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OMEZENÁ 
PROVOZNÍ DOBA

knihovna Dolní náměstí
pondělí - pátek v době 9-10 hodin pouze pro

občany ve věku 65+ (ne dětská knihovna)
 

pondělí         10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý         10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

středa         10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
čtvrtek         10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

pátek         10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
 

turistické informační centrum
pondělí         09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

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

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

dětské knihovny Luh, Rokytnice
ZAVŘENO



Prolistujte, prosím, tento magazín,
abyste se dozvěděli veškeré

informace o květnovém provozu
naší knihovny a také načerpali

inspiraci k výpůjčkám nových knih.

musíme dělat co 10 let, a kterou jsme měli
plánovánu s uzavřením v červnu. Hodně jsme
vyřazovali, vše jsme čistili a dezinfikovali (tedy
nejen knihy, ale i veškeré prostory knihovny,
včetně sanace podlahoviny v centrální
půjčovně) a také nakupovali nové knihy
s myšlenkou podpořit stagnující nakladatelský
trh a nachystat tak pro vás nové lákavé knižní
příběhy. Určitě shodně s vámi jsme urychlili 
on-line komunikaci ve všech aspektech.
Rozšířili jsme zpřístupnění on-line zdrojů,
půjčování e-knih a digitální služby. Natáčeli
jsme video-pohádky a upoutávky na dostupné
e-knihy. Zůstávali jsme s vámi on-line na webu 
 
 
 
 
 
 
 
a sociálních sítích. A pak přišlo nenadálé
rozhodnutí vlády ze dne 23. 4. 2020 a otevření
knihovny se uspíšilo o 6 týdnů. Zodpovědně
jsme probrali své aktuální možnosti dostát
veškerým bezpečnostním a hygienickým
nařízením ohledně znovu otevření tak,
abychom neohrozili ani zaměstnance knihovny,
ani vás – tak dlouho postrádané čtenáře a
návštěvníky. A podařilo se… V pondělí 27.
dubna jsme v 9 hodin otevřeli knihovnu pro
fyzické uživatele. Pravděpodobně až do 25. 5.
budeme sice mít omezený provoz, ale s vaším
pochopením, trpělivostí a vstřícností to určitě
společně zvládneme… 
Těší nás, že se můžeme opět setkávat!
 

Daniela Divínová

ÚVODNÍK

Ve svém předchozím dubnovém úvodníku
jsem trochu v nadsázce parafrázovala na
stále probíhající pandemii Covid-19
známou českou pranostiku "Březen,
za kamna vlezem, duben, ještě tam budem,
až přijde máj, vyjdeme v háj..". Ani jsme se
nenadáli a máme tu květen. Ovšem stále tu
také máme koronavirus a s ním nemálo
změn, které se udály nejen ve společnosti,
ale také méně či více bolestivě u každého
jednotlivce. Vsetínská knihovna byla
uzavřena 13. 3. 2020. Po prvotní paralýze
z absence vás čtenářů a návštěvníků,
z nastalého ticha a pusta v našich
půjčovnách a na chodbách knihovny, jsme
se snažili rychle vyburcovat a smysluplně
využít   ten těžko ohraničitelný časový úsek,
který tak nečekaně nastal. Jak se říká: „Není
malých výzev!“. A tak jsme okamžitě zahájili
revizi knihovního fondu, kterou ze zákona



Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat.

Drama o konci rodinného
štěstí, které se zdálo
nedotknutelné. Zklamaná
žena, psychopat a jejich
malá dcera — tři vypravěči,
tři různé pohledy na
„obyčejné“ domácí násilí.
Autor odhaluje lidské
slabosti, ale zároveň citlivě
naznačuje cestu, jak se
postavit zlu. Román o
zradě, pomstě, zázraku a
odpuštění od filmového
scenáristy je po
novele Ohybač
křížů a knize
povídek Ocucanej
konec jeho třetí próza..

MAREK EPSTEIN
DRAVEC    
 

České středohoří, Litvínov,
Most, Libkovice, Krušné
hory, Ústí nad Labem,
Hrob...Dvojice protagonistů
hledá filmové lokace v kraji,
ze kterého si každý urval,
co mohl. Ale někdy
přijíždíte hledat pochmurná
místa, a potkáte místo toho
nečekanou krásu. Stopy
v čase, které k vám stále
mluví, staré křivdy, staré
vzpomínky, starou lásku.
Netradiční road movie
o tom, že v životě to
málokdy chodí jako ve
filmu. V hlavní roli severní
Čechy.

