 
Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín (dále MVK) byla zalo-
žena 2. února 1921.  
 
Usnesení k jejímu zbudování 
pochází ze 7. března 1920, kdy 
v rámci oslav 70. narozenin 
T. G. Masaryka městské za-
stupitelstvo rozhodlo „otevříti 
ihned Masarykovu městskou 
knihovnu, obsahující přes 800 
svazků“. 
 
Tomáš Garrigue Masaryk 
(7. 3. 1850, Hodonín – 14. 9. 
1937, Lány) 
 
český vědec, filozof, peda-
gog, politik a žurnalista, za-
kladatel novodobého česko-
slovenského státu, českoslo-
venský prezident, poslanec za 
Valašsko 

 

Jak jsme se 
jmenovali  
dříve? 
 
 
 
 
 
 

Jsme stále stejná knihovna, 
jen jsme se různě jmenovali 
podle toho, jak se měnilo po-
litické zřízení. 
 
1921–1940   
Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín 
 
1940–1945   
Městská knihovna Vsetín 
 
1945–1951   
Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín 
 
1951–1969  
Okresní lidová knihovna 
Vsetín 
 
1969–1990  
Okresní knihovna Vsetín 
 
1991–dosud 
Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín 
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Stoletá historie Masarykovy 
veřejné knihovny Vsetín 

1921–2021 
 

1. Spolkový čtenářský život na 
Vsetíně, 2. polovina 19. století 

 
I na Vsetíně, stejně jako 
v jiných koutech českých 
zemí, jsou kořeny veřejné 
knihovny spojeny se spolko-
vou činností. Na Moravě za-
čaly spolky vznikat v 2. pol. 
19. století a jejich zaměření 
bylo rozmanité. Vznikaly 
spolky vzdělávací a čtenář-
ské, pěvecké, humanitní, hos-
podářské, řemeslnické, tělo-
výchovné, divadelní, okra-
šlovací, muzejní, hasičské... 
Téměř všechny spolky měly 
ve stanovách i založení vlastní 
knihovny a  větší či menší 
knihovnu vlastnily a spravo-
valy. To, že mezi nejstaršími 
spolky nalezneme přímo spol-
ky čtenářské, vypovídá o spe-
cifické a významné funkci 
čtení, o kterou se později za-
čaly starat veřejné knihovny.  
 
Úplně prvním vsetínským 
spolkem byl německo-český 
pěvecký spolek „Manner-

gesangsverein“ (zal. 1859). 
Záhy vznikl německo-český 
čtenářský spolek „Leservere-
in“ Casino (zal. 1860), jehož 
cílem bylo „získat co nejlev-
nější přístup k novinám, kni-
hám a časopisům a nalézat 
v nich duševní povznesení 
a rozptýlení.“1 Argumentem 
pro jeho zřízení byla od-
lehlost Vsetína a nutnost si 
opatřovat informace vlastní-
mi silami. Češi svými finanč-
ními příspěvky pomáhali udr-
žovat čítárnu, a proto se mezi 
německými časopisy objevily 
i české noviny Moravská or-
lice a Našinec. Pod názvem 
Slovanský čtenářský spolek 
(zal. 1862) vznikl na Vsetíně 
první ryze český čtenářský 
spolek, který byl nakonec za-
psán jako Občanská beseda. 
Nabízel české noviny a časo-

                                        
1 BALETKA, Ladislav. Vsetín: město a čas. 

Vsetín. Masarykova veřejná knihovna, 
2008, s. 110. ISBN 978-809-0413-917.  



 

Hostinec Občanské záložny kolem roku 
Snaha  
 
 
 
 

pisy, ale postupně se věnoval 
spíše hospodářství, než kult
ře a získal konzerva
ráz. Tyto první vsetínské 
spolky sídlily v 
členové Casina a 
spolku se scházeli v
Horním šenku a Beseda sídlila 
v hostinci U Raušerů.
kapitola v dějinách vsetín
ho knihovnictví 
ložením Vzdělávacího spolku 
Snaha (zal. 1872).  
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Hostinec Občanské záložny kolem roku 1883, sídlo Vzdělávacího spolku 

pisy, ale postupně se věnoval 
spíše hospodářství, než kultu-

získal konzervativnější 
ráz. Tyto první vsetínské 

 hostincích, 
 pěveckého 

spolku se scházeli v tehdejším 
Beseda sídlila 

Raušerů. Nová 
dějinách vsetínské-

 začala za-
Vzdělávacího spolku 

 

Spolek vznikl vystoupením 
českých členů ze spolků, které 
vedli Němci, a odlukou mlad
ších a radikálnějších členů B
sedy. U kolébky spolku se s
šli vsetínští faráři, lékaři, uči
telé, úředníci a také mladší o
čané všech stavů. Účelem 
spolku bylo „pěstovat řeč m
teřskou, časopisy, zpěv, hudbu, 
přednášky o vědách, dobrých 
mravech, řemeslech,
dářství, dovolené hry a
né zábavy.“2 
  

                                       
2 Tamtéž, s. 114. 

Vzdělávacího spolku 

Spolek vznikl vystoupením 
českých členů ze spolků, které 
vedli Němci, a odlukou mlad-

radikálnějších členů Be-
sedy. U kolébky spolku se se-
šli vsetínští faráři, lékaři, uči-
telé, úředníci a také mladší ob-
čané všech stavů. Účelem 

„pěstovat řeč ma-
teřskou, časopisy, zpěv, hudbu, 
přednášky o vědách, dobrých 
mravech, řemeslech, hospo-

lené hry a společ-
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  Štítek do knihy, Snaha  

 Ve Snaze záhy vznikly odbory 
čtenářský a vzdělávací, po-
zději také pěvecký, divadelní, 
turistický a sportovní. Kromě 
nich zde byly i odbory dočas-
né, např. národopisný, zábavní 
a odbor pro sbírání příspěvků.  
 
V letech 1883–1920 sídlila 
Snaha v místnostech občan-
ské záložny v Prostředním 
šenku (dnešní restaurace Sna-
ha), poté, až do ukončení své 
činnosti v roce 1929, v hos-
tinci Na Pančavě. Spolek dis-
ponoval vlastní čítárnou, do 
níž odebíral asi 40 českých ča-
sopisů, a od roku 1880 
i vlastní knihovnou. Knihy si 
mohli půjčovat i nečlenové 
spolku, půjčovalo se za popla-
tek, kromě toho měla knihov-
na příjmy z členských pří-
spěvků. Knihovna tehdy ve 

svém vrcholném období čítala 
úctyhodných 4 050 svazků 
a k orientaci ve fondu sloužily 
ručně psané vázané katalogy 
a seznamy knih. Ve funkci 
knihovníků se vystřídali učite-
lé Josef Úlehla a Jan Buják 
a lékař MUDr. František Sova, 
který knihovnu vedl do roku 
1920.  
 
O čtenářstvu mezi vsetínským 
obyvatelstvem se něco málo 
dozvídáme z poznámky z roku 
1887: „čte především lid děl-
nický, lid domovský málo.“3 
Knihovna Snahy se stala zá-
kladním fondem současné 
Masarykovy veřejné knihovny 
ve Vsetíně.  

                                        
3 Fond Vzdělávacího spolku Snaha, inv. č. 

67. SOkA Vsetín. 



13 
 

2. Knihovnictví na Valašsku a práce 
se čtenářem, přelom 19. a 20. stol.  

 
Vzdělávací spolek Snaha je 
právem označován za koléb-
ku vsetínské kultury, hranice 
Vsetína ale přesahoval – da-
roval knihy některým knihov-
nám v okolních vesnicích 
a knihy putovaly i do vsetín-
ské nemocnice, věznice Okre-
sního soudu a do Dolní školy.  
 
Knihovny měly i další vsetín-
ské spolky, které úzce spolu-
pracovaly se Snahou. Ženský 
vzdělávací spolek Světlá (zal. 
1869), jehož úkolem bylo 
vzdělávat členky a zchudlá 
děvčata, odebíral do své 
knihovny, o kterou se starala 
„slečna knihovní“, především 
knihy a listy určené ženám.  
 
Vsetínský Učitelský spolek 
Komenský (zal. 1874) měl 
knihovnu o 300 svazcích 
a jednou z jeho činností byl 
i výběr vhodných knih do 
malých přenosných tzv. „lé-
tacích“ knihoven, které byly 
umisťovány v odlehlých kou-
tech regionu. 
 
 
 

Zakládání těchto knihovniček 
se na Vsetínsku chopila Jubi-
lejní jednota lidumilů právě 
ve spolupráci se spolkem 
Snaha: „...dobře volenou kni-
hou dá se mnohdy mnohem 
účinněji na srdce a rozum li-
du našeho působiti, než jen 
konanou přednáškou a pak 
i ta okolnost, že kniha pro-
nikne i na nejposlednější pa-
seku a do nejbídnější cha-
loupky a všude zanechává 
stopy svého blahodárného 
působení...“4  
 
Na Valašsku v tomto období 
vznikaly také knihovny Bo-
hosloveckého odboru olo-
mouckého semináře pro za-
kládání venkovských kniho-
ven a Ústřední Matice škol-
ské, své pobočky s knihov-
nami zakládala i Sokolská 
jednota (na Vsetíně zal. 1893) 
a rozsáhlou síť knihoven 
spravovala Národní jednota 
pro východní Moravu, která 
se soustředila na regiony, kde 
docházelo k poklesu českého 
obyvatelstva.  

                                        
4 Dopis Vzdělávacímu spolku Snaha s žá-

dostí o knihy, r. 1906, podepsáni učitelé, 
faráři a starostové obcí. SOkA Vsetín.  
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Dolní náměstí, kde v letech 1913-1918 sídlila městská čítárna 
 
 

Prvotní práce s knihou a se 
čtenářem ve velké míře závi-
sela na osobnosti knihovníka. 
Její zárodky lze spatřovat 
např. v pokynech pro půj-
vání a v katalogu či sezna-
mech knih. Ty byly zpočátku 
psané ručně, někdy i vázané, 
později tištěné.5 Knihy byly 
členěny dle tématu, nebo 
ru či formátu, někdy se 
lo o prostý soupis knih dle 
přírůstkového čísla. Pilní 
knihovníci někdy vytvářeli 
seznamy knih vhodných pro 
děti, nebo pro ženy. Knihy ve 
fondu bývaly svázány a oz-
načeny. Podoba statistik se 

                                        
5 Seznam knih vzdělávacího spolku "Snaha" 

na Vsetíně. Valašské Meziříčí: Vaněk, 
1888, 34 s. Katalog knihovny učitelského 
spolku "Komenský" na Vsetíně. Vsetín: vl. 
n., 1905, 15 s.  

rovněž různila, někdy musela 
postačit jen kusá informace, 
jindy knihovník zpracovával 
rozsáhlé tabulky a přehledy, 
v nichž uváděl celkový počet 
knih, výpůjček a čtenářů. Po-
platky za půjčování byly vět-
šinou nízké, někdy byla výše 
poplatku stanovena podle ob-
jemu (velikosti) knihy a vý-
půjční doby. Ne vždy byl na 
péči o knihovnu dostatek ča-
su, což vystihuje záznam 
z roku 1907 v Učitelském 
spolku Komenský: „Jsou slo-
va – slova – do díla ni chuti, 
ni síly v nás. Vždyť i naše li-
dová knihovna leží již po dva 
roky v prachu a není nikoho, 
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Knihovní zpráva, Světlá 

kdo by ji aspoň z prachu oprá-
šil.“6 
Pro raný čtenářský vývoj na 
Vsetíně před 1. světovou vál-
kou byl významný také den 
11. března 1913, kdy se sdru-
žené spolky za vedení Osvěto-
vého sboru pro Vsacko us-
nesly na otevření veřejné čí-
tárny. Byla umístěna v domě 
Josefa Vinklera čp. 320 na 
Dolním náměstí v místech, 
kde se nachází současná bu-
dova Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetín. Obecní vý-
bor přispíval na její provoz 

                                        
6 Učitelský spolek Komenský. Kniha zápisů 

(nezpracováno). SOkA Vsetín  

30,- ročně a platil osvětlení. 
Tato čítárna válku nepřečkala, 
spolek se rozešel v roce 1919 
a její nábytek byl odkázán 
Sokolu. Ačkoli to knihovní 
zákon ukládal a čtenářská ve-
řejnost si ji přála, nebyla bě-
hem první republiky na Vsetí-
ně čítárna, ta vznikla teprve 
v roce 1948.     
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Razítko knihovny  

3. Klikatá cesta ke vzniku Masarykovy 
veřejné knihovny, 1918–1921 

 
Dne 22. července 1919 vstou-
pil v platnost zákon o veřej-
ných knihovnách obecních, 
který uložil všem obcím 
v Československé republice 
za povinnost zřizovat veřejné 
knihovny. Dosavadní spolko-
vé či obecní knihovny, ale 
i knihovny farní a školní se 
na mnoha místech staly cen-
ným základem pro veřejné 
knihovny dnešního typu.  
 
Brzy po válce, dne 20. prosin-
ce 1918, ještě před vydáním 
zákona o knihovnách, se vse-
tínské zastupitelstvo usneslo, 
aby místo diplomu čestného 
občanství T. G. Masarykovi 
„zřízena byla na náklad obce 
veřejná knihovna Masarykova 
a čitárna“7.  
 
Podle těchto prvních návrhů 
měla být knihovna umístěna 
v prostorách stávající knihov-
ny Snahy a její fond měl být 
základem nové knihovny. 
Obec na ni věnovala 2 000,-  
a přislíbila každoroční dotaci.  
Do fondu nové knihovny se 
počítalo i s knihami od Soko-
                                        
7 Zastupitelstvo města Vsetín, 20.12.1918. 

SOkA Vsetín, AM inv. č. 34. 

la a dalších spolků, měla být 
vybrána „přiměřená literatu-
ra“.8 

I přes dobré startovní pod-
mínky, a přestože v celostát-
ním průzkumu z března 19199 
již Masarykova veřejná 
knihovna na Vsetíně figuro-
vala, v jejím fondu se mělo 
nacházet 3 000 knih a obec 
na ni plánovala věnovat 
2 000,-, si musela knihovna 
na konečné usnesení o zbu-
dování počkat. Stalo se tak 
u příležitosti oslav 70. naro-
zenin T. G. Masaryka, kdy 
bylo v mimořádném zasedání 
zastupitelstva 7. března 1920 
znovu navrženo a přijato, aby 
„zřízena byla na Vsetíně ve-

                                        
8 Vsacké noviny. Na Vsetíně, 2. číslo, 

26.4.1919. 
9 BALAŠ, Robert. Jak jest postaráno o lido-

vé knihovny na Moravě a ve Slezsku. 
Kniha. Roč. 1, č. 2 (25.11.1919), s. 17-
19. 
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Nová radnice, sídlo knihovny v letech 1921-1932 
 
 
 
 

řejná knihovna Masarykova 
a čítárna a aby, pokud se ne-
najde vhodných místností, 
umístěna byla veřejná knihov-
na v zasedací síni obecního 
zastupitelstva.“ 10 

 
Vzdělávací spolek Snaha hned 
daroval knihovně několik sto-
vek knih a odprodal jí i velkou 
žaluziovou skříň na knihy. To 
vše se stihlo ještě na začátku 
roku 1920 a dle zprávy z 15. 
června 192011 čítala knihovna  
 
 

                                        
10 Zastupitelstvo města Vsetín, 7.3.1920. 

SOkA Vsetín, AM inv. č. 34.  
11 Městská rada, 15.6.1920, v odpovědi na 

dotazník z 28.4.1920. SOkA Vsetín, AM 
inv. č. 21. 

800 svazků a na její výlohy 
bylo vydáno 2 500,-. Zpráva 
dále uvádí, že s provozem se 
započne v září, což se ale rov-
něž nestalo.  
 
I přes urgence volající po zpří-
stupnění knihovny byla teprve 
30. prosince 192012 jmenována 
knihovní rada a knihovník 
a k otevření knihovny pak do-
šlo až 2. února 1921 – de facto 
dva roky od prvního usnese-
ní.13 

                                        
12 Zastupitelstvo města Vsetín, 30.12.1920. 

SOkA Vsetín, AM inv. č. 34.  
13 Noviny zpod Radhoště. Ve Valašském 

Meziříčí, roč. XXIII, č. 5, 29.1.1921. 
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4. Ideál a skutečnost prvorepublikové 
knihovny, 20. a 30. léta 

 
Vsetínská knihovna začínala 
2. února 1921 s 1 615 svazky 
a zapsalo se do ní 1 014 čte-
nářů, kteří si v prvním roce 
dohromady vypůjčili 8 615 
knih. Školní děti do ní přístup 
neměly. Knihovna byla ote-
vřena ve středu od 16:00 do 
18:00 hodin, v sobotu se pro-
váděly revize. Prvním kni-

hovníkem se stal učitel Bo-
humil Lehký, který vedl 
knihovnu až do roku 1939. 
Funkce knihovníka však byla 
dobrovolná a nedostával za ni 
žádný pevný plat. Do knihov-
ní rady jmenoval výbor Vikto-
ra Bečku, učitelky E. Vol-
kovou a M. Mořickou, místní 
osvětová komise Františka 

Choďte si pro knížky sami! Občanské noviny, 30.8.1930 
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Brodského, Bohumila Lehké-
ho a L. Pospišílikovou a okre-
sní osvětový sbor Malvínu 
Nekvidovou a Richarda Pav-
líka. Předsedou rady byl zvo-
len František Brodský, jedna-
telem Richard Pavlík a po-
kladníkem Viktor Bečka.14 
 
V roce 1922 získalo město 
oficiální povolení prezident-
ské kanceláře, že knihovna 
může nést Masarykovo jmé-
no, ale s postupujícími lety se 
stále více ukazovalo, že 
knihovna není v prioritách 
města. Knihovník a knihovní 
rada opakovaně žádali o vý-
pomoc, zvýšení rozpočtu 
a především o nalezení vyho-
vujících prostor. Počet knih 
i díky darům utěšeně stoupal 
a jediná skříň, i když prostor-
ná, brzy nestačila. Také vý-
půjčky stouply od začátku 
provozu více než dvojnásobně 
a umístění knihovny v za-
sedací místnosti vsetínské 
radnice kvůli narůstajícímu 
pohybu veřejnosti nevyhovo-
valo ani obecním zastupite-
lům.  
 
