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mvk
Masarykova veřejná
knihovna Vsetín
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: +420 575 755 141
e-mail: mvk@mvk.cz
www.mvk.cz

Turistické informační
centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: +420 575 755 111
e-mail: ic.vsetin@mvk.cz

www.ic-vsetin.cz

Dětské knihovny 
Luh
Stará cesta 1827 (bývalý dům
služeb) 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 432 158
e-mail: luh@mvk.cz

Rokytnice
Rokytnice č. p. 413 (bývalý dům
služeb) 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 416 011
e-mail: rokytnice@mvk.cz 

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

knihovna Dolní náměstí
pondělí         10:00 - 18:00

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

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

(centrální půjčovna a K klub)

turistické informační centrum
pondělí        09:00 - 18:00

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

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

dětské knihovny Luh, Rokytnice
pondělí, středa     10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý, pátek     10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  čtvrtek, sobota                                        zavřeno



„..Věděli jste, že patronkou lidí
před nákazou a epidemiemi je
sv. Korona? :o)...“

klid jsou v této „zavirované“ době stále
ovlivňovány myšlenkami na neviditelnou a
přesto všudypřítomnou možnost nákazy
nemocí Covid-19.  Strach, obavy i úzkost
vyvolávají v těle člověka chronický stres,
který se dříve či později projeví přetížením
imunitního systému a podlomením našeho
zdraví. Přála bych nám všem, abychom
nacházeli v sobě vnitřní sílu k odvážnému
rozhodování pracovat s těmito tíživými
emocemi směrem k pozitivnímu a
optimistickému životnímu náhledu. Ne
náhodou se ještě jednou vrátím k Radkinu
Honzákovi, který tvrdí, že ze všech emocí
organismus nejvíce harmonizuje radost.
Tento známý psychiatr, publicista a pedagog
přijal naše pozvání a v závěru září přijede
sdílet s námi své názory a životní postoje.
Ještě před tím ale dojde určitě na velmi
příjemná setkání a autorská čtení s Biancou
Bellovou a Vlastimilem Vondruškou. Pevně
věřím, že si také nenecháte ujít silné příběhy,
které píše sám život, jež nám osobně
zprostředkuje fotograf a vsetínský rodák
Jindřich Štreit. Nezapomněli jsme
samozřejmě