VERONIKA BENDOVÁ
VYTĚŽENEJ KRAJ
  

Malá Jo zbožňuje chůvu
Hannah víc než svoji
matku, a tak když jedné
noci Hannah beze stopy
zmizí, holčička je naprosto
zničená. O třicet let později
se Jo vrací do rodičovského
domu a je nucena čelit
svému složitému vztahu 
s matkou. Jenže když jsou 
v jezeře na jejich pozemku
objeveny lidské ostatky, Jo
začne pochybovat o všem,
o čem byla až dosud
skálopevně přesvědčená.
Pak, když na dveře jejich
domu zaklepe nečekaný
host, Jo zažije další šok.

GILLY MAC MILLAN
CHŮVA

MORRIS FAMILY

NOVÉ KNIHY



Na základě usnesení vlády ČR obnovila v pondělí 27. dubna Masarykova veřejná knihovna
Vsetín svůj provoz v omezeném režimu, se zvýšenými hygienickými opatřeními. V těchto
dnech se zaměřujeme především na výpůjční, bibliografické, rešeršní a informační služby 
a umožňujeme lidem zejména v plném rozsahu půjčovat a vracet knihy a další druhy
dokumentů. Stejně s knihovnou otevřelo i Turistické informační centrum Vsetín. 
Původně plánovaný termín otevření knihoven 8. června 2020 byl, rozhodnutím vlády 
(ze dne 23. dubna), změněn na pondělí 27. dubna 2020, co bylo zcela nečekané. 
Ředitelka knihovny Daniela Divínová k  tomu uvádí: „Neříkám, že nás toto rozhodnutí trochu
nezaskočilo. Původně jsme počítali s  termínem otevření o měsíc a půl později, čemuž jsme
přizpůsobili i vcelku náročnou přípravu a nutné interní práce v knihovně. Ale naši uživatelé jsou
pro nás to hlavní a opravdu se nám po nich celou dobu uzavření stýskalo. Takže jsme
mobilizovali síly, personál a prostředky, abychom mohli knihovnu otevřít, i když prozatím
v omezeném provozu“.

MÁME OTEVŘENO
  V OMEZENÉM PROVOZU



Zvýšená hygienická
opatření 

KNIHOVNY...
 

Znovuotevření knihovny v omezeném režimu
doprovázejí zvýšená hygienická opatření. 
Stejně jako například v maloobchodních
prodejnách, musí uživatelé i knihovníci používat
desinfekci a ochranné pomůcky, dodržují
rozestupy a počet osob v půjčovnách je omezen.
Věříme, že do budovy nebudou vstupovat
návštěvníci s akutními zdravotními potížemi
odpovídajícími virové infekci nebo podléhající
karanténě. 
 

Provozní doba
omezena

Provozní doba knihovny i informačního centra 
je také prozatím omezena:
pondělí - pátek v době 9-10 hodin pouze pro
občany ve věku 65+ (platí pro 
centrální půjčovnu a K klub)
pondělí, úterý, pátek v době 09–12 a 13-16 
středa, čtvrtek v době 09-12 a 13-17 
Dětské knihovny Luh a Rokytnice jsou uzavřeny.
 

Především 
půjčujeme a vracíme

 

Knihovna bude zpřístupněna především 
pro půjčování a vracení knih a dalších druhů
dokumentů a poskytování rešeršních,
bibliografických a informačních služeb.
Čtenářům, kteří mají doma knihy a další druhy
dokumentů, vypůjčené před uzavřením knihovny
(13. března 2020), je výpůjční doba  prodloužena
do termínu 27.5.2020. Po této lhůtě se opět
začne generovat zpozdné (nevztahuje se na
závazky vzniklé před uzavřením knihovny). JUNE 28, 2020 ASIA TRAVEL



Využívejte i on-line služeb 
KNIHOVNY...

 
Stále beze změn fungují on-line služby knihovny.
 

Omezení potrvají
do 25. května

 
Předpokládáme, že omezený režim potrvá do
25.5.2020, kdy by se měly povolovat další
aktivity, jako například kulturní a vzdělávací
akce. S tímto datem, pokud to epidemiologická
situace dovolí, by také knihovna obnovila služby
kopírování, tisku, zpřístupnila čítárny, studovnu,
veřejný internet, dětské knihovny Luh 
a Rokytnice a další služby. 
 