 

                                        
14 GAJDUŠKOVÁ, Helena. Knihovny 

a knihovnictví na Valašsku. In: Okres 
Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříč-
sko, Vsetínsko, s. 594. 

V roce 1925 byl alespoň na-
výšen rozpočet na knihovnu.15 
Z pokladní zprávy vyčteme, 
že kromě knihovníka pomá-
hali v knihovně další čtyři li-
dé, že město dalo na knihov-
nu 7 000,-, z poplatků bylo 
vybráno 2 000,- a 200,- získa-
la knihovna darem. Na knihy 
bylo vydáno 6 500,-, na vaz-
by a opravy 950,- a odměna 
knihovníka činila 1 000,-  
a zbylo ještě na drobné od-
měny pro pomocníky a na 
psací stůl. Roku 1926 kni-
hovní rada adresovala ofici-
ální dopis městské radě: 
„Masarykova knihovna je 
umístěna v radniční zasedací 
síni, což se stalo jako výpo-
moc z nouze, dokud nebude 
možno najít pro knihovnu vý-
hodnější místnosti. Vědělo se 
již tenkráte, že vkusný inte-
rieur zasedací síně utrpí na 
kvalitě návštěvníky knihovny 
(čemuž přes úzkostlivý dozor 
nebude možno zabrániti) a že 
snad po čase nebude ani sa-
ma síň dostačovati potřebám 
knihovny. A tyto předzvěsti 
jsou dnes skutečnými.“16 
 
 

                                        
15 Zápisy městské rady 1920–1938. SOkA 

Vsetín. 
16 Dopis městské radě od rady knihovní 

s žádostí o nové prostory. 13.3.1926. 
SOkA Vsetín. 
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Dům J. Bubely, kde sídlila knihovna letech 1932-1947 (1926) 

I když se několikrát debato-
valo o přestěhování knihovny 
do lepších prostor, např. do 
plánovaného hasičského spol-
kového domu, nebo do pří-
zemí Městské spořitelny, žád-
ná jednání nebyla úspěšná.  
 
Na přelomu 20. a 30. let se 
náhle zhoršila finanční situa-
ce knihovny kvůli hospodář-
ské krizi, která na prů-
myslový Vsetín dopadla 
opravdu velmi silně. Rozpo-
čet knihovny byl krácen, ne-
byly možné žádné výdaje 
navíc, na nové knihy nebyly 
peníze. Knihovní rada nako-
nec přistoupila k zavedení 
poplatků za „konvenční čet-
bu“, kam spadaly detektivky 
a červená knihovna, a za legi-
timaci.  

To zapříčinilo pokles čtenář-
stva i výpůjček, a i když poz-
ději byly poplatky zmírněny, 
pokles výpůjček trval až do 
začátku 2. světové války.  
 
Světlým bodem v tomto ob-
dobí bylo vytoužené přestě-
hování knihovny do místnosti 
v domě Josefa Bubely, 
čp. 152 na Palackého ulici 
nedaleko památníku T. G. 
Masaryka. Došlo k tomu 
1. července 1932, druhá pro-
najatá místnost měla sloužit 
jako knihovníkova kancelář 
a archiv hasičského sboru. 
Otevírací doba knihovny byla 
stanovena na středu od 15:00 
do 19:00 hodin. Přesto muse-
la knihovna o své místo ve 
městě stále bojovat, což ilu-
struje i vznik vsetínského 



 

Výkaz o činnosti knihovny, 1925

Klubu přátel moderní četby
(zal. 1936), jehož členský 
poplatek činil 30,-. Na to kn
hovník Bohumil Lehký v ti
ku reagoval: „zda by se Klub 
přátel moderní četby nemohl 
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ýkaz o činnosti knihovny, 1925 

Klubu přátel moderní četby 
ož členský 
. Na to kni-

hovník Bohumil Lehký v tis-
zda by se Klub 

přátel moderní četby nemohl  

změnit na Klub přátel Mas
rykovy veřejné knihovny 
poplatek 30,- by i knihovna 
poskytla celou řadu cenných 
nových knih…“17  

                                       
17 Občanské noviny. 24.10.1936.

na Klub přátel Masa-
né knihovny – za 

by i knihovna 
poskytla celou řadu cenných 

                                        
24.10.1936. 



22 
 

5. Válečný útlum a poválečný rozlet 
vsetínské knihovny v letech  
1939–1951 

 
S příchodem 2. světové války 
byly na Vsetíně dokonce dvě 
městské knihovny. Z Masa-
rykovy veřejné knihovny se 
v roce 1940 stala Městská 
knihovna a o rok později byla 
ještě zřízena knihovna ně-
mecká.  
 
Z fondu české knihovny mu-
sela být vyřazena „podvrat-
ná“ literatura, jako literatura 
legionářská, demokratická, li-
teratura z nepřátelských zemí, 
spisy socialistické a marxis-
tické, celkem přes 2 000 knih.  
 
Knihovny byly kontrolovány 
okresním úřadem podle se-
znamů vydaných Němci a vy-
řazené knihy byly předány 
okresnímu úřadu, později jich 
byla část vrácena.18 Do fondu 
pronikla literatura nacistická 
a německá, která, i když byla 
hojně propagována, se příliš 
nepůjčovala.  
 
 
 

                                        
18 PAVLÍK, Richard. Kronika města Vsetín, 
    1940.  

Celkově ale začaly výpůjčky 
oproti předešlým letům ra-
pidně stoupat, pro srovnání 
v 1936 bylo uskutečněno 
9 740 výpůjček a 1941 to by-
lo již 19 175 výpůjček.19  
 
V letech 1939–1945 byl za 
nepatrný plat vedoucí vsetín-
ské Městské knihovny odbor-
ný učitel Stanislav Lakota.  
 
Krátce po osvobození byla 
ustanovena opět knihovní ra-
da a do názvu knihovny se 
vrátilo Masarykovo jméno. 
Rok 1945 byl spojen i se zá-
sadní změnou v personálním 
zajištění – funkci knihovníka 
zastával od této doby již ško-
lený pracovník jako své trva-
lé, hlavní zaměstnání.  
 
Úplně prvním profesionálním 
knihovníkem byl Zdeněk Ru-
da, který stál v čele knihovny 
až do roku 1971.  
 
 
 
 
                                        
19 HANUŠOVÁ, Vlasta. 60 let trvání vsetín-

ské knihovny. Vsetín: OK, 1981. 



 

Jedním z poválečných úkolů 
státní politiky bylo zabezpečit 
české knihovny, což bylo v
jádřeno vysokými částkami 
na nákup knih a na zařízení 
knihovny. Roku 1945 byla 
knihovna v rozpočtu
vedena částkou 10
roku 1947 to bylo již 
320 990,-. Tato čá
vynaložena na doplnění kni
ních fondů a knihovna byla 
vybavena ná-bytkem.
 
Zásluhou předsedy knihovní 
rady Zdeňka Kubláka
knihovna roku 1947 přest
hovala do budovy Divadla 
„Z“ na Bubelově ul
(dnes Jiráskova), kde získala 
šest místností.21 Jednalo se 
o starou budovu bývalé Th
netovy továrny, která byl
špatném technickém stavu 
a knihovna se ocitla v
provizoriu. V těchto
rech byla půjčovna, skladiště 
knih a kancelář.  Roku
byla ve dvou místnostech zř
zena studovna a čítárna, na 
kterou Vsetín čekal bezmála 
30 let. Dále byly vyčleněny 
regály s hudebninami o 754 
svazcích, čímž vznikl základ 
pozdějšího hudebního odd
lení.  

                                       
20 Tamtéž. 
21 RUDA, Zdeněk. Z historie okresní lidové 

knihovny na Vsetíně. 1958.
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Regály s hudebninami, 1948

poválečných úkolů 
bylo zabezpečit 

což bylo vy-
jádřeno vysokými částkami 
na nákup knih a na zařízení 

1945 byla 
rozpočtu města 

vedena částkou 10 674,-, ale 
1947 to bylo již 

. Tato částka byla 
vynaložena na doplnění kniž-

knihovna byla 
bytkem.20 

dy knihovní 
rady Zdeňka Kubláka se 

1947 přestě-
hovala do budovy Divadla 
„Z“ na Bubelově ulici 410 

), kde získala 
Jednalo se 

starou budovu bývalé Tho-
netovy továrny, která byla ve 
špatném technickém stavu 

knihovna se ocitla v dalším 
těchto prosto-

ch byla půjčovna, skladiště 
Roku 1948 

nostech zří-
čítárna, na 

kterou Vsetín čekal bezmála 
30 let. Dále byly vyčleněny 

hudebninami o 754 
svazcích, čímž vznikl základ 
pozdějšího hudebního oddě-

                                        

historie okresní lidové 
1958. 

Všechny provozy zajišťovali 
tři pracovníci: ředitel, kn
hovnice a dozorce čítárny.
 
Na základě vládního nařízení 
z roku 1948 se Masarykova 
veřejná knihovna stala okr
ní knihovnou a přejala péči 
o venkovské knihovny po 
stránce metodické. 
1949 jí přibyly pobočky z
tegrovaných obcí Rokytnice, 
Jasenka a Semetín. 
 

Regály s hudebninami, 1948 

ny provozy zajišťovali 
tři pracovníci: ředitel, kni-

čítárny. 

Na základě vládního nařízení 
1948 se Masarykova 

veřejná knihovna stala okres-
ní knihovnou a přejala péči 

nihovny po 
stránce metodické. V roce 
1949 jí přibyly pobočky z in-

grovaných obcí Rokytnice, 
Jasenka a Semetín.  
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Budova na Svárově, asi 1957  
 

6. Mrznutí a tání, vsetínská Okresní  
lidová knihovna v letech 1951–1969 

 

Spolu s politickými a spole-
čenskými změnami, spojený-
mi s omezováním svobody 
a šířením tendenční komu-
tické propagandy, došlo i ke 
změně mechanismu knihov-
nické práce – její těžiště se 
přesunulo z půjčování litera-
tury na výchovu čtenáře 
k socialismu. Knihovny mají 
v kulturní revoluci „pomáhat 
výchově nového, socialisti-
ckého člověka, prohlubovat 
a doplňovat vzdělání svých 
občanů, pomáhat při výchově 
mládeže školní i mimoškolní, 

a šířením nejpokrokovějších 
výsledků naší vědy zkvalit-
ňovat odborné znalosti našich 
pracujících a tím i napomá-
hat včasnému splnění naší 
pětiletky.“22 Pro toto období 
byla rovněž charakteristická 
spolupráce s dalšími institu-
cemi a závodními knihovna-
mi a začátek budování systé-
mu střediskových knihoven.23 

                                        
22 RUDA, Zdeněk. Okresní knihovna na 

Vsetíně [fotokopie svázaných materiálů 
p. Rudy, býv. ředitele OK]. Vsetín, 1970. 

23  Tamtéž, s. 1.  
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Čítárna a dětské oddělení na Dukelské ulici, 1958 

Roku 1951 byla Masarykova 
veřejná knihovna přejmeno-
vána na Okresní lidovou 
knihovnu (OLK) a zasáhla ji 
další vlna vyřazování „úniko-
vé“ literatury, která odváděla 
člověka od socialistického 
myšlení. Vyřazovala se litera-
tura protikomunistická, legi-
onářská, kapitalistická, publi-
kace emigrantů, detektivky 
a také literatura braková.24 
Novinkou byl od roku 1951 
volný výběr knih, nejprve 
v naučné literatuře, později 
i v beletrii, zvlášť byla vyčle-

                                        
24 GAJDUŠKOVÁ, Helena. Knihovny  
    a knihovnictví na Valašsku. In: Okres  
    Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko,  
    Vsetínsko, s. 594. 

něna poezie, dramata a sa-
mostatné dětské oddělení. Té-
hož roku získala vsetínská 
knihovna 1. místo v krajské 
soutěži OLK Budujeme vzor-
nou lidovou knihovnu. Radost 
z nové práce ale kazila nevy-
hovující budova knihovny, 
v prosinci 1951 se v jedné 
místnosti dokonce zřítil strop.  
 
V roce 1957 došlo k přemís-
tění půjčovny pro dospělé do 
přízemí budovy na Svárově 
714, kde býval dětský do-
mov. Zbytek knihovny se   
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sem ale nevešel. Půjčovna 
pro děti a čítárna byly přemí- 
stěny na Dukelskou ulici do 
domů paní Umlaufové a paní 
Bubelové.25 Rozpad knihovny 
do tří samostatných budov 
bylo opět nutno brát jako 
provizorium. V nové budově 
bylo vyčleněno samostatné 
hudební oddělení a nově ro-
ku 1958 oddělení pro mládež, 
ale teprve od roku 1965, když 
knihovna získala 1. a 2. patro 
budovy na Svárově po Hu-
dební škole, měla tato oddě-
lení vlastní prostory. Po adap-
taci budovy se osamostatnilo 
oddělení pro dospívající mlá-
dež a v roce 1967 byla na 
Svárov přestěhována i stu-
dovna a čítárna. 
 
Roku 1968 bylo otevřeno sa-
mostatné hudební oddělení, 
které se kromě budování boha-
tého notového fondu a odbor-
né hudební literatury věnovalo 
i propagační činnosti a pořá-
dání hudebních večerů. Dětské 
oddělení se roku 1968 přestě-
hovalo na sídliště Luh a byla 
při něm i půjčovna literatury 
pro dospělé.   
 
K dalším externím pobočkám 
patřily knihovny na Jasence 

                                        
25 RUDA, Zdeněk. Z historie okresní lidové 
    knihovny na Vsetíně. 1958. 

(v místní ZŠ), v Rokytnici, 
Jasenicích a v Semetíně. 
 
Soustavná metodická práce, 
která zajišťovala odbornou pé-
či malým knihovnám v okresu, 
začala roku 1954 vybudová-
ním samostatného metodické-
ho koutku. Od roku 1965 byl 
zaveden tzv. střediskový sys-
tém a do roku 1970 vzniklo 
9 střediskových knihoven: 
Horní Lideč, Kelč, Velké Kar-
lovice, Jablůnka, Rožnov, Va-
lašská Polanka, Nový Hro-
zenkov, Valašské Meziříčí 
a Vsetín, celkem jich bylo 
v plánu 12.26 S rozšiřováním 
sítě knihoven stoupaly nároky 
i na zpracování fondu a tvor-
bu katalogizačních lístků, 
v čemž se knihovnám snažila 
pomoci i krajská katalogiza-
ce.   
 
Od 50. let vzrůstal i počet 
kulturně-vzdělávacích akcí. 
Pro děti pravidelně pořádala 
dětská knihovna týdenní be-
sídky s promítáním filmů 
a poslechem gramodesek. Be-
sedy, cykly přednášek a lite-
rárně-hudební a recitační ve-
čery pro dospělé se zprvu ko-
naly v útulném sále Snahy, 
později se přesunuly do před-

                                        
26 RUDA, Zdeněk. Okresní knihovna na 

Vsetíně [fotokopie svázaných materiálů 
p. Rudy, býv. ředitele OK]. Vsetín, 1970. 
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Půjčovna pro mládež, 1967 

náškového sálu závodního 
klubu MEZ.  OLK na akcích 
spolupracovala s Okresním 
muzeem, Divadlem hudby, 
Domem osvěty a s knihov-
nami závodů MEZ, OÚNZ 
a Skláře. Knihovna se také 
zaměřovala na tvorbu biblio-

grafií k politickým událostem 
a výročím, propagaci politic-
ké literatury a pořádala se-
mináře a různá školení pro 
veřejnost. Velkým tématem 
v tomto období také bylo 
uchovávání partyzánské tra-
dice.
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Lístkový katalog, 70. léta  

7. Knihovnictví v době normalizace, běh 
 všedních dní v letech 1969–1989 
 
Roku 1969 byla přejmenová-
na vsetínská Okresní lidová 
knihovna na Okresní knihov-
nu. Roku 1971 skončilo 
dlouhé ředitelské období 
Zdeňka Rudy, který musel 
z funkce odstoupit, v práci 
pro knihovnu ale přesto po-
kračoval. Ředitelkou v letech 
1971–73 byla Marie Bílá, po 
období krátkých zástupů v le-
tech 1975–78 pak Vítězslav 
Kratochvíl a od roku 1979 
Vlasta Hanušová.  
  
Doba normalizace se projevi-
la i ustanovením odbočky 
Svazu československo-sovět-
ského přátelství (SČSP) při 
okresní knihovně roku 1972 
a 1973 byl otevřen kabinet 
politické literatury při domu 
politické výchovy ve Vsetíně.  
 
Roku 1976 došlo i na nezbyt-
né zapojení knihovníků do 
Brigády socialistické práce 
(BSP), což byla nejvyšší for-
ma socialistického soutěžení. 
BSP byla složena z kolektivu 
pracovníků okresní knihovny 
a střediskových knihoven. 
 
 

Vsetínští knihovníci získali 
v tomto období řadu ocenění, 
např. Čestné uznání ONV 
ve Vsetíně za dlouholetou vý-
chovnou činnost a dobré vý-
sledky v půjčovní práci (1976), 
Čestné uznání pro kulturní 
agitku oddělení pro do-
spívající mládež (1976), čestné 
uznání za soutěž Aktivity 
knihoven k 60. výročí VŘSR 
(1977) a ocenění BSP 1. stu-
pně a bronzové odznaky 
(1977) a BSP 2. stupně a stří-
brné odznaky (1978).27  

 

                                        
27 HANUŠOVÁ, Vlasta. 60 let trvání vsetín-

ské knihovny. Vsetín: OK, 1981. 
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Otevření nové knihovny na Trávníkách, 1973  
 

Roku 1973 vzniklo v domě 
služeb na Trávníkách další 
dětské oddělení, jehož sou-
částí byla i malá výstavní ga-
lerie, slavnostní otevření pro-
běhlo 12. listopadu 1973. 
Oddělená pracoviště měly 
i pobočky pro děti a dospělé 
na Jasence a v Luhu. 
 
V knihovně na Trávníkách 
krátce sídlila i středisková 
knihovna, která byla roku 
1977 přemístěna do nových 
místností Klubu mladých na 
Ohradě. V roce 1979 byl za-
veden nový systém centrální-
ho řízení veřejných knihoven 
ve vsetínském okrese.  
 
V budově na Svárově praco-
vala oddělení pro dospělé, 

hudební oddělení a oddělení 
dospívající mládeže s Klu-
bem mladých čtenářů, který 
byl založen 1979. Dále zde 
byla studovna a čítárna, která 
kromě denního tisku a časopi-
sů zahrnovala příruční a stu-
dijní literaturu, články z novin 
a časopisů, staré a cenné tisky 
a bibliografie a rovněž odpo-
vídala na náročné dotazy. Ze 
sbírky regionální literatury 
vytvořil již v roce 1971 Zde-
něk Ruda samostatné regio-
nální oddělení při čítárně 
a studovně. 
 
V inspirativním prostředí čí-
tárny taky probíhaly vzdělá-
vací besedy pro veřejnost, 
výhoda pořádání akcí přímo 
v knihovně se projevila stou-
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Čítárna a studovna, 1983  

pajícími počty registrovaných 
čtenářů.28  V roce 1978 odstar-
tovala tříletá generální oprava 
budovy Okresní knihovny na 
Svárově, která se po ukončení 
provozu dětské poradny roku 
1979 celá dostala do rukou 
knihovny. Všechny provozy 
budovy na Svárově byly bě-
hem rekonstrukce přemístěny  
 

 

 
 
 
 
 
 

                                        
28 Tamtéž. 

 
do místností malé galerie 
u dětského oddělení na Tráv-
níkách. Roku 1981 došlo ke 
stěhování a ke slavnostnímu 
znovuotevření.  
 
Dne 18. října 1982 byla ote-
vřena další pobočka knihovny 
v domě služeb „Kotovo“ v Ro-
kytnici.  
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8. Skoky nové doby, 90. léta a počátek  
     21. století 
 
Po převratu v roce 1989 byla 
společnost plná naděje na svo-
bodný život v demokratické 
zemi. Knihovna se jako pří-
spěvková organizace města 
Vsetín začala soustředit na své 
původní základní poslání a to 
„zprostředkování a zpřístup-
nění lidského poznání, ucho-
vání a ochranu národního 
kulturního dědictví, uspokojo-
vání kulturních potřeb a pod-
poru celoživotního vzdělává-
ní.“29  
 
V roce 1991 se vsetínské 
knihovně navrátilo její původ-
ní jméno – Masarykova veřej-
ná knihovna Vsetín (MVK). 
 
V letech 1990–98 vedla 
knihovnu Alena Zubková, 
1998–2019 Helena Gajduško-
vá a v roce 2019 byla ředitel-
kou jmenována Daniela Di-
vínová.  
 
První počítač byl do knihovny 
zakoupen v roce 1991 a o rok 
později byl pořízen elektro- 
nický knihovnický systém. 
Byl spuštěn elektronický kata-

                                        
29 1921–2001: 80 let Masarykovy veřejné 

knihovny ve Vsetíně. Vsetín, 2001, s. 7. 

log a automatizovaná byla 
i výpůjční služba a evidence 
čtenářů. Pro knihovníky to 
znamenalo převést záznamy 
celého knižního fondu do elek-
tronické podoby. Automa-
tizace znamenala velkou změ-
nu i pro katalogizační odděle-
ní, jemuž v rámci akvizice 
přibyla nutnost orientovat se 
v roztříštěné a nepřehledné 
vydavatelské nabídce. 
 
Dalším technickým milníkem 
byl rok 1997 a zprostřed-
kování internetu pro veřej-
nost, který nejdříve nabídlo 
oddělení pro mládež, postup-
ně byl zaveden i mimo hlavní 
budovu na dětská oddělení. 
Roku 2000 byl dokonce bře-
zen měsícem internetu. Za 
své vlastní webové stránky 
knihovna získala 2. místo me-
zi českými knihovnami.  
 
S rozvojem internetu stoupal 
význam elektronických infor-
mačních zdrojů, knihovna na-
bídla např. systém právních 
informací ASPI, databázi od 
firmy EBSCO a mediální da-
tabanku Anopress. 
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Předváděcí den internetu, 1997 
 

K novým službám knihovny 
patřilo kopírování a tisk, pří-
stup na internet, půjčování 
kazet a CD, online katalog, 
rezervace vypůjčených knih, 
zasílání informací e-mailem. 
  
Roku 1992 byla při bezba-
riérové knihovně na Trávní-
kách založena také zvuková 
knihovna pro zrakově postiže-
né, která nabízela nejen zvu-
kové dokumenty, ale pořádala 
i programy a besedy speciálně 
pro nevidomé a slabozraké, od 
roku 1999 zde měli k dispozici 
i internet.30 
 
V roce 1992 bylo přesunuto 
pracoviště střediskové knihov-

                                        
30 Tamtéž.  

ny z Ohrady do budovy na 
Svárově, přičemž rok 1996 
znamenal zásadní zlom ve 
správě knihoven okresu.  
K 1. lednu 1997 byly všechny 
knihovny v okresu převedeny 
do majetku obecních úřadů 
a odloučily se od MVK. 
Knihovny ale i nadále spolu-
pracovaly a vsetínská kniho-
vna plnila koordinační a meto-
dickou funkci a zajišťovala 
cirkulační soubory.  
 
Specifikem vzdělávací činnos-
ti knihovny počátkem 90. let 
bylo zpřístupňování literatury 
dříve nedostupné a knihovnu 
navštívila řada známých čes-
kých spisovatelů.  
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Půjčovna pro mládež a hudební oddělení 
 

Pokračovala i bohatá ediční 
činnost, která se zaměřila pře-
devším na regionální autory, 
a začal vycházet knihovní 
zpravodaj. Do historie se za-
psalo 1. kolo literární soutěže 
O poklad strýca Juráša 1999, 
tato soutěž proběhla již ve 20 
ročnících. K významným ak-
cím pro veřejnost se zařadily 
v letech 1999 a 2000 Malé 
plesy pro knihu. V knihovně se 
od roku 1999 ustanovil klub 
seniorů a při knihovně v Luhu 
i klub maminek.  
 
V roce 2000 MVK navázala 
zahraniční spolupráci se slo-
venskými knihovníky z Kniž-
nice v Staré Ľubovni v rámci 
projektu Knihovny bez hranic. 
V ústřední budově knihovny 

na Svárově se v roce 2000 na-
cházelo oddělení pro dospělé 
čtenáře, čítárna a studovna 
s oddělením regionální litera-
tury a oddělení pro mládež 
s hudebním oddělením. Kromě 
toho zde byl také antikvariát.   
 
Oddělení katalogizace sídlilo 
v letech 1991 až 2006 v ulici 
Pod Zakopaniců 736, kde se 
v 1. patře uvolnily prostory po 
Okresní správě kin. 
  
Tři městské pobočky zaměře-
né především na dětské čtená-
ře sídlily v Luhu, na Tráv-
níkách a v Rokytnici, a jedna 
malá knihovna na Jasence.31 

                                        
31 GAJDUŠKOVÁ, Helena. Knihovny a knihovnictví 

na Valašsku. In: Okres Vsetín: Rožnovsko, Va-
lašskomeziříčsko, Vsetínsko, s. 598. 
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Nové prostory knihovny, 2006 
 

9. Komunitní knihovna – nová etapa    
 v dějinách MVK, 2003–2021 
 
Když byl v roce 2003 schvá-
len projekt Cesta knihovny 
k vzdělávacímu a komunitní-
mu centru regionu, odstarto-
vala jím zásadní přeměna 
Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín. Cílem projektu bylo 
vytvořit prostory pro komu-
nitní knihovnu, která propojí 
klasické knihovnické a infor-
mační služby s činnostmi pod-
porujícími rozvoj komunity. 
 
V roce 2006 se i díky tomuto 
projektu knihovna přestěhova-
la ze Svárova a ze Zakopanice 

do nově zrekonstruované bu-
dovy na Dolní náměstí a sou-
částí knihovny se stalo i Turi-
stické informační centrum 
Vsetín. Už o rok později 
stouply všechny statistické uka-
zatele knihovny o 20–30 %.   
 
Knihovna se jako komunitní 
centrum rozvíjela i v násle-
dujících letech. Roku 2008 byl 
úspěšně ukončen projekt Ma-
sarykova veřejná knihovna ja-
ko instituce komunitních akti-
vit a celoživotního vzdělávání.  
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Slavnostní otevření knihovny, 2006 
 

Roku 2009 byl spuštěn velký 
projekt Rovné příležitosti žen 
a mužů v komunitní knihovně 
a v roce 2011 následoval pro-
jekt Rozmanitost nás spojuje, 
poté 2012 projekt Komunitní 
knihovna ve Vsetíně jako cent-
rum dalšího vzdělávání zamě-
řený na podporu občanského 
vzdělávání. Kurzy, semináře, 
besedy s velmi širokým zábě-
rem a besedy s výji-mečnými 
osobnostmi se mohly uskuteč-
nit i díky dalším úspěšným 
projektům: Literární jaro, Dny 
seniorů, Spisovatelé do kniho-
ven, Rok na cestách a další.  
 
V roce 2008 se knihovna při-
pojila k oslavám 700 let od 
první písemné zmínky o Vse- 
 

tíně, vydala knihu Vsetín –
město a čas a připravila cyklus 
besed a výstavu.   
 
V roce 2011 knihovna osla-
vila 90 let své existence na 
Vsetíně a připravila velké 
množství doprovodných akcí, 
slavilo se také v roce 2016, 
kdy si knihovna připomněla 
95 let od vzniku a 10 let od 
přestěhování do nových pro-
stor na Dolním náměstí.  Roku 
2013 byla v centrální budově 
na Dolním náměstí nově ote-
vřena dětská knihovna. 
 
V roce 2012 dostala knihovna 
na Trávníkách po 40 letech 
existence výpověď ze svého 
působiště a byla přestěhována 
do upravených prostor cent-
rální budovy na Dolním ná-
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Historii zpracovala  
Jana Vaculíková 

městí. Přestěhování dětské 
knihovny do centrální budovy 
umožnilo systematičtější práci 
s dětským čtenářem. Díky pro-
jektu Informační vzdělávání 
byla zvýšena lektorská kompe-
tence knihovníků ve čtenářské 
a informační gramotnosti.  
 
Spolu s novými reprezentativ-
ními prostorami a provozy by-
la spuštěna i celá řada nových 
služeb knihovny – rozšířila se 
nabídka půjčování o tematické 
kufříky a stolní hry, byla za-
vedena rodinná registrace, 
otevřen komiksový koutek 
v K klubu. Oblíbenou službou 
se stala wifi a knihovna začala 
s uživateli komunikovat také 
prostřednictvím sociálních sítí. 
Turistické informační centrum 
přidalo ke stávajícím službám 
půjčování kol a rovněž založi-
lo nové webové stránky. Díky 
kvalitním výpůjčním službám 
a úspěšné realizaci velkých 
i malých projektů na podporu 
vzdělávání a komunitních akcí 
se dostávala vsetínská knihov-
na do povědomí laické i pro-
fesní veřejnosti a dosáhla i ně-
kolika významných ocenění.  
 
V roce 2010 získala 3. místo 
v celostátní soutěži Knihovna 
roku a roku 2014 v této soutěži 
zvítězila a stala se Městskou 
knihovnou roku 2014 – dosáh-

la tak nejvyššího ocenění, jaké 
vůbec může městská knihovna 
v České republice získat.  
 
V roce 2015 získala 1. místo 
v soutěži Biblioweb o nejlepší 
webové stránky knihoven a té-
hož roku získala 3. místo 
v soutěži dětských knihoven 
Kamarádka knihovna, kterou 
pak roku 2019 vyhrála. 
 
A loni knihovna získala titul 
Městská knihovna roku 2020 
a stala se tak první městskou 
knihovnou v republice, která 
tento titul obhájila.  
 
V roce 2020 celou společností 
a také knihovnou otřásla pan-
demická krize. Za stoletou 
existenci knihovny ještě nikdy 
nebyly její služby natolik 
omezeny. Knihovníci začali ve 
velké míře nabízet digitální 
a online služby, které mohou 
uživatelé využívat z pohodlí 
domova. Velký rozmach na-
stal v půjčování e-knih, začala 
se využívat online registrace 
a platby. V rámci komunitních 
aktivit se zapojují například 
tiskem zdravotnických kom-
ponentů na 3D tiskárně,  po-
skytováním relevantních infor-
mací. 
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Městská knihovna roku 2014 

Kamarádka knihovna 2019 
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Ředitelé knihovny od počátku 
její působnosti 

 
 
1921–1939 Bohumil Lehký, odborný učitel, vedoucí veřejné 

knihovny jako vedlejší zaměstnání 
  
1939–1945 Stanislav Lakota, odborný učitel, vedoucí veřej-

né knihovny jako vedlejší zaměstnání 
 
1945–1971 Zdeněk Ruda, ředitel okresní knihovny, první 

jmenovaný profesionální knihovník 
 
1971–1973  Marie Bílá 
 
1974–1975 dočasné zástupy pověřené vedením,  

Věra Jiřičková, Milada Juřicová 
 
1975–1978  Vítězslav Kratochvíl 
 
1979–1990  Vlasta Hanušová 
 
1990–1998  Alena Zubková 
 
1998–2019  PhDr. Helena Gajdušková 
 
2019–dosud Ing. Daniela Divínová 
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Knihovna a její lidé 
  
Knihovna je živý organismus, 
který se neustále vyvíjí a mě-
ní. Skládá se nejenom z knih, 
ale především z lidí, kteří jsou 
její nedílnou součástí. Vsetín-
ská knihovna je veřejnou ko-
munitní knihovnou, která na-
pomáhá rozvoji celé lokality 
v mnoha oblastech. 
  
Jako první si připomeňme 
velkou skupinu lidí, bez kte-
rých by knihovna ztratila 
smysl své existence. A to jsou 
její uživatelé, čtenáři, regis-
trovaní i neregistrovaní, ná-
vštěvníci turistického infor-
mačního centra, děti ze všech 
škol, mládež, senioři, účastní-
ci vzdělávacích akcí, kurzů, 
besed, přednášek. Díky, že 
k nám chodíte!  
 
 

Dále nesmíme zapomenout na 
zřizovatele knihovny, kterým 
je Město Vsetín, bez jehož 
podpory se knihovna neobe-
jde. Velký význam pro nás 
také mají partnerské instituce, 
organizace, firmy, dobrovol-
níci a jednotlivci, bez kterých 
by řada aktivit vůbec nevznik-
la. Díky, že s námi spolupra-
cujete!  
 
Na závěr zůstali knihovníci, 
bez jejichž nadšení a zapále-
ní pro věc by knihovna ne-
byla tím, čím je.  Ať už ti, 
kteří prošli dobou minulou 
i docela nedávnou, tak také 
ti nynější, srdcaři, kteří do 
své práce dávají vše a je jim 
posláním. Současné knihov-
níky a knihovnice vám na 
následujících stránkách při-
blížíme prostřednictvím mi-
nirozhovorů. Díky, že jste! 

  



 

Centrální půjčovna
 
Centrální půjčovna je „sr
cem“ vsetínské knihovny
Denně ji navštíví průměrně 
200 čtenářů, kteří si půjčí až 
1 000 titulů. Je místem, kde se 
mohou návštěvníci regist
rovat a díky čtenářskému pr
kazu využívat všech nabí
zených služeb. Snažíme se, 
aby byly komfortní a personál 
byl profesionální a vstřícný. 
Bonusem je příjemné, světlé 
prostředí.  
 
Základem je určitě půjčování 
knih, jak beletrie, tak naučné 
literatury a naše nabídka 
ších i nových titulů je pestrá. 
V případě, že čtenáři u nás 
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Centrální půjčovna 

Centrální půjčovna je „srd-
vsetínské knihovny. 

Denně ji navštíví průměrně 
si půjčí až 

000 titulů. Je místem, kde se 
mohou návštěvníci regist-
rovat a díky čtenářskému prů-
kazu využívat všech nabí-
zených služeb. Snažíme se, 
aby byly komfortní a personál 
byl profesionální a vstřícný. 

příjemné, světlé 

dem je určitě půjčování 
knih, jak beletrie, tak naučné 

atury a naše nabídka star-
nových titulů je pestrá. 

V případě, že čtenáři u nás 

nenajdou knihy, o které mají 
zájem, můžeme jim je ob
jednat přes meziknihovní v
půjční službu v
knihovně v České republice, 
dokonce i v zahraničí.
k internetu pro registrované 
uživatele na 1 hodinu denně 
zdarma je samozřejmostí.
A pak je tu celá řada dro
ných, ale věříme, že příje
ných věcí, jako např. upo
zornění na blížící se konec 
výpůjční doby na e
adresu, online služby: reze
vace a objednávky titulů nebo 
čtenářské konto, kde si lidé 
mohou knihy prodlužovat. 
Nabízíme také půjčování de

nenajdou knihy, o které mají 
zájem, můžeme jim je ob-
jednat přes meziknihovní vý-
půjční službu v kterékoliv 

ovně v České republice, 
dokonce i v zahraničí. Přístup 

netu pro registrované 
hodinu denně 

zdarma je samozřejmostí. 
pak je tu celá řada drob-

ale věříme, že příjem-
ných věcí, jako např. upo-
zornění na blížící se konec 

y na e-mailovou 
line služby: rezer-

vace a objednávky titulů nebo 
čtenářské konto, kde si lidé 
mohou knihy prodlužovat. 
Nabízíme také půjčování des-



 

kových her, e-knih a d
náškovou službu pro 
čtenáře nebo seniory. Mezi 
perličky patří prodej 
tašek, půjčování brýlí (jaká 
to úleva v případě, že jste si 
svoje brýle zapomněli doma) 

 
Na půjčovně se nejčastěji setkáte s
ky: Irma Zajíčková, Hana
Strojil.  
 