Ředitelka knihovny upřesňuje: „V tuto chvíli je
stále nouzový stav a těžko lze úplně předvídat 
další vývoj a termíny. Jsme svědky stále se měnící
situace doslova ze dne na den a na tu pak aktuálně
reagujeme, jak už jsme se o tom několikrát
přesvědčili. Snažíme se dělat maximum 
pro spokojenost, ale také bezpečnost 
a ochranu jak nás knihovníků, tak uživatelů“.
 
 
S našimi návštěvníky a čtenáři zůstáváme 
i nadále v telefonickém a elektronickém
kontaktu.
Veškeré informace poskytneme na telefonech: 
575 755 141, 575 755 142, 575 755 144, 
575 755 146
nebo na kontaktních mailech půjčoven:
centralnipujcovna@mvk.cz, kklub@mvk.cz, 
studovna@mvk.cz, detske@mvk.cz, 
luh@mvk.cz, rokytnice@mvk.cz, ic.vsetin@mvk.cz
nebo centrální mail: mvk@mvk.cz
info také na webu: www.mvk.cz

JUNE 28, 2020 ASIA TRAVEL



Vsetínská knihovna
se zapojila do

projektu
Folding@Home

pomáhá najít lék
proti koronaviru

 
 
 
Vsetínská knihovna se zapojila do
projektu Folding@Home, čímž pomáhá
najít lék proti koronaviru. Jedná se 
o iniciativu Stanfordské univerzity, která
pomáhá vývojovým týmům pro různé
výpočty a simulace během výzkumu
léčebných látek.
Vědci během zmíněných výzkumů
potřebují velký prostor pro různé
simulace, aby mohli připravit účinnou
látku nově vznikajícího léku. 
A k tomu potřebují obrovský výpočetní
výkon. Díky tomu, že je do projektu
Folding@Home zapojen ohromný počet
počítačů, tak se jedná vlastně o jeden 
z nejvýkonnějších superpočítačů.
 
Zapojit se do tohoto projektu 
a poskytnout nevyužitý výpočetní výkon
svého počítače může kdokoliv. Stačí
stáhnout a nainstalovat speciální
software, který je k dispozici přímo 
na webu projektu 
https://foldingathome.org/start-folding/.
 
Pokud chcete podpořit přímo výzkum
léčby koronaviru, ponecháte volbu 
„Any desease“.

JUNE 28, 2020 ASIA TRAVEL



OSOBNOST MĚSÍCE
  MIROSLAV  MACHALA

Akademický sochař Miroslav Machala se
narodil ve Vsetíně. V rodném městě prožil

dětství a absolvoval i gymnázium.
Své výtvarné nadání zúročil na UMPRUM

v Praze. Po jejím absolvování r. 1977
začal pracovat jako restaurátor historických

kamenných soch. Vedle restaurátorských
prací se akademický sochař Miroslav Machala

věnuje i komorně laděné volné plastice.
Základem jeho volné sochařské tvorby je
především řemeslná poctivost a znalost

materiálu, jímž jsou různé druhy kamene.
Z pískovce je zhotovena Machalova plastika

Hudba na nádvoří nákupního střediska
ve Vsetíně – Rokytnici, opěrná zeď u školy na

Sychrově je z betonu, a sousoší
Sluneční hodiny, které stojí před školou
v Rokytnici, je kombinací kamene, kovu

a dřeva. Zúčastnil se několika kolektivních
výstav. Dolní náměstí ve Vsetíně se pyšní

monolitem Planetka Vsetín, který pro město
vytvořil. Dále se zajímá o geologii 

a archeologii, zvláště ve spojení se
starověkými kulturami Evropy, Afriky 

a Ameriky. Odpovědi na rozmanitá fakta
hledá především v samotné realitě.

Obdobným způsobem přistupuje k řešení
záhad bájné Atlantidy. R. 1999

mu vyšla kniha Atlantida na dosah?
 

Zdroj textu:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní

toulky Valašskem. Frýdek-Místek:
Alpress, 2001, s. 173.

Zdroj fotografie:
Josef Beneš. Valašský deník, 2011.

AKADEMICKÝ SOCHAŘ
 
* 9. 5.1950 Vsetín
 
 
 







Použité obrázky: Archív MVK Vsetín; Pixabay; Canva; Unsplash; Deviantart; kosmas.cz; 
Archív: Josef Pavlín; Foto osobnost: Josef Beneš, Valašský deník; obrázek křížovky: Martin
Kubík.
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