Irmo, v čem vidíš podstatu kn
hovnické práce? 
Kdybychom se zeptali na 
neknihovníka, asi by řekl, že podst
ta knihovnické práce je určitě 
v půjčování knih. Já to
knihovníka vidím i jinak, samozřejmě 
půjčování knih je hlavní činnost, ale podstatou je práce se
umět jim vyjít vstříc, nabídnout
formace, ale  hlavně potěšit je na duši a věnovat jim úsměv.
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knih a do-
službu pro imobilní 

nebo seniory. Mezi 
prodej našich 

půjčování brýlí (jaká je 
úleva v případě, že jste si 

zapomněli doma) 

a deštníků (když venku 
pršet jako z konve). 
že se čtenáři díky našim slu
bám a milému personálu b
dou do centrální půjčovny 
rádi vracet a přibu
noví uživatelé. 

Na půjčovně se nejčastěji setkáte s těmito kmenovými pracovn
Irma Zajíčková, Hana Malá, Jaroslav Sochora

čem vidíš podstatu kni-

Kdybychom se zeptali na tuto otázku 
neknihovníka, asi by řekl, že podsta-
ta knihovnické práce je určitě 

půjčování knih. Já to ale z hlediska 
knihovníka vidím i jinak, samozřejmě 
půjčování knih je hlavní činnost, ale podstatou je práce se

vstříc, nabídnout vhodnou literaturu, poskytnout i
hlavně potěšit je na duši a věnovat jim úsměv.

venku začne   
konve). Věříme, 

se čtenáři díky našim služ-
milému personálu bu-

ální půjčovny 
přibudou další 

těmito kmenovými pracovní-
Malá, Jaroslav Sochora a Marek 

půjčování knih je hlavní činnost, ale podstatou je práce se čtenáři, 
vhodnou literaturu, poskytnout in-

hlavně potěšit je na duši a věnovat jim úsměv. 
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Slávku, co naší knihovně přeješ 
do další stovky let?  
Přeji knihovně, aby v ní lidé nalé-
zali stále útěchu i naději, útočiště 
pro vědění i klid pro duši. 
 
 

 
Marku, jak si představuješ naši 
knihovnu za sto let, v roce 2121?  
Naše knihovna projde v průběhu 
příštích 100 let velkými změnami. 
Samotná budova bude vystavěna 
ve futuristickém architektonickém 
stylu. Já si ji představuji tak, že 
bude celá prostorově různě tvarovaná, prosklená, s velkou skle-
něnou střechou a v barvě stříbrné šedi. Bude plně automatizova-
ná a digitalizovaná. Obsluhu zde budou vykonávat holografické 
projekce s lidskou osobností, které budou lidem radit při výběru 
ať už daného žánru či přímo dané knihy. Ale přesto všechno bude 
i nadále místem, kde se lidé budou scházet, a kde bude probíhat 
bohatý kulturní a společenský život. 
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Hani, která je tvoje oblíbená místnost v knihovně a proč?  
Stoprocentně naše centrální půjčov-
na. I ve chvílích, kdy je ještě knihov-
na zavřená, má svoje kouzlo, které 
spočívá ve spoustě světla. Díky pro-
sklenému interiéru dovnitř dopadá 
intenzivně a podtrhuje to, že půjčov-
na je čistá a útulná. Čtenáře do pří-

jemného prostředí doslova zve. A co teprve tehdy, kdy ji zaplní 
příběhů a vzdělání chtiví návštěvníci! To je potom ta správná 
energie, která nabíjí, přináší radost a uspokojení. 
 
A napadá tě nějaká služba knihovny, o které se až tak neví a 
je to podle tebe škoda? 
Především je opravdu velká škoda, že si cestu k nám do knihovny 
zatím nenašlo více lidí, čekáme na ně a doufáme, že nás časem 
objeví a ocení celou řadu služeb, jež nabízíme. Základem je zpro-
středkování knih, při jejichž čtení zapojuje každý svou fantazii, 
která může být bezbřehá a nedá se, myslím, ničím nahradit. A ani 
široká škála možností vzdělávání v různé podobě, kterou nabízí-
me, není lidmi plně využívána. Přijďte se přesvědčit, určitě to sto-
jí ta to. Na závěr citát: „Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení 
se.“ (Dalajláma) 
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Perličky z knihovny 
 
Za knihovnickým pultem si vyslechneme řadu věcí, od smutných 
po veselé. S některými perličkami, přeřeky a fórky vás rádi 
seznámíme... 

ˮ „Prosím vás, máte Babičku od Jiráska?“ „Nemáme, jenom od 
Němcové.“„Tak tu, to bude podobné.“ 

ˮ  „Paní knihovnice, můžete mi půjčit do zítřka 30 korun?“„A na co 
je potřebuješ?“„Mamka mi volala, ať jí koupím noviny.“ 

ˮ „Kniha v dětském oddělení nebyla. Půjčil jsem si ji v pánském.“ 

ˮ „Prosím knihu Cokoliv.“ Knihovnice hledá, hledá a nic. „A víš, 
kdo ji napsal?“ Čtenář vytáhne lísteček s povinnou četbou a podá 
ho knihovnici. Na lístku je napsáno: Jack London – cokoliv. 

ˮ Na oslovení paní učitelko, paní knihovno, jsou dětské knihovnice 
zvyklé, ale oslovení paní průvodčí nás opravdu pobavilo. 

ˮ „Můžete mi prosím poradit. Hledám knížku, nevím název, 
napsala ji asi žena, křestní jméno začínalo asi na K a je to 
součástí série. Nevím ale, jak ta knížka vypadá. Odehrávalo se to 
v 17. století.“ Co myslíte, našli jsme ji? 

ˮ „Chtěla bych prosím nějakou hodně romantickou knížku, ale aby 
tam nebyl žádný sex.“ 
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ˮ „Děkuji za informaci, ale neovládl jsem se a koupil jsem si ji.“ 
(Odpověď na sms o připravené knize) 

ˮ Legenda o svatém Příkopovi (Legenda o svatém Prokopovi) 

ˮ Planoucí epokalypsa (Planoucí eukalypty) 

ˮ Cesta od Buddhy ke komunismu (Pěšky mezi buddhisty a komunisty) 

ˮ Anděl visí na stromě (V lese visí anděl) 

ˮ Akrobatka na kanci (Aristokratka na koni) 

ˮ Prolhané malé krásky (Roztomilé malé lhářky) 

ˮ Vacula – Koza v příkopě (Vaculík – Koza na trati) 

ˮ Pověsti od Edudanda (Staré řecké báje a pověsti – Eduard Petiška) 
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K klub, čítárna, hudební  
oddělení a zvuková knihovna 
pro slabozraké a nevidomé 
 
K klub je umístěn ve 3. patře budovy knihovny na Dolním ná-
městí. Je situován v moderním otevřeném prostoru a splňuje ná-
ročné požadavky propojení klasických knihovnických služeb 
a komunitních aktivit. Jako jeden celek, ve kterém mohou ná-
vštěvníci studovat, číst, poslouchat hudbu nebo jen odpočívat, 
působí čítárna novin a časopisů, hudební oddělení a zvuková 
knihovna jako příjemný prostor.   
 
K klub slouží jako místo 
k formálnímu a neformální-
mu setkávání jednotlivců 
i skupin. V dopoledních ho-
dinách jej navštěvují zejména 
školy, pro které jsou organi-
zovány besedy a lekce na nej-
různější témata. Probíhají zde 
workshopy, společná veřejná 
čtení, tvoření, hraní her nebo 
například akce Akademický 
rok pro seniory, Prázdninová 
knihovna atd.  
 
K klub nejen poskytuje služ-
by všem návštěvníkům, ale 
trvale se orientuje na práci 
s mladými lidmi. Ve spolu-
práci s neziskovou společnos-
tí ELIM zde probíhá také 
pravidelné společné tématic-
ké čtení pro jejich klienty. Je 
zde možnost číst si nebo hrát 

nejrůznější stolní společenské 
hry, které si lze zapůjčit přímo 
u výpůjčního pultu. Pro 
chisty je k dispozici speciál-ní 
hrací stůl s šachami, který je 
možno otočit na Člověče 
zlob se. Odpoledne slouží 
prostor zejména studentům, 
mamin-kám s dětmi, seniorům 
atd. pro jejich volnočasové ak-
tivity. V K klubu se můžete 
připojit k wifi, ale také k data-
bázi PressReader, kde je mož-
no číst tisíce zahraničních no-
vin a časopisů dostupných 
v den jejich vydání. Pro potře-
by návštěvníků v K klubu 
vznikla dobíjecí místa pro mo-
bilní telefony a také noteboo-
ky. Novinkou je možnost 
nechat si vytisknout výrobek 
na 3D tiskárně podle vlastního 
návrhu. 



 

 
Můžete si nechat uvařit kafe. 
Nedílnou součástí je komi
sový klub U Mouchy CC, kt
rý kromě půjčování komiksů 
pořádá rozmanité akce 
nivce tohoto žánru. 
 
Čítárna je součástí K klubu. 
Nachází se v jeho kli
části. Návštěvníci čítárny m
hou využít volně přístupných 
regálů, ve kterých je umístěno 
přes 200 titulů pe
A pokud nechtějí využít př
jemného posezení 
v knihovně, mohou si časopisy 
půjčit domů. Uživatelům jsou 
zde k dispozici počítače
pírovací služba. Další 
je právnický program 
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nechat uvařit kafe. 
Nedílnou součástí je komik-
sový klub U Mouchy CC, kte-
rý kromě půjčování komiksů 

řádá rozmanité akce příz-
 

je součástí K klubu. 
jeho klidovější 

. Návštěvníci čítárny mo-
hou využít volně přístupných 
regálů, ve kterých je umístěno 
přes 200 titulů periodik.  

okud nechtějí využít pří-
jemného posezení přímo 

knihovně, mohou si časopisy 
půjčit domů. Uživatelům jsou 

počítače a ko-
Další službou 

je právnický program  

 
CODEXIS a databáze textů 
novinových a také 
kých článků Anopress
 
Tradice hudebního oddělení
sahá do roku 1968. Řadu let 
bylo samostatné, poté se z
členilo do oddělení pro dosp
vající mládež. Od roku 2006 je 
umístěno v prostorách K
a spolu s čítárnou tvoří jeden 
celek. Hudební od
i poslechové místo s MP3 př
hrávačem se sluchátky. CD 
nosiče jsou umístěny u v
půjčního pultu a čtenáři si je 
mohou zdarma zapůjčit i d
mů. 
 
V posledních letech se nedí
nou součástí stávají i
knihy. Seznam hudebnin

databáze textů 
také časopisec-
nopress.  

hudebního oddělení 
sahá do roku 1968. Řadu let 
bylo samostatné, poté se za-
členilo do oddělení pro dospí-
vající mládež. Od roku 2006 je 

prostorách K klubu 
tárnou tvoří jeden 

celek. Hudební oddělení má 
poslechové místo s MP3 pře-

hrávačem se sluchátky. CD 
nosiče jsou umístěny u vý-
půjčního pultu a čtenáři si je 
mohou zdarma zapůjčit i do-

posledních letech se nedíl-
nou součástí stávají i audio-

hudebnin je 
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k dispozici v půjčovně i na 
webových stránkách knihov-
ny. Zájemci o hudební literatu-
ru mají k dispozici fond, který 
obsahuje nejrůznější druhy 
hudebnin, partitury a notové 
záznamy. Při půjčování not si 
mohou úryvky skladeb přehrát 
na klávesách přímo v knihov-
ně.  
 
Zvuková knihovna pro nevi-
domé a slabozraké byla zalo-
žena v roce 1992 v klubovně 
dětské knihovny na Trávní-
kách. V současné době sídlí 
v centrální budově na Dolním 
náměstí (3. patro). Kromě vý-
půjční činnosti (původně kaze-
ty, v současnosti už jenom CD 
nosiče) pořádá pro zrakově 
postižené každoročně cyk-
lus besed na nejrůznější témata 
ve spolupráci s pobočkou or- 

ganizace SONS Vsetín. Set-
kání uživatelů a přátel zvuko-
vé knihovny probíhají vždy 
první úterý v měsíci, součástí 
bývá připravené občerstvení.  
 
V K klubu najdete i Lekotéku, 
ve které si můžete zapůjčit 
různé hračky, hry, hudební ná-
stroje, didaktické pomůcky 
nebo zvukové knihy zejména 
pro děti se speciálními vzdělá-
vacími potřebami.  
Ve zvukové knihovně jsou 
k dispozici dva MP3 přehrá-
vače, které je možno zapůjčit 
uživatelům pro přehrání MP3 
záznamu z našeho fondu. Ně-
kolikaletá činnost potvrdila, že 
zvuková knihovna přináší 
zdravotně handicapovaným 
lidem radost, nové poznatky 
a v neposlední řadě nové kon-
takty a přátele. 
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Při komunitních a vzdělávacích aktivitách K klubu a ve zvukové 
knihovně se nejčastěji setkáte s Lucií Fialovou a Romanou Ku-
rišovou. Nad časopisy a CD potkáváte Vítězslava Galdu. 
 
 
Luci, napadá tě nějaká služba 
knihovny, o které se až tak neví 
a je to podle tebe škoda? 
Podle mě se málo ví, že si u nás 
můžou čtenáři přečíst noviny a ča-
sopisy, které vycházejí v zahraničí. 
Mohou k tomu použít aplikaci 
PressReader, kterou si stáhnou na svůj mobil a číst si doma. 
Anebo si své oblíbené noviny a magazíny mohou číst přímo u nás 
v knihovně. V PressReadru se nachází více než 7 000 nejoblíbe-
nějších novin a časopisů v různých jazycích. Na své si přijdou li-
dé, kteří mají rádi módu, politiku, přírodu, bydlení, kutilství nebo 
si jen rádi přečtou zpravodajství ze zahraničí. 
 
 

Vítku, co ti práce v knihovně při-
náší a co ti naopak bere? 
Nejdříve co mi knihovna bere, je 
čas v pozdních odpoledních hodi-
nách. Co mi dává? Když jsem do 
knihovny počátkem devadesátých 
let nastupoval, byl to hlavně kontakt 

s knihami, které jsem vždycky miloval číst i zabývat se jimi. S po-
stupem času až doteď mi víc a víc přináší setkávání s návštěvníky 
knihovny při výpůjčních službách, kde se potkáte s lidmi, které 
byste neměli šanci jinde poznat a nesamozřejmě i spolupráce 
a spolubytí s kolegy a kolegyněmi. Také práce s informacemi je 
pro mě velmi zajímavá.  
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Romi, stejná otázka jako pro 
Vítka, co práce v knihovně při-
náší tobě a co ti bere? 
Práce v knihovně mi přináší spoustu 
zajímavých zkušeností a možností. 
Můžu se průběžně vzdělávat v ob-
lastech, které mě baví. Přináší mi 

radost ze setkávání s návštěvníky knihovny a v neposlední řadě 
skvělý pracovní kolektiv. Co mi naopak bere? V určitých chvílích 
zasahuje moje práce i do pozdních odpoledních hodin.   
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Studovna a regionální oddělení 
 
Studovna, dříve se užíval taky 
název „příruční knihovna“, je 
tradiční součástí knihovny. Její 
fond se zaměřuje na odbornou 
a studijní literaturu, oborové 
a cizojazyčné slovníky a ency-
klopedie a uživatelům je do-
stupný pouze zde, tj. pre-
zenčně. Knihovníci poskytují 
bibliograficko-informační slu-
žby a vypracovávají rešerše.  
 
Nezbytnou pomůckou při práci 
knihovníka jsou nejrůznější 
elektronické informační zdroje, 
vedle zdrojů veřejných, nebo 
zprostředkovaných vědeckými 
knihovnami. V MVK jsou dva 
zdroje placené, ty jsou k dis-
pozici i návštěvníkům čítárny 
a zaměřují se především na ak-
tuální informace. Jedná se 
o českou mediální databá-
zi Anopress a zahraniční da-
tabázi PressReader. K dota-
zům z oblasti práva je využí-

ván právní informační systém 
CODEXIS. 
 
Součástí studovny je regio-
nální oddělení, které je sys-
tematicky budováno od roku 
1971. V současné době obsa-
huje dokumenty (knihy, sbor-
níky, časopisy, CD), které jsou 
věnovány národopisu, památ-
kám, historii a významným 
osobnostem. Ve fondu jsou 
zahrnuty i dokumenty regio-
nálních autorů a dokumenty 
vydané na území regionu, ja-
kož i zpravodaje jednotlivých 
obcí na Valašsku. Podrobněji 
se regionálními osobnostmi 
zabývá elektronická databáze 
osobnostivalasska.cz, která je 
v regionálním oddělení dlou-
hodobě budována. Výběrově 
se rovněž pořizují záznamy 
článků z regionálních periodik 
a vytváří se tak tematická 
článková databáze věnovaná 
regionu Valašsko.  
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Kmenovými pracovníky jsou Antonín Kovář a Jana Vaculíková.  
 

Tondo, čím jsi chtěl být jako dítě 
a jak se z tebe stal knihovník? 
Prarodiče ze mne chtěli mít evan-
gelického faráře, protože ti se mů-
žou ženit a já jsem se ženit chtěl. 
V dětství jsem velmi rád sportoval 
i četl, ale vzhledem ke svému han-

dicapu jsem se rozhodl pro studium knihovnictví. A slovy klasika 
„Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.“ 
 
Jani, co ti práce v knihovně při-
náší a co ti naopak bere? 
Knihovna mě naučila se sebevzdě-
lávat, ba co víc – přímo po vzdělá-
ní a nových informacích prahnout. 
A tady bych to mohla možná rov-
nou stočit i k tomu, co mi práce 
v knihovně bere. Ve víru všech těch nových informací, nových 
trendů a možností, se někdy až ztrácím. Zapomněla jsem totiž pi-
lovat jednu důležitou schopnost – mám na mysli informační hygi-
enu. Někdy doslova cítím, jak mi třeští hlava, jak ztrácím klid 
i rozvahu... 
 
Která je tvoje oblíbená místnost v knihovně a proč? 
No, asi to nebude celá místnost, a když pominu naši kancelář, bu-
de to místečko, kde se můžu zašít a které je po dobu mé přítom-
nosti jen mé. Láká mě proto komiksový kout, jednak sedacím 
nábytkem, jednak svou polohou, protože na něj není od knihovní-
kova pultu moc vidět. :) A co teprve samotný fond, čtení tak speci-
fické – rychlé, intenzivní a pohlcující.  
 
Jak si představuješ naši knihovnu za dalších sto let? 
Knihovna za 100 let? Obávám se, že tady má moje fantazie své 
limity. Virtuální realita? Informace bez nosičů, anebo nosiče, 
z kterých budeme čerpat informace pouhým dotykem nebo očním 
skenem? Byla bych ale moc ráda, aby knihovny zůstaly konkrét-
ním místem, se všemi možnými technickými vymoženostmi, proč 
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ne, ale stále fyzickým místem, které bude i takovým úkrytem 
a útočištěm pro všechny, kteří budou mít zájem o čistý a klidný 
prostor a budou se moci dostat ke všemu, co potřebují, jak 
k zábavě, tak ke vzdělání… Přeji si, aby byla posílena kurátorská 
a inspirativní role knihovny v menších městech, aby knihovna by-
la pro své okolí neustálou inspirací a důvěryhodným zdrojem. 
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Turistické informační centrum 
Vsetín a počítačová učebna 
 
Nedílnou součástí knihovny 
je turistické informační 
centrum (dále TIC), které 
zajišťuje informační služby 
jak pro turisty a návštěvníky 
města, tak pro obyvatele 
Vsetína a okolí. Hlavní služ-
bou je bezplatné poskytování 
informací o městě a regionu. 
Mezi další činnosti patří pro-
dej vstupenek na různé kul-
turní a sportovní akce nejen 
na Vsetíně, ale i v celé ČR 
a sousedních zemích, prodej 
upomínkových předmětů, 
knih, turistických a cyklotu-
ristických map. 
 
Součástí služeb je také půj-
čování kol, horských i treko-
vých a teleskopických turisti-
ckých holí. TIC funguje čás-
tečně také jako internetová 
kavárna, kde mohou ná-
vštěvníci použít veřejný in-
ternet, posedět, občerstvit se, 
přečíst si denní tisk a dozvě-
dět se spoustu zajímavostí 
o dění ve městě a v knihov-
ně. Služba je k dispozici i ne-
registrovaným uživatelům. 
 
 

Můžete zde také vracet knihy 
do knihovny, využít kopíro-
vací služby, skenu nebo tisku 
z internetu. TIC nese značku 
„Místo přátelské rodině“. 
V prostorách TIC se pravidel-
ně uskutečňují také akce pro 
veřejnost, které jsou zaměřené 
na rukodělnou výrobu, valaš-
ské tradice, zvyky a obyčeje, 
např. Valašské Vánoce nebo 
Valašské Velikonoce. Prostory 
TIC jsou vhodné i pro realiza-
ci výstav menšího rozsahu. 
Pro komunitní aktivity a vý-
stavní činnost je využíván 
bezbariérový vstup do TIC 
a veřejnost může vstoupit do 
kulturního a kreativního pro-
gramu přímo „z chodníku“. 
Přes TIC je umožněn bezbari-
érový přístup i do ostatních 
prostorů knihovny. 
 
Počítačová učebna „na gale-
rii“ v prostorách TIC je vyu-
žívána ke vzdělávání neza-
městnaných, maminek (rodi-
čů) s malými dětmi, seniorů, 
k aktivitám pro mládež, pro-
bíhají zde počítačové kurzy 
pro veřejnost. 
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Služby turistického informačního centra vám nabídnou Otakar 
Hošek, Petra Kašparová a Petra Románková, kterou také znáte 
ze školení o nových technologiích a děti ji vídají na počítačovém 
kroužku CoderDojo.  
 

 
Oto, je něco, co tě na práci v TIC 
nepřestává překvapovat? 
1. Občas se dostaví mladí lidé, kteří 
jsou počítačem a činnostmi na něm 
naprosto nepolíbení a neví si rady 
s nejjednoduššími činnostmi.  
2. Dotaz: Co máte zadarmo? 

 

Peťo, čím jsi chtěla být jako dítě 
a jak se z tebe stala knihovnice? 
Od dětství jsem chtěla být paní uči-
telkou v mateřské školce a taky, 
zcela nečekaně, knihovnicí. Ráda 
jsem si hrála s knihami, na knihku-
pectví, na knihovnici. A to mi zů-
stalo dodnes. :) Velmi často jsem chodila do dětské knihovny 
a pomáhala paní knihovnici. Nejvíc ze všeho mě bavilo zakládání 
papírových kartiček s výpůjční dobou, které se vkládaly do knih. 
Tyto kartičky dnes nahradily počítače. Neméně jsem si užívala 
třídění vrácených knih zpět do polic. Přitom jsem vždy v některé 
z nich zalistovala a kousíček si přečetla. Mám vystudovaný jiný 
obor než knihovnictví, obor umělecký, ale láska ke knihám se 
stejně studovat nedá. Ta prostě je. Čtení a zároveň jen „obyčej-
né“ listování knihou je terapie. A ještě – miluji vůni knih. Je ne-
zaměnitelná.  
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Peťo, co si o tvé práci v knihovně 
myslí tvá rodina a přátelé? 
Většinou se ptají, co teda vlastně 
dělám, když nepůjčuju knížky. :) Ně-
komu připadá škoda pracovat 
v knihovně, když umíš anglicky 
a s počítačem. Následně jsou pře-

kvapení, jak pestrá práce v knihovně může být. Moje děti chtějí 
pracovat taky v knihovně - i když asi vlastně díky mému povolání 
nemají ke knihám nijak výjimečný vztah. („Cos mi přinesla? Co-
že, ZASE knížku? A něco jiného tam nemáš?“) Na druhou stranu 
moje maminka, které i školní četbu musel předčítat její tatínek 
nahlas a lidi, kteří chodí do knihovny, považovala za krajně po-
dezřelé, před pár lety začala číst a vlastně čte momentálně víc 
než já. 
 
Napadá tě nějaká služba knihovny, o které se až tolik neví 
a je to podle tebe škoda? 
Dlouhodobě mi připadá škoda, že veřejnost vnímá knihovnu spíše 
jako místo, kde si půjčí nového Nesbøho a „vévodu z Vysočiny“, 
než jako místo, kde získá kvalitní a ověřené informace pro studi-
um, práci nebo různé životní situace – tím myslím např. informa-
ce z různých databází, které nabízíme nebo jsme v minulosti 
nabízeli. Z novějších služeb si myslím, že ještě není dostatečně 
v povědomí možnost 3D tisku pro veřejnost – především díky celé 
té nešťastné covidové situaci, která zasáhla do provozu v loňském 
roce. 
 
Jak si představuješ naši knihovnu za dalších sto let? 
To se hrozně těžko odhaduje, ale bylo by fajn, kdyby knihovny 
stále zůstaly místem setkávání, vzdělávání a třeba i zkoušení no-
vých věcí a technologií. Jestli se budou za sto let ještě vydávat 
papírové knihy, nebo se třeba už nebude číst vůbec, nebo něja-
kým jiným způsobem, si netroufám tipnout, už dnes je ale jasné, 
že pouze na půjčování knih se činnost knihoven založit nedá. 
Osobně si myslím, že postupně dojde ke změnám v duchu Prů-
myslu 4.0 – tedy práci, kterou mohou dělat stroje, také stroje dě-
lat budou. Hrozně se mi chce říct, že knihovníci pak budou mít 
čas věnovat se lidem a budou se s nimi procházet mezi regály 
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a doporučovat jim knihy, ale když vidím, jak už teď dokáže Spo-
tify odhadnout, co by se mi mohlo líbit na základě toho, co jsem 
poslouchala, vlastně tomu moc nevěřím a nevidím důvod, proč 
by se podobné algoritmy nemohly v horizontu několika (desí-
tek?) let používat i pro doporučování knih v knihovnách. 
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Dětské knihovny 
 
Prioritou dětských knihoven je 
půjčování knih, časopisů a her, 
uživatelé si však rychle zvykli 
i na možnost vyhledávat nej-
různější informace na interne-
tu – na počítači i na tabletu. 
Často vyhledávají knihy nauč-
né, například pro přípravu re-
ferátu do školy. Děti mají 
zájem také o vzdělávací a zá-
bavné programy. Nabídka 
těchto programů je v sou-
časné době hodně široká – od 
programů pro děti předškolní-
ho věku, přes mladší školní 
věk až po náročnější programy 
pro nejstarší děti a mládež.  

Děti navštěvují knihovnu do-
poledne, ale i v odpoledních 
hodinách. Dopoledne přichá-
zejí na besedy, exkurze a tzv. 
knihovnické lekce. Nabídka 
akcí pro školy, školky i dru-
žiny je bohatá a je možné vy-
bírat ze seznamu na webových 
stránkách knihovny, ale po 
domluvě lze připravit i jiné 
besedy. Tyto lekce vedou děti 
k samostatnosti při výběru 
knih a studiu, ale slouží také 
k doplnění probíraného učiva. 
Velký zájem je o lekce infor-
mačního vzdělávání. 
 
 



 

 
V příjemném prostředí mo
hou děti v odpoledních hodi
nách trávit čas nejen četbou, 
ale také mají k dispozici růz
né skládačky, stolní spole
čenské hry, mohou si zde m
lovat či jen tak pob
marády. Velký zájem je o
čítače, děti rády 
možnost bezplatného připo
k internetu.  
 
Ani v průběhu prázdnin se 
v knihovně neodpočívá. 
gram Prázdninové 
nabízí dětem během let
ale i jarních a vánočních 
prázdnin nejrůznější 
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příjemném prostředí mo-
odpoledních hodi-

nách trávit čas nejen četbou, 
dispozici růz-

né skládačky, stolní spole-
čenské hry, mohou si zde ma-
lovat či jen tak pobýt s ka-

rády. Velký zájem je o po-
čítače, děti rády využívají 
možnost bezplatného připojení 

prázdnin se 
knihovně neodpočívá. Pro-

Prázdninové knihovny 
během letních, 

jarních a vánočních 
prázdnin nejrůznější aktivity 

 
typu tvůrčích dílen, soutěží 
a kvízů doplněných předčít
ním.  
 
Dětské půjčovny a jejich čte
náři se během celého roku z
pojují do celorepublikových 
dětských knihovnických akcí 
a projektů jako je 
s Andersenem, S knížkou do 
života Bookstart, Lovci perel, 
Pasování prvňáčků, Týden 
knihoven, Týden čtení
dětí se zapojuje i do soutěží, 
které knihovna vyhlašuje či 
zprostředkovává jako je např. 
O poklad strýca Juráša.
 
 
 

  

ypu tvůrčích dílen, soutěží 
kvízů doplněných předčítá-

Dětské půjčovny a jejich čte-
náři se během celého roku za-
pojují do celorepublikových 
dětských knihovnických akcí 

 např. Noc 
knížkou do 

života Bookstart, Lovci perel, 
Pasování prvňáčků, Týden 
knihoven, Týden čtení. Řada 

do soutěží, 
které knihovna vyhlašuje či 

středkovává jako je např. 
Juráša. 
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Dětská knihovna na Dolním náměstí 
 
Dětská knihovna na Dolním náměstí vznikla po přestěhování dět-
ské knihovny z Trávníků v únoru 2013, ta sloužila svým čtená-
řům už od listopadu roku 1973. Umístění dětské knihovny 
vyhovuje návštěvníkům nejen z blízkého okolí, ale také 
ze sídliště Jasenka a vesnic přilehlých ke Vsetínu.  Knihovna spo-
lupracuje s mateřskými školami, stejně jako s učiteli a dětmi ze 
základních škol Trávníky, Sychrov, Turkmenská a okolních obcí. 
Kromě literárních besed si děti při těchto návštěvách půjčují kni-
hy a časopisy a společná návštěva knihovny se třídou se pro ně 
stala samozřejmostí. Besedy pro děti jsou koncipovány tak, aby 
rozvíjely aktivní čtenářství. V létě je pro děti organizován pří-
městský tábor, o který je velký zájem.  
 
Na této půjčovně se na vás těší Ludmila Holbíková a Martina 
Křenková. 
 
Liduško, která je tvoje oblíbená 
místnost v knihovně a proč? 
To je hodně složitá otázka. Knihov-
nu mám ráda jako celek. Ale v této 
chvíli je asi moje nejoblíbenější 
místnost dětské oddělení, kde pra-
cuji. Je tam za normálních okolnos-
tí pořád rušno, plno dětí a lidí se zájmem o krásné dětské knížky. 
Je to pestrost té místnosti. Děti často přijdou a chtějí si povídat 
nejen o knížkách, ale i o tom, co se jim přihodilo ve škole apod. - 
člověk se občas stává i „psychologem“. 
 
Jak si představuješ naši knihovnu za dalších sto let? 
Pevně věřím, že knihovna bude stát na svém místě a pořád bude 
plná lidí, že se všechno nepřemění ve virtuální prostor. Podle 
mého knihovnu dělají knížky a lidé a nic to nemůže nahradit. Tak-
že ano, technologie nás ovlivní, budeme s nimi pracovat, ale ten 
základ bude stejný. Knihovna potřebuje své „živé“ čtenáře. 
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Marti, co ti práce v knihovně 
přináší a co ti naopak bere? 
Přináší mi práci v dobré a milé 
společnosti knižní i lidské. Bere mi 
volná místa doma v policích, proto-
že je máme pořád přeplněné kníž-
kami. 

 

Dětská knihovna Luh 
 
V budově bývalého Domu služeb Vsetín – Luh je v prvním patře 
umístěna knihovna pro děti, jejíž činnost byla zahájena 4. 11. 
1969. Knihovna v Luhu spolupracuje se ZŠ v Luhu a na Ohradě, 
jejich školními družinami a se třemi MŠ. 
 
V době, kdy klesá zájem dětí o četbu, je potřeba hledat nové cesty, 
jak je ke knihám přivést. O to se knihovna v Luhu snaží jak úpra-
vou interiéru, tak pestrou nabídkou knih a programů pro školy 
a školky. Tato sídlištní pobočka slouží i jako místo vzájemného 
setkávání. Pravidelně se zde schází klub seniorek z místního sídliš-
tě i maminky s malými dětmi nebo klub komunitní školy. Knihov-
ní fond v Luhu je nově obohacen i o knižní tituly pro dospělé. 
 
V knihovně se pravidelně setkáte s Dagmar Schaedlbauerovou. 
 

Dášo, co si o tvé práci v knihovně 
myslí tvá rodina a přátelé? 
Do knihovny jsem nastoupila teprve 
v září roku 2020 a práce na dětském 
oddělení knihovny je takový můj ma-
lý splněný sen. Vždycky jsem, coby 
čtenářka, tíhla ke knížkám pro děti 

a mládež, sledovala, co nového vychází. A jako dospělá jsem si půj-
čovala na dětském oddělení ty knížky, které jsem si „nutně potřebo-
vala“ přečíst. Byla jsem trošku za exota, ale časem se knihovnice 
přestaly divit a samy mi dávaly tipy na další dobré knížky. A vidíte 
to, dnes dávám tipy na knížky malým i velkým čtenářům já. Pořád si 
nosím z knihovny domů knížky pro děti, které si chci přečíst. A velké 



 

kouzlo pro mě má i fakt, že pracuji na pob
chodila půjčovat knížky celou základní školu. 

Rodina i přátelé mi práci v knihovně moc přejí. Většina z nich si 
myslí, že na dětské oddělení knihovny se hodím a že je to práce 
přesně pro mě. A já to cítím stejně.

A co naší knihovně
Aby měla pro malé i velké čtenáře stále své kouzlo, byla i nadále 
příjemným místem pro setkání s knihou. A také místem pro setkáv
ní lidí, vzdělávání i zábavu. A v neposlední řadě dostatek financí 
pro další rozvoj a nové projek
knihovníků. 
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kouzlo pro mě má i fakt, že pracuji na pobočce, na kterou jsem si 
chodila půjčovat knížky celou základní školu.  

Rodina i přátelé mi práci v knihovně moc přejí. Většina z nich si 
dětské oddělení knihovny se hodím a že je to práce 

přesně pro mě. A já to cítím stejně. 

o naší knihovně přeješ do další stovky let? 
Aby měla pro malé i velké čtenáře stále své kouzlo, byla i nadále 
příjemným místem pro setkání s knihou. A také místem pro setkáv
ní lidí, vzdělávání i zábavu. A v neposlední řadě dostatek financí 

nové projekty, moudré vedení a výjimečný tým 

  

očce, na kterou jsem si 

Rodina i přátelé mi práci v knihovně moc přejí. Většina z nich si 
dětské oddělení knihovny se hodím a že je to práce 

Aby měla pro malé i velké čtenáře stále své kouzlo, byla i nadále 
příjemným místem pro setkání s knihou. A také místem pro setkává-
ní lidí, vzdělávání i zábavu. A v neposlední řadě dostatek financí 

výjimečný tým 
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Dětská knihovna Rokytnice 
 
Knihovna v Rokytnici slouží dětem i dospělým z blízkých sídlišť 
již od října roku 1982. V únoru 2008 prošla knihovna celkovou 
rekonstrukcí interiéru, jejímž záměrem bylo vytvoření moderního 
komunitního prostoru. Vznikla tak čítárna s velkým výběrem pe-
riodik, aktualit a komiksů, která nabízí příjemné posezení malým 
i velkým. Probíhají zde také tvořivé dílny a návštěvníci si mohou 
zahrát různé deskové hry.  
 
Knihovna spolupracuje s MŠ Benátky a MŠ Rokytnice. Pro kaž-
dou třídu je připraven cyklus zábavných besed podporujících roz-
voj budoucího čtenářství, ve kterých se předškolní děti hravou 
formou seznamují s knihami, příběhy či různými tématy. 
 
Dopoledne jsou pro první i druhý stupeň ZŠ Integra a ZŠ Rokyt-
nice připraveny tematické besedy a lekce informačního vzdělává-
ní. Odpolední programy navštěvují školní družiny.  
 
Nejen dětské čtenáře v knihovně uvítá Pavlína Panovcová. 

 
Pavli, je něco, co tě na práci 
v knihovně nepřestává překva-
povat? 
Na práci v knihovně mě nepřestá-
vají překvapovat sami čtenáři. Tím, 
jak jsou (a to jsme my všichni) kaž-
dý jiný, jedineční… prostě originál 

:) Čtenáři mě svými dotazy, osloveními, přístupy, ale i příběhy 
a osudy, kterých se občas stávám součástí, nikdy nenudí! :) Když 
přicházím ráno do práce, netuším, jaký den se čtenáři proži-
ju. Ale těším se na něj. A jedno vím zcela určitě – bude to den 
velmi pestrý a jsem za něj vděčná. 
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Vedoucí knihovnických služeb  
 
Vedoucí knihovnických slu-
žeb musí vědět, kolik věrných 
čtenářů máme, kolik titulů 
a jaké si půjčují a také kolik 
návštěvníků je na akcích. 
Všechny tyto údaje a mnohé 
další sleduje prostřednictvím 
statistik. Na starosti má také 
rozpis služeb pro zaměstnan-

ce, aby byl vždy někdo milý 
a všeznalý připraven obslou-
žit čtenáře. Komunikuje se 
školami, nabízí besedy a akce 
pro děti všech kategorií a má 
na starosti praktikanty. Podílí 
se na přípravě a realizaci akcí 
pro veřejnost a výstav v pro-
storech hlavní budovy. 

Na této pozici pracuje Magda Goláňová. 

Magdo, co máš na práci knihov-
nice nejraději? 
Určitě setkání s lidmi a vzájemné 
obohacení. Možná to zní jako klišé, 
ale já to tak opravdu vnímám. Mé 
milé kolegyně a milí kolegové, je-
jichž zkušeností si nesmírně vážím. 

Naši návštěvníci od těch nejmenších nečtenářů až po ty, jejichž roz-
sah čtenářského konta nikdy v životě nedoženu. Nebo třeba šance 
vyslechnout nesmírně inspirativní hosty našich besed a vnímat je-
jich osobnost naživo. 
 
Čím jsi chtěla být jako dítě a jak se z tebe stala knihovnice? 
Každý půlrok to po nás chtěli na základce napsat na papírek! Vedle 
kurzu plavání a permanentního pocitu, že jsem něco zapomněla, to 
byl jeden z banálních, ale pro mě traumatických momentů mého 
dětství. Nikdy jsem na tuto otázku neuměla poctivě odpovědět. Kaž-
dá vydolovaná odpověď mi přišla jako falešná a nepravdivá. Měla 
jsem pocit, že když to fakt napíšu, že to tak bude muset být! Asi jsem 
si nechávala otevřená vrátka pro všechny příležitosti, které mě 
v životě potkají. A potkala mě i knihovničina. Obor spjatý 
s kulturou, literaturou, vzdělaností a věděním, lidmi a vztahy, kulti-
vovaností a vstřícností, a také tvořivostí a fantazií a určitě i jakousi 
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národní hrdostí. Takže za toto setkání jsem velmi vděčná a zůstá-
vám mu věrná. 
 
Co si o tvé práci v knihovně myslí tvá rodina a přátelé? 
Práce v knihovně jednoznačně: 
 

1) Posiluje partnerské vztahy.  
Když se dva nevidí tak často, jsou si pak o to vzácnější. 
Manžel: „A dneska jsi do kdy?“ Já: „Do šesti.“ 
Manžel: „A nebylas včera?“ Já: „Ne, to jsem byla do 
sedmi, byla beseda.“ 

 
2)  Vytváří pozitivní vztah k povinné četbě. 

Syn: „Mami, máte tam haklberyfina?“  
Já: „Máš štěstí, že není půjčený.“ 
Syn: „Nebo toho tomasojera?“  
Já /nadšeně/: „Taky máme! Super! Vezmu Ti je oba, jo?“ 
Syn /méně nadšeně/: „No, fakt super.“ 

 
3)  Posiluje sebevědomí a osobnostní růst.  

Kolegyně telefonem: „Máš tady dceru, přišla úplně sama 
přes město.“ 
Já: „?:*?§!=!“ 
Dcera: „Mami, kde jsi? No jo, zase jsi tak pracovala, že 
jsi mě zapomněla vyzvednout!“ 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

CH

Křížovka  
 
„Co jsi dostal pod stromeček?“ 
„Kytici od Erbena.“ 
„No, a *tajenka křížovky* ?“ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
1. Náměstí, na kterém stojí hlavní budova MVK se jmenuje... 
2. Křestní jméno současné paní ředitelky MVK zní... 
3. MVK letos slaví ... let 
4. Číselný kód pro jednoznačnou identifikaci knihy má zkratku... 
5. Místností určenou pro četbu časopisů a novin ve třetím patře 

budovy na náměstí je... 
6. Prostřední Masarykovo jméno bylo... 
7. Každá kniha má na 17. a na poslední straně textu... 
8. Dětskou knihovnu najdete na náměstí, v Luhu a v... 
9. Příjmení současné paní ředitelky MVK je... 

 

  



 

Katalogizace a
 
Toto oddělení patří do zákul
sí knihovny. S jeho činností 
se uživatelé setkávají pouze 
zprostředkovaně –
již zpracovaných knih, audio
knih, hudebních CD, stolních 
her, map a ostatních infor
mačních pramenů a 
znamů ve čtenářském katal
gu. Oddělení zajišťuje akvi
zici, evidenci, katalogi
a revizi knihovního fondu.
 
Úkolem akvizice je nákup 
a získávání knihovních dok
mentů do fondu knihovny. R
alizuje se různými způsoby, ať 
je to přímý nákup v
pectví, objednávky pro
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talogizace a akvizice 

Toto oddělení patří do zákuli-
jeho činností 

se uživatelé setkávají pouze 
– v podobě 

zpracovaných knih, audio-
knih, hudebních CD, stolních 

, map a ostatních infor-
mačních pramenů a jejich zá-
znamů ve čtenářském katalo-
gu. Oddělení zajišťuje akvi-
zici, evidenci, katalogizaci 

revizi knihovního fondu. 

Úkolem akvizice je nákup 
knihovních doku-

mentů do fondu knihovny. Re-
alizuje se různými způsoby, ať 
je to přímý nákup v knihku-

objednávky prostřed- 

nictvím internetu nebo 
nabídky dealerů zastupujících 
různá nakladatelství a firmy, 
převody a dary. Doplňování 
fondu probíhá v úzké souči
nosti s půjčovnami, které zpro
středkovávají požadavky čt
nářů a dávají zpětnou vazbu 
o využitelnosti fondu. 
 
Skladbu fondu mohou ovlivnit 
i čtenáři prostřednictvím ru
riky Doporučte knihu k 
pu na webových stránkách 
knihovny. Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín je univerzální 
veřejnou knihovnou a tomu 
také odpovídá skladba jejího 
fondu.  
 

nictvím internetu nebo osobní 
nabídky dealerů zastupujících 
různá nakladatelství a firmy, 
převody a dary. Doplňování 

úzké součin-
ovnami, které zpro-

vají požadavky čte-
vají zpětnou vazbu 

využitelnosti fondu.  

Skladbu fondu mohou ovlivnit 
i čtenáři prostřednictvím rub-

knihu k náku-
na webových stránkách 

rykova veřejná 
knihovna Vsetín je univerzální 
veřejnou knihovnou a tomu 
také odpovídá skladba jejího 
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Požadavky na úzce specia-
lizované tituly jsou vyři-
zovány prostřednictvím me-
ziknihovní výpůjční služby 
a objednávány z odborných 
knihoven. Nemalý vliv na 
akvizici má limitovaný finan-
ční rozpočet, v rámci něhož 
se snažíme vyhovět spokoje-
nosti čtenářů. Kromě eviden-
ce nově získaných doku-
mentů oddělení provádí re-
vizi fondu a odpisy zastara-
lých a opotřebovaných knih.   
 
Oddělení katalogizace vytváří 
na všechny tyto typy knihov-
ních dokumentů katalogizač-
ní záznamy, které jsou zá-
kladem elektronického čte-
nářského katalogu a slouží 

k orientaci ve fondu jak pro 
uživatele, tak také pro kni-
hovníky.  
 
Záznamy se zpracovávají ta-
ké pro ostatní knihovny 
vsetínského okresu a jsou 
součástí Souborného katalogu 
knihoven okresu Vsetín. Zá-
znamy se od roku 1993 zpra-
covávají v elektronické po-
době, nyní v knihovnickém 
programu Verbis podle me-
zinárodních odborných stan-
dardů, RDA, ISBD a formát 
MARC21. 
 
Linka zpracování pokračuje 
technickými operacemi, jako 
je razítkování, značení a ba-
lení.  

 
 
V katalogizaci a akvizici pracují Dana Riedlová, Bedřich Piš-
ťák a Lenka Látalová. 
 

Dano, co máš na práci knihovnice 
nejraději?  
Všechno. A práce mne i po letech 
pořád baví. Prošla jsem řadou pro-
vozů knihovny a v každém se mi lí-
bilo. Nyní mám na starosti mimo 
jiné nákup nových knih a to je pro 

knihomola splnění tajného snu. V knihkupectví si potom připa-
dám jako malé dítě v hračkářství. „Tu chci, tu si taky vezmu, ta se 
mi líbí, tuhle 3x.“   
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Béďo, jaká je tvoje oblíbená 
místnost v knihovně a proč? 
Zvolit nejoblíbenější místnost není 
lehké. Mám více favoritů a všechny 
jsou něčím výjimečné. Zato výběr 
nejzajímavější místnosti je pro mě 
samozřejmý. Je jí kryt civilní obra-
ny ve spodních patrech knihovny. Lehce zatuchlý vzduch, posta-
pokalyptická atmosféra, prostě srdcovka každého milovníka sta-
rých objektů a ruin. ;) 
 
 

Lenko, napadá tě, co máš na práci 
v knihovně nejraději? 
Mám ráda knihy a lidi. V knihovně 
je obojího dostatek a v ideálním 
poměru.  
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Středisko regionálních  
knihovnických služeb 
 
Středisko regionálních kni-
hovnických služeb při MVK 
poskytuje v rámci okresu 
Vsetín odborné služby (tzv. 
regionální funkce) veřejným 
knihovnám a jejich zřizovate-
lům v jednotlivých obcích. 
Cílem je zkvalitnění a roz-
šíření knihovnických služeb 
uživatelům a dosažení srov-
natelné úrovně všech kniho-
ven v okrese Vsetín, včet-
ně těch nejmenších. 
 
Služby jsou poskytovány 
především obecním knihov-
nám s dobrovolným knihov-
níkem. Některé vybrané služ-
by (jako např. vzdělávání, po-
radenská činnost) jsou posky-
továny i knihovnám s profe-
sionálním knihovníkem. Re-
gionální funkce jsou financo-
vány z dotace Zlínského kraje 
a výkonem těchto funkcí po-
věřuje Masarykovu veřejnou 
knihovnu Vsetín Krajská 
knihovna Františka Bartoše 
ve Zlíně. Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín se ve svém 
regionu stará o 73 knihoven. 
Středisko regionálních kni-
hovnických služeb bylo zalo-
ženo v roce 1997, kdy 

knihovny přešly ze správy 
okresních úřadů pod městské 
a obecní úřady.  
 
Činnost střediska je zaměřena 
jednak na knihovnické služby 
(tj. správné zpracování kni-
hovního fondu, dodržování 
knihovního zákona a standar-
dů, zpracování statistik, atd.) 
a jednak na pomoc při zpra-
cování žádostí o dotace a za-
vádění nových informačních 
technologií. 
 
Díky úzké spolupráci s obec-
ními úřady (tedy se zřizovate-
li knihoven) je dnes v každé 
i té nejmenší knihovně mož-
nost připojení kveřejné-
mu internetu a v současnosti 
je činnost téměř všech kniho-
ven našeho okresu automati-
zovaná. Středisko se také 
podílí na zajištění celoživot-
ního profesního vzdělávání 
pracovníků knihoven, meto-
dické činnosti a poradenství. 
 
Významnou a také zřizovateli 
i knihovníky velmi ceněnou 
službou je poskytování tzv. 
výměnných souborů knihov-
nám okresu Vsetín. Z dotace 
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Zlínského kraje je vyčleněna 
finanční částka na zakoupení 
knih, které mají posílit kni-
hovní fond obecních kniho-
ven. Středisko regionálních 
služeb tyto knihy nakoupí, 
odborně zpracuje, rozdělí do 
souborů a několikrát ročně 

dodá do jednotlivých kniho-
ven. Knihovnám jsou soubory 
zapůjčeny vždy na jeden rok 
a poté se opět obmění. Je tak 
zajištěn stále nový přísun knih 
čtenářům i do obcí, kde je stá-
lý knihovní fond finančně má-
lo podporován. 

 
 
Ve středisku pracují Věra Pelcová a Zdenka Haplová. 
 
Věrko, v čem vidíš podstatu kni-
hovnické práce? 
Je to práce ve „službách“, takže 
podstatná je orientace na čtenáře – 
umět nabídnout to, co je žádané, to, 
co je kvalitní, umět poradit, vysvět-
lit, nasměrovat, zaujmout, navna-
dit…. A při tom všem zajistit chod knihovny, kvalitní a aktualizo-
vaný knihovní fond, nabízet nové služby, jít s dobou a novými 
technologiemi a při tom dodržovat všechny standardy a metodiky. 
Takže mi z toho vychází, že knihovník musí být takový „super-
man“ a „naslouchač“ zároveň, aby se uživatel do knihovny těšil, 
byl spokojený se všemi službami, které knihovna nabízí a rád se 
vracel. 
 
Zdenko, máš nějakou zábavnou 
příhodu z knihovny? 
Moje začátky za knihovnickým pul-
tem: „Máte Postel u okna?“ „Ne, 
nemám.“ „Ale máte.“  „Ne, fakt 
nemám.“ „Prosím, podívejte se 
doma, půjčovala jste si ji minulý 
měsíc.“ „Jo, vy myslíte knížku?“  
(Peck, M. S. Postel u okna) 
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Ekonomický úsek 
 
Masarykova veřejná knihov-
na Vsetín má jako každá ve-
řejná instituce svůj nezbytný 
ekonomický útvar. Jeho čin-
nost není na očích, ale bez 
jeho pracovníků by nemohla 

knihovna existovat. Faktury, 
mzdy, personalistika, vyúčto-
vání projektů, rozpočet, tech-
nické vybavení, to je jen malá 
část toho, co mají ekonomky 
na starost. 

 
 
Nejenom o peníze a čísla se v knihovně starají Veronika Pifková 
a Věra Klodová. 
 

Veroniko, napadá tě nějaká služ-
ba knihovny, o které se až tak 
neví a je to podle tebe škoda? 
Myslím si, že každý si umí předsta-
vit, že v knihovně se půjčují knihy, 
pořádají se zde různé vzdělávací 
akce, navštěvují ji děti v rámci ško-

ly, či družiny, nebo si zde návštěvníci  mohou jen  posedět, přečíst 
časopis, nebo si zahrát hru s přáteli.  Avšak dnešní doba nám kro-
mě zmíněného nabízí také nové technologie.  Naše knihovna určitě 
v tomto směru není pozadu a každý u nás registrovaný čtenář si 
může dle vlastního návrhu, nebo návrhu z internetu nechat 3D tis-
kařem vytisknout nějakou praktickou věc, nebo něco jen tak pro 
radost, tak proč to nezkusit! 
 
Věrko, co ti práce v knihovně 
přináší a co ti naopak bere? 
Práce v knihovně mi přináší radost 
z pracovního kolektivu, který je vel-
mi přátelský. To pro mě hodně zna-
mená, špatně by se mně pracovalo 
v napjaté a dusné atmosféře.  Také 
mně přináší radost z nových knih, které mohu číst, nebo jen tak vzít 
do ruky. Co mně práce v knihovně bere?  Chtěla bych napsat čas, 
ale ono to nebude tou prací, jen mám pocit, že to nějak rychle utíká. 
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Pod ekonomický úsek patří i řidič, údržbář, instalatér výstav 
a kreslíř v jednom, autor knih Valašské komiksy, Martin Kubík. 
 

Martine, máš nějakou nezapo-
menutelnou příhodu z knihovny?  
Brzy po nástupu do knihovny jsem 
vezl bývalou paní ředitelku na dů-
ležité jednání do Prahy a cestou mi 
došel benzín. 
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Informační technologie,  
komunitní a vzdělávací akce 
pro veřejnost, PR, projekty 
 
 
Masarykova veřejná knihov-
na Vsetín jako každá moder-
ní instituce disponuje celou 
řadou moderních informač-
ních technologií, které slou-
ží jak zaměstnancům, tak 
lektorům a především uživa-
telům knihovny. Poslední ro- 
 

ky jsou to hlavně počítače,  
e-knihy, tablety, tiskárny, 3D 
tisk. V knihovně je možné si 
půjčit jak čtečky, tak přede-
vším e-knihy. Tablety slouží 
při vzdělávacích akcích a je 
možné si je zapůjčit i na dět-
ských půjčovnách. 

 
IT, automatizovaný knihovnický systém Verbis, tiskárny, počíta-
če a další technologická zařízení má na starosti Michal Kovář. 
 

Michale, která je tvoje oblíbená 
místnost v knihovně a proč? 
Asi by se slušelo odpovědět, že mo-
je nejoblíbenější místnost v knihov-
ně je serverovna, ale řekl bych, že 
mám rád hlavně půjčovny. Každá 
má svůj charakter, v centrální půj-

čovně je to takový typický ruch četbychtivých čtenářů, vyžadova-
ný klid studovny a čítárny... Nejraději ale mám K klub – studenti, 
co se tu chodí učit, zahrát si na klavír, nebo někdy i celé rodiny, 
co si tu přijdou zahrát společenské hry. 
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Nedílnou součástí činnosti 
knihovny je i projektová 
činnost, díky které knihovna 
může financovat řadu aktivit. 
Knihovna se každoročně za-
pojuje do nejrůznějších gran-
tových řízení, ve kterých je 
často úspěšná a díky tomu 

dochází ke zkvalitnění služeb 
uživatelům. Díky projektům 
je umožněn rozvoj i vzdělá-
vací a komunitní činnosti 
knihovny, například viruální 
univerzita, veřejná čtení, be-
sedy, různé kurzy a jiné akce.

 
Velký podíl na úspěšnosti projektů, organizaci vzdělávání a vý-
borné propagaci knihovny má zástupkyně ředitelky Kateřina Ja-
nošková. 
 
 

Katko, chtěla jsi být vždycky 
knihovnicí? 
Co si vybavím ve svých mlhavých 
vzpomínkách, jako malé dítě jsem 
chtěla být veterinářkou, lékařkou, 
hlasatelkou. Postupem času také 
učitelkou, právničkou, diplomat-

kou, bojovnicí za lidská práva a asi ještě mnoho dalšího! Do 
knihovny jsem chodila od dětství ráda, ale že tam budu jednou 
pracovat, mě nenapadlo ani ve snu. Je pravda, že do knihovny 
jsem nastoupila po mateřské dovolené (možná dílem náhody) ne 
jako „tradiční“ knihovnice, ale na pozici, související více s dal-
šími aktivitami knihovny. Po 17 letech v knihovně se však dovolu-
ji považovat za knihovnici a naplňuje mě to štěstím. 
 
Co ti práce v knihovně přináší a co ti naopak bere? 
Přináší mi hodně. V knihovně a s knihovnou trávím během pra-
covního týdne více jak polovinu aktivního času. Pouštím ji i k so-
bě domů a propojuji si ji často dobrovolně také se svým osobním 
životem. Stala se mi láskou, posláním a naplněním. Přináší mi 
obrovskou radost, když se vydaří nějaká akce nebo projekt. Vel-
kým pohlazením a životabudičem jsou odezvy a reakce od našich 
uživatelů, studentů všeho věku, účastníků akcí, partnerů. Potvrze-
ní, že naše práce dává smysl. Náboj a příval energie ve společen-
ství skvělých kolegů, při kreativních činnostech, sdílení, když 
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vymýšlíme něco nového. Práce mě posunuje dál a vnímám osobní 
rozvoj v mnoha oblastech. Naopak ne vždy je práce zábava. Ob-
čas se také něco nepodaří, nejsou peníze na nové aktivity, služby 
či vybavení. Ruku v ruce se zajímavými projekty jde také byro-
kracie, úřadování a občasné neporozumění či nutnost obhajování 
a vysvětlování. To pak vezme člověku čas, energii, náladu a přidá 
několik šedin a vrásek. 
 
Jak si představuješ naši knihovnu za dalších sto let? 
Věřím, že i když bude určitě jiná, zůstane přitom stejná. Vždycky 
jsme si budoucnost představovali v robotech, virtuálních reali-
tách, možných i nemožných technologiích a vlastně vše už dneska 
v knihovnách máme.  Za mě jsou nové technologie a digitální po-
činy důležité, knihovny by vždy měly zůstat místem vizionářským, 
podporujícím nové trendy a postupy, zpřístupňující vzdělání 
a kulturu nejrůznějšími způsoby napříč časem a prostorem, i vir-
tuálně, bez hranic a omezení. Na druhou stranu si přeji, aby zů-
staly místem sociálního kontaktu, porozumění, osobních setkání 
lidí, knih a myšlenek. Dále svou klidnou sílou, nadhledem, pře-
hledem a lidskostí působily jako bezpečný ostrov v daných mís-
tech, komunitách a byly zárukou demokracie, rovnosti, sdílení 
a otevřenosti. 
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Ředitelka 
 
Američan John C. Maxwell, 
odborník na vedení lidí, řekl, 
že vést druhé je záležitostí 
srdce, ne hlavy. V čele Masa-
rykovy veřejné knihovny Vse-

tín stojí od dubna roku 2019 
Daniela Divínová. Pod jejím 
vedením knihovna roku 2020 
obhájila titul Městská knihov-
na roku 2020.  

 
 

Danielo, co máš na práci knihov-
nice nejraději? 
Snad to nebude znít jako klišé, ale 
jakoukoli práci v prostředí naší 
vsetínské knihovny. Mám ráda její 
prostory plné světla, čistotu, vzduš-
nost, atmosféru, spolupracovnice 

a spolupracovníky, knihy, kávovar, pohodlný mobiliář a hlavně 
naše čtenáře a návštěvníky, kteří se nevracejí jen kvůli půjčení si 
čehokoli z knihovního fondu, ale také (a někdy především) pro 
obyčejné lidské popovídání si s námi – knihovnicemi a knihovní-
ky. Mnohdy jsou to velmi osobní rozhovory, ale skoro vždy je 
spouštěčem těchto rozprav čtení – knih, časopisů či e-knih. Čtení 
je krásné. Čtení nás dokáže měnit. Čtení je hledání sebe sama. 
Čtení je hledání analogií s jinými příběhy nebo také hledání od-
povědí na otázky, které přináší sám život… 
 
Máš nějakou nezapomenutelnou příhodu z knihovny? 
Možná jednu z loňského covidového roku, kdy jsme byli všichni 
donuceni velmi rychle zvládnout digitální technologie, a která je 
potvrzením rčení, že věk je pouze číslo. Vsetínská knihovna již ně-
kolik let úspěšně pořádá Virtuální univerzitu 3. věku, kterou kaž-
doročně navštěvuje téměř osmdesát seniorů. Když tedy loni 
nebylo možné realizovat VU3V prezenčně, rozhodli jsme se, že 
vyzkoušíme – po vzoru studentské distanční výuky – využít plat-
formu Microsoft Teams a vytvořit virtuální třídu v online prosto-
ru pro naše seniorské studenty. Musím přiznat, že jsem byla 
k výsledku tohoto nápadu vcelku skeptická. O to větší bylo mé 
překvapení, kolik desítek studentů ve věku mezi 65 a 90 lety se by-
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lo schopno na svých počítačích a mobilních zařízeních doma při-
pojit k pravidelné středeční virtuální třídě a pracovat společně, 
byť online. Všichni studenti této virtuální třídy mají můj hluboký 
obdiv a sami určitě netuší, jak motivační byla jejich zapálenost 
a radostné sdílení pro mne samotnou. 
 
Co naší knihovně přeješ do další stovky let? 
Moc bych jí přála, aby nikdy, nejen v příštích sto letech, nenastala 
chvíle, kdy by knihovna musela jakkoliv obhajovat svou smyslupl-
nou existenci. Myslím, že těch uplynulých 100 let, stejně jako dvoj-
násobné vítězství v celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 
(v roce 2014 a 2020), je nezvratným důkazem její životaschopnosti 
a potvrzením toho, že i v této dynamicky se měnící době má pro 
valašskou komunitu i odbornou veřejnost svou „přidanou hodno-
tu“ v podobě rozsáhlého a stále doplňovaného knihovního fondu, 
šíři poskytovaných služeb a aktivit, vstřícného a celoživotně se 
vzdělávajícího personálu, svým umístěním v naprostém centru 
města, příjemném prostoru půjčoven i kultivovanou a radostnou 
atmosférou. Přeji jí tedy spokojené lidi - uživatele a návštěvníky 
knihovny, kteří se do ní stále s radostí vracejí, i usměvavé a moti-
vované zaměstnance. A samozřejmě přeji vsetínské knihovně stá-
lou a štědrou podporu ze strany zřizovatele, ne nadarmo se totiž 
říká, že knihovna je přesně taková, jak moc ji má rád její zřizova-
tel. 
 
Je něco, co tě na práci v knihovně nepřestává překvapovat? 
Říká se, že pracovníci knihoven jsou „srdcaři“. A mě skutečně 
překvapuje, že ani v průběhu desítek let práce v knihovně (větši-
nou) neupadají do stereotypů, jsou schopni akceptovat změny 
a navíc je proměňovat v příležitosti posunovat práci v knihovně, tj. 
nabízené služby, vzdělávací či komunitní aktivity stále kupředu, 
k větší spokojenosti našich uživatelů. Překvapuje a udivuje mě ta 
jejich hravost a kreativita, která vede k vymýšlení nových projektů 
s vidinou toho, že knihovny nejsou výhradně určeny „pro knihy“, 
ale hlavně „pro lidi“. Práce v knihovně je podle mě posláním, ne 
jen pouhým zaměstnáním. Kultivuje a obohacuje jak knihovníky 
a knihovnice, tak následně všechny uživatele knihovny. Což není 
sice překvapením, ale velmi radostným konstatováním.  
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Napadá tě nějaká služba knihovny, o které se až tak neví a je 
to podle tebe škoda? 
Zmínila bych asi knihovnou placenou databázi PressReader, která 
představuje pro uživatele naší knihovny přístup do „největšího no-
vinového stánku na světě“. V elektronické databázi PressReader 
totiž najdete více než 6 000 titulů aktuálních novin a časopisů z ví-
ce než stovky zemí v 60 světových jazycích včetně češtiny. Kromě 
významných zahraničních titulů jako jsou např. TheGuardian, The 
Wall Street Journal, International Herald Tribune, The Indepen-
dent, USA Today, Daily Mail či The Washington Post zde nalezne-
te také aktuální vydání MF Dnes, Lidových novin, Hospodářských 
novin či týdeníků Respekt nebo Ekonom. Listovat můžete také 
mnoha světovými časopisy o bydlení, vaření, ručních pracech, mó-
dě, umění, fotografii či cestování. Nabízen je i překlad některých 
novin a časopisů do angličtiny či jiných jazyků. PressReader ob-
sahuje také audiopodobu novin a časopisů. Články, které vás zají-
mají, můžete místo čtení poslouchat, v češtině, angličtině i jiných 
jazycích. Přístup do databáze je možný ze všech uživatelských po-
čítačů v knihovně, pro registrované uživatele knihovny také od-
kudkoliv z internetu pomocí vzdáleného přístupu. V mobilní 
aplikaci si můžete vybrané tituly stáhnout do svého mobilního za-
řízení pro pozdější offline čtení mimo knihovnu.  
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Zeptali jsme se našich  
bývalých zaměstnanců... 
 
Vsetínskou knihovnou prošla za 100 let její existence celá řada 
zaměstnanců. Zeptali jsme se některých z těch, kteří již u nás ne-
pracují, jaké byly jejich začátky a na co rádi vzpomínají. 
 
Helena Gajdušková        
 
Mé začátky ve vsetínské knihov-
ně… Začala jsem pracovat (1982) 
hned, jak jsem nastoupila do 
knihovny, ve vedoucí funkci, jako 
vedoucí oddělení knihovnických 
služeb, protože v té době krátce po 
sobě dva lidé z knihovny odešli. 
Byla mi tím svěřena hned na za-
čátku velká důvěra, kterou jsem se 
snažila nezklamat... Velké pocho-
pení pro mne měla moje tehdejší 
nadřízená, později i ředitelka 
Alenka Zubková. Byla pro mě lid-
sky i knihovnicky velkým vzorem 
a člověkem s velkorysým srdcem. 
Velmi ráda vzpomínám na dobu 
po roce 2000, kdy jsme v rámci 
projektu Neziskové organizace na 
cestě do EU připravovali projekt 
Komunitní knihovny ve Vsetině, 
s cílem přestěhovat knihovnu 
z tehdejší vilky na Svárově na ně-
jaké důstojnější místo, což se pak 
v roce 2006 opravdu podařilo.  
 
Ráda vzpomínám v podstatě na 
všechno. Roky strávené v kniho-
vně byly pro mě roky krásné. Prá-
ci v knihovně jsem milovala, a dí-
ky výbornému týmu kolegyň a ko-

legů bylo možné dosahovat dob-
rých výsledků, z čehož jsem měla 
velikou radost – udělení ceny 
Knihovna roku v roce 2014 bylo 
jedním z těchto krásných momen-
tů.  
 
Velmi ráda vzpomínám na dobu 
prvních evropských projektů, 
z nichž hned jeden z prvních při-
nesl knihovně možnost přesídlení 
a s tím i potenciál velkého rozvoje 
služeb, který se dalšími úspěšnými 
vzdělávacími projekty podařilo 
velmi pěkně rozvinout. Velkou ra-
dost mám z toho, že současný tým 
knihovny na vše dobré navázal, 
nezaspal „na vavřínech“ a vý-
sledkem je ocenění Městská 
knihovna roku 2020! Krásný dá-
rek ke 100. výročí, nemyslíte?  
 
Vsetínská knihovna má nyní krás-
nou budovu, chodí do ní spousta 
čtenářů, lidé ji mají rádi. To vše 
by ale bylo málo bez knihovnic 
a knihovníků, kteří jsou největším 
pokladem vsetínské knihovny. 
A také tento úžasný tým lidí byl 
po celou dobu mého působení 
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ve vsetínské knihovně zdrojem 
velkých radostí! Přeji vsetínské 
knihovně, aby pod moudrým ve-
dením paní ředitelky Daniely Di-

vínové sloužila svým čtenářům 
i ostatní veřejnosti erudovaně, od-
borně, ale také se srdcem na dlani 
i v dalších letech! 

 

 
 
Daniela Ptáčková  
 
Do vsetínské knihovny jsem na-
stoupila v lednu 1979 po absolvo-
vání dálkového vysokoškolského 
studia (obor knihovnictví a vědec-
ké informace). V Severomorav-
ském kraji se tehdy začal zavádět 
tzv. centralizovaný systém knihov-
nictví, kdy se okresní knihovny 
měly stát centrem řízení, financo-
vání a doplňování knihovních fon-
dů veřejných knihoven okresu.  
Tehdejší ředitel Vítězslav Krato-
chvíl mi nabídl, abych se ujala 
oddělení doplňování a zpracování 
knihovních fondů, tj.oddělení, kte-

ré zajišťovalo nákup, zpracování  
a revize knihovních fondů pro 
knihovny zapojené do tohoto sys-
tému. V 90. letech k tomu přibyla 
automatizace knihovnických pro-
cesů, podílela jsem se na vývoji 
knihovnického programu Smartlib 
a později KP-SYS a zavádění po-
čítačů postupně do všech našich 
knihoven. Knihovny to v době, kdy 
jsem nastoupila do svého prvního 
zaměstnání v oboru (v roce 1968 
do Městské knihovny Valašské 
Meziříčí) neměly vůbec lehké. Po-
týkaly se nejen s nedostatkem fi-
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nančních prostředků, ale i vhod-
ným umístěním, vybavením a per-
sonálními problémy, takže knihov-
nice fungovaly jako takový „Fer-
da Mravenec – práce všeho dru-
hu“. Tj. kromě odborných činností 
to byl často i úklid, stěhovací 
„činnosti“ byly víc než časté (ve 
VM jsem měla jako středisková 
pracovnice na starosti 24 kniho-
ven v obcích), zkusila jsem si 
i práci topiče, do jisté míry i „aj-

ťáka“ atd.  Ale právě ta pestrost 
se mi na mém povolání líbila. 
V podstatě jsem taky měla velké 
štěstí v tom, že se od dětství můj 
koníček (vztah ke knihám) stal 
mým povoláním. Navíc jsem měla 
vždy velkou oporu ve svých kole-
gyních a kolezích, se kterými jsem 
si prošla (a překonala) řadou 
úskalí i spoustou krásných zážitků 
a úspěchů, na které budu vždycky 
ráda vzpomínat. Stálo to za to!                   

 
 
 
Helena Brettschneiderová 
 
V roce 2020 se opět vsetínská 
knihovna stala Městskou knihov-
nou roku. Z prvního místa mám 
radost i já – bývalá členka týmu 
knihovny. Bylo to nezapomenutel-
ných téměř 40 let knihovnické 
práce. Děkuji za vše, co mi 
knihovna dala – mohla jsem se 
posouvat, učit novým technolo-
giím, radovat se z úspěchů, z klad-
ných ohlasů čtenářů, uživatelů 
knihovny, stresovat se, zda zvlád-
nu literární besedy s dětmi a mlá-
deží, hladký průběh vernisáží 
výstav výtvarných umělců Valaš-
ska, konaných v Malé galerii při 
dětském oddělení Vsetín – Trávní-
ky. 
 
Začátky mého působení ve Vsetíně 
nebyly zrovna úplně lehké. 
Z pardubické knihovny jsem pře-
šla do nového, neznámého pro-

středí i města. Ujala se mne velice 
hodná, oblíbená kolegy, pracovitá 
kolegyně Liduška Procházková. 
Poděkování patří i dalším – Daně, 
Janě, Elišce, Jarce, Martě, Toní-
kovi, Hance, Zdence, Věrce, Sláv-
kovi… s jejich pomocí jsem 
myšlenku „vzdej to“ přeci jenom 
upozadila a zkusila to ještě jed-
nou. Snad má práce, mé působení 
v knihovně nebylo nadarmo. Líbi-
lo se mi to knihovnické povolání. 
 
 Potěšilo mne a děkuji za Ocenění 
knihovnice Zlínského kraje 2016, 
udělení titulu Nejlepší čtenářská 
babička, poděkování za přízeň 
knihovně. Ráda vzpomínám na po-
znávací zájezdy s návštěvami 
knihoven České a Slovenské repub-
liky, na mimopracovní i předvá-
noční posezení, na vernisáže, na 
literární besedy, na Noci s Ander-
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senem, na semináře, školení zamě-
řená k určitému tématu a konaná 
v knihovnách jiných krajů a okresů 
– měla jsem tak možnost rozšířit si 
knihovnické znalosti a dovednosti. 
Mé vzpomínky patří na bývalé i na 
současné pracovníky knihovny 
a čtenáře – jak dětské, tak dospělé. 
Přeji všem hodně štěstí, pohody, 

zdraví, všechno dobré, co jen přát 
se může. Zavírám paměť, už mi 
nezbyl ani jeden nápad, dnes mám 
vyprodáno, snad zase někdy příště 
na viděnou.  
 
Děkuji vám – kolegyně a kolegové, 
že jsem mohla být s vámi. Ať se 
vám daří a knihovna dál vzkvétá! 
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Anketa  
 
Zeptali jsme se některých našich uživatelů, co pro ně  
Masarykova veřejná knihovna Vsetín znamená... 
 
 
  

Mám srovnání s několika fakult-
ními knihovnami ve městě, kde 
studuju. Jsou to velké budovy za-
řízené jako příjemné studovny. 
Pravdou ale je, že nejlépe se cí-
tím v naší vsetínské knihovně.  

Umístění v centru je vhod-
né pro ty, kteří mají chvilku vol-
na a pak zase musí spěchat. 
Interiér mně osobně přijde nej-
hezčí ze všech knihoven, jaké 
jsem dosud navštívila. Prostě si 
tam chcete sednout a číst.  

V K klubu navíc můžete 
i docela normálně pracovat, hrát 
hry, poslouchat hudbu  a dokonce 
(to je veliká vzácnost!) hrát se 
sluchátky na klavír. Vítá vás 
vstřícný personál, nalijete si vo-
du... Do této knihovny zkrátka 
chodím ze všech nejraději!                                  

  Daniela Vopalecká 
 

Masarykova veřejná knihovna 
pro mě znamená i v době interne-
tu zdroj informací, poučení a zá-
bavy a také setkávání v pěkném 
prostředí s příjemnými lidmi.  

Otto Růžička 
 

Nejen na ocenění, které 
jste získali, ale na vaši 
práci obecně je poznat, 
že je knihovna vaše sr-
deční záležitost. Hýříte 
nápady, myslíte na 
všechny, přemýšlíte nad 
tím, co udělat, abyste 
nebyli jen dobře nama-
zaný stroj. Vždy přidáte 
svou tajnou ingredienci, 
abyste nás potěšili. Ta 
vychází z vašich srdcí, 
to se nedá vymyslet. 

Iveta Táborská 

Je to super, že je tu tolik 
knížek. Já chci být věd-
cem, ale nevím, jestli 
stihnu všechno přečíst. 

Matyáš Houser 

Knihovna pro mě zna-
mená hlavně zábavu 
a jelikož se ji nebráním, 
rád ji více než ċasto na-
vštěvuji. Kniha k životu 
patří jako dobré jídlo 
a pití. 

Roman Pokorný 
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Sebastian: Jsem v knihovně 
rád kvůli hračkám, počítači, 
komiksům a hrám. Mají tam 
polštářky s bludištěm a su-
per vajíčkové sedátko, do 
kterého se můžu zavřít. 
A líbí se mi, že výtah jezdí 
tak pomalu, protože si stihnu 
tu jízdu užít. 
 
Sven: Podle mě teda výtah 
jezdí až moc pomalu... Ale 
taky se mi líbí vajíčková 
židle, počítače a komiksy. 
A kytičky u vchodu a že je 
tam hodně světla.                            
        Sebastian a Sven 

        Lenčíkovi 

Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín je moje 
srdcovka. A to doslova. 
Už jako malý prvňák 
jsem každý týden valil 
z knihovny s baťohem 
narvaným k prasknutí, 
teda hlavně Čtyřlístky, 
abych byl upřímný. Ale 
postupně se ze Čtyrlístků 
staly knihy beletristické 
a naučné a já přesedlal 
z Luhu na náměstí. Kdy-
bych měl hledat definici 
naší vsetínské knihovny, 
bylo by to místo, kde má 
svůj domov kniha, opti-
mismus a čtenář. A kde 
jsou knihovníci velmi 
čipernými hospodyňka-
mi. Děkuji Vám za to, co 
pro nás čtenáře děláte. 
           Kryštof Borusík 
 

Vsetínská knihovna je pro 
mne oázou kultury. Kultivo-
vané prostředí půjčoven, pří-
jemné a profesionální cho-
vání knihovníků, a přede-
vším ohromný výběr knih 
a CD pro mne i pro mé děti. 
Bez knihovny si život ve 
Vsetíně neumím představit.                                                                  
     Barbora Prajzová 

Knihovna pro mě znamená 
hodně radosti z knížek, 
hodné paní knihovnice, že 
tam můžu být na táboře 
a hrát hry na Noci her 
v knihovně. 

       Eliška Sichová 
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Za naši celou rodinu můžu 
říci, že jsme za MVK ve 
Vsetíně velice vděčni a to 
především za Dětské oddě-
lení, které v posledních le-
tech využíváme nejvíce 
vzhledem k tomu, že máme 
4 malé děti. Naše děti se 
snažíme již od útlého věku 
vést k lásce ke knihám 
a knihovna je nám díky 
svým nadstandardním služ-
bám velkou pomocí. Vši-
chni oceňujeme bohatou 
a pestrou nabídku překrás-
ných knih pro všechny vě-
kové kategorie, která je 
pravidelně doplňována no-
vými a kvalitními tituly.  

Jasným důkazem to-
ho u nás je přeplněný „ná-
kupní“ košík tak, že nás 
všechny musím v množství 
zapůjčených knih brzdit při 
každé návštěvě. Knihovnu 
díky milým knihovnicím 
a příjemnému prostředí rá-
di využíváme i jako místo 
odpočinku a to zejména za 
nepříznivého počasí. Vá-
žíme si práce všech za-
městnanců knihovny, která 
je prováděna nejen s láskou 
ke knihám, ale hlavně 
k jejich čtenářům a očivid-
ně nad rámec pracovních 
povinností. Děkujeme. 

       Zajíčkovi  

MVK je neobyčejně užitečná in-
stituce, která: 1) umožňuje po-
kračování i prohlubování huma-
nitního vzdělání i po odchodu do 
důchodu, 2) umožňuje udržet 
kontakt a povědomí o aktuálním 
dění ve společnosti, státě a na 
politické scéně, 3) podporuje po-
zitivní vidění světa a radost po 
životě.  

Jako epidemiolog však mu-
sím reagovat na proticovidová 
opatření uzavíráním knihovny, 
hlavně však čítárny a půjčovny. 
Je to nesmyslné a neefektivní 
opatření, které nemůže podstatně 
ovlivnit šíření covidu, neboť 
shlukování lidí je při běžném pro-
vozu minimální a hlavně dá se 
účinně zabezpečit šíření covidu 
běžnými a vyzkoušenými opat-
řeními jako je dezinfekce rukou 
před a po a důsledné nošení rou-
šek s krytím celé tváře, hlav-
ně nosu.                                                                                                                      
  Bartoloměj Bindas 

Masarykova knihovna je pro mne 
misto kde se mohu odpoutat od 
smutku, který mne občas prová-
zí, příjemní knihovníci vždy po-
radi a najdou tu správnou knihu. 

Drahomíra Houserová 
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Knihovna pro mne znamená 
možnost v příjemném prostře-
dí se věnovat pravidelnému 
pročítání denního tisku, studiu 
mnoha časopisů různého za-
měření s možností výpůjček. 
Rovněž mám rád možnost si 
vypůjčit hudbu na CD, 
v knihovně nepřeberné množ-
ství knih všeho zaměření a to 
vše v kolektivu příjemných, 
ochotných pracovnků knihov-
ny.  
             Miroslav Bičánek 

Masarykova veřejná knihov-
na Vsetín pro mne znamená 
místo plné krásných knih, 
ochotných a milých lidí, za-
jímavých kulturních a vzdě-
lávacích akcí. Pokaždé tam 
najdu něco zajímavého, no-
vého nebo poučného. Vydrž-
te i v další stovce! Držím 
palce vám i nám všem. 
             Věra Kvasnicová  

Knihovna je pro mě srdcová záležitost. Je to místo, kde vždy 
seženu, co potřebuji a hledám. Pracovníky knihovny beru jako 
mně blízké, jelikož je vídám několikrát do měsíce. Vždy mají 
pro každého úsměv, dobrou náladu, dýchá z nich pohoda a 
klid, tak potřebná v dnešní době. Mám takové hezké dětské při-
rovnání: knihovnu vidím jako vánoční stromeček a knihovníky 
jako ozdoby na něm. Jsem vděčná za organizování besed, Noci 
her v knihovně, tábora, za bohatou kartotéku (je to správné 
slovo pro množství knih v knihovně?). I když jsem se nikdy 
neúčastnila, líbí se mi široká nabídka kurzů a organizování vy-
cházek. Úžasná je i nabídka dětské knihovny (vyrábění, besedy 
pro školy, akce pro malé čtenáře, atd.), o možnosti vypůjčit si 
audio a časopisy nemluvě. A to je jen malý výčet toho, co 
knihovna nabízí. 
  Zkrátka naše vsetínská knihovna je poklad, kterého by-
chom si měli vážit, být za něj vděční a podporovat jej svou 
účastí a zájmem. Všem zaměstnancům knihovny: ze srdce vám 
děkuji za vaši péči, pomoc a úsměv na tváři. Jste pro nás rádci, 
pomocníci, kamarádi a hlavně, lidé, na které se těšíme. Mám 
vás ráda a přeji vám mnoho spokojených let ve vašem zaměst-
nání. Ze srdce čtenářka  

         Pavla Sichová 
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Moc se nedivím, že jste vyhráli cenu o nejlepší městskou 
knihovnu... Vsetínská knihovna má podle mě vysokou úroveň 
a široké spektrum činností a nabídky. Ale i kdybyste žádnou 
cenu nevyhráli, stejně pro mě (a celou naši rodinu) budete 
skvělá knihovna, do které rádi chodíme, kde se setkáváme 
s vlídnými ochotnými zaměstnanci a spoustou dobrých nápadů 
a zajímavých přednášek. Přejeme všem lidem z knihovny, ať je 
práce baví, mají mezi sebou dobré vztahy, spokojené uživatele 
a taky dostatek prostředků na dobré fungování knihovny. Díky, 
že tu jste.    
            Tomáš a Magda Husovi 

Knihovna pro mě znamená 
domeček. Zázemí. Místo, kam 
se lze uchýlit v nouzi i v ra-
dosti, sejít se s někým, sejít se 
s knihou, spočinout, zaměstnat 
dítě, načerpat inspiraci, načer-
pat energii, najít klid. Prostor-
ný a světlý domeček obydlený 
milými lidmi. 
         Katka Kastnerová 

Vsetínská knihovna, nebo 
chcete-li MVK, je pro mne 
milé prostředí s pozitivní 
atmosférou, kde naleznu 
zábavu i poučení. Krásným 
bonusem je možnost potká-
vat zajímavé a nevšední 
osobnosti na přednáškách 
a besedách. 

Pavel Kvasnica 

Vsetínskou knihovnu mám velmi ráda. Vždy najdu příjemné 
knihovnice a knihovníky, kteří jsou dobře naladěni a s úsmě-
vem na tváři. Když si jdu vypůjčit knihy, tak nevím vždy přes-
ně, jaký titul si mám půjčit. Nemám přesně vyhraněný žánr.  
A skvělé knihovnice ochotně poradí, doporučí. Velmi ráda na-
vštěvuji vzdělávací programy, a že jich je opravdu široká škála. 
Např. akademický rok pro seniory, besedy s různými osob-
nostmi našeho kulturního života, např.  současní spisovatelé, 
fotografové, zejména potom osobnosti z valašského regionu. 
Zajdu si ráda i na besedy, které se týkají životního stylu, lékař-
ské přednášky. Vsetínská knihovna je oáza informací, vzděla-
nosti, dobré pohody. 
              Jaroslava Tomečková 
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Šifry 
 
Prvorepublikové knihovny to neměly jednoduché, a to včetně té 
vsetínské. Kdejaká drobnost potřebovala být schválena radnicí. 
Spoustě žádostí bylo bez potíží vyhověno. Avšak někdy na 
knihovníka místo rozumné odpovědi vykoukla podivná změť 
písmen! Po všech stránkách zběhlý a vzdělaný knihovník hned 
rozpoznal, že se jedná o šifry. Nějaký vtipálek pár z odpovědí 
zakódoval. Dokážete je rozluštit?  
 

1. Žádost: Výpomoc v knihovně  
Odpověď: Usneseno bylo požádat řgerdaixtpealqel 
šzkmoýl, aby zažádalo k tomu svtbazrwšqín 
žxawcatxvbo  
_ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ 
 

2. Žádost: Zřízení veřejné čítárny 
Odpověď: mítaZ onežoldo 
_ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

3. Žádost : Otop ve veřejné knihovně 
Odpověď: Usneseno, aby knihovní rada 
xotxbřtxrsaxánbxtžxiáxlbvxae xsaxeěš xnbxamn 
xmřrxíčxssfxtbxnzbxías xfnbxiščxrbmnxmčxyy xočš 
xpasxřfdxíxsvbxptrxěčxvřxeccxkg 
Klíč x+1  
_ _ _ _ _ _ _ _     _ _    _ _   _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _    _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
4. Žádost: Státní inspektor žádá o nové místnosti 

Odpověď: Vyhoví se píeiotěnstžlř 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Rozluštíte česká přísloví  
přeložená do vědecké češtiny? 
 
 

1. Chemická sloučenina vodíku 
s kyslíkem, jež produkuje mi-
nimálně bellů, působí erozí na 
vrstvy hornin, uložených podél 
její trajektorie.  
 

2. Vzdálenost bodu A, (což je 
místo, kde ukončí, puzena 
gravitační silou, svou dráhu 
malvice) od bodu B (což je 
místo ležící svisle pod místem 
započetí její dráhy). 

 
3. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí 

o vytvoření svislého či úklon-
ného díla ústícího na povrch 
a determinujícího subjekt B, 
sám opíše dráhu ve zmíněném 
díle ústící.  
 

4. Kdo odolává pokušení podleh-
nout touze nechat dřímat 
vlastní energii, bývá obklopen 
chlorofylem.  
 

5. Číslo, jímž můžeš vyjádřit 
svou lingvistickou potenci, se 
rovná číslu, jímž znásobuješ 
své vlastní ego.  
 
 

 

6. Na místě nacházejícím se 
v bezprostřední blízkosti zaří-
zení sloužícího k instalaci svě-
telného zdroje, dopadá 
minimální počet paprsků ze 
zdroje se šířících.  
 

7. Při nadměrném zvyšování po-
hybu dolních končetin 
ve značném časovém rozpětí 
za účelem dosažení naplnění 
sloučeninou vodíku a kyslíku 
křivule s držadlem dojde jed-
noho dne k uvolnění molekul 
spojujících tuto křivuli s oním 
držadlem, čímž se jmenovaný 
předmět rozdělí na dva seg-
menty.  
 

8. Při poklesu produktivity práce 
na nulu projeví se totální ne-
dostatek kruhového pečiva, 
působícího obezitu obyvatel-
stva.  
 

9. Kategorický imperativ nedo-
voluje libovolnému subjektu 
likvidovat zdroj infrazáření, 
který svým behavioristickým 
systémem neatakuje týž sub-
jekt, neboť jeho radiace se 
chová inertně k tělesné integri-
tě dotyčného subjektu.   
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10. Druhá mocnina tří profesí se 
jeví prvním dvojčíslím deka-
dické soustavy pauperizace.  
 

11. Blokování svislého informač-
ního kanálu nelze kompenzo-
vat finanční transakcí typu 
emptiovenditio ve výdejně lé-
ků.  
 

12. Počínaje překročením 48. ho-
diny po zahájení pobytu mimo 
obvyklý okruh svého životního 
prostředí generují jak vodo-
milní obratlovci, tak jedinci 
druhu Homo sapiens těkavé 
organické látky, jež jsou či-
chovým ústrojím specificky 
detekovány a centrální nervo-
vou soustavou hrubě nepřízni-
vě hodnoceny.  
 

13. Přenos informace od jedince 
s kalorickým deficitem k je-
dinci s kalorickou potřebou již 
saturovanou je blokován.  
 

14. Při zjištění záměrného trans-
portu části horniny od občana 
A k občanu B je posledně 
jmenovaný povinen uskutečnit 
zpětný přesun po stejné dráze, 
tedy v opačném směru, k prv-
ně jmenovanému, avšak s pou-
žitím žitného pečiva.  
 

 
 

15. Kinetická energie eroticky mo-
tivovaného bilaterálního, zpra-
vidla heterosexuálního, vztahu 
může být použita k transferu 
vysokých geologických útva-
rů.  
 

16. Odolnost rostliny, opatřené 
žahavými chloupky, vůči po-
klesu teploty pod 273,14 Kel-
vinů je dokonalá.  
 

17. Částečná imobilita muskulatu-
ry, prýštící z pasivity přísluš-
ného cerebroorálního centra 
vede k souhrnu nepříznivých 
okolností pro jedince přímo fa-
tálních a zbavených veškerých 
chloupků a jiného porostu.  
 

18. Verbální komunikace, vedená 
s temně přitlumeným zabarve-
ním a snížením decibelů na 
minimum slyšitelnosti, je 
v přímé korelaci s jednodu-
chým vyoráváním brambor.  
 

19. Realizuje-li pár antagonistic-
kých jedinců reciproční agresi, 
vykonává redundantní člen tri-
ády emocionální projev regu-
lující vlastní psychickou tenzi.  
 

20. Časová distance mezi přícho-
dem libovolného individua 
a termínem k této události 
vhodným implikuje sebe-
újmu.  

 



96 
 

Správné odpovědi 
 
Křížovka: 
 *od ostatních* 
 
Šifry: 

 
1. ředitele škol / starší žactvo 
2. zatím odloženo 
3. obrátila se na místní firmy o příspěvek 
4. příležitostně 
 

Přísloví: 
 
1. Tichá voda břehy mele. 2. Jablko nepadá daleko od 
stromu. 3. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 4. Ko-
mu se nelení, tomu se zelení. 5. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi 
člověkem. 6. Pod svícnem bývá tma. 7. Tak dlouho se 
chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 8. Bez prá-
ce nejsou koláče. 9. Co tě nepálí, nehas. 10. Devatero ře-
mesel - desátá bída. 11. Komu není shůry dáno, v apatyce 
nekoupí. 12. Ryba i host třetí den smrdí. 13. Sytý hlado-
vému nevěří. 14. Kdo po tobě kamenem, ty po něm chle-
bem. 15. Láska hory přenáší. 16. Mráz kopřivu nespálí. 
17. Líná huba - holé neštěstí. 18. Co je šeptem, to je čer-
tem. 19. Když se dva perou, třetí se směje. 20. Kdo pozdě 
chodí, sám sobě škodí. 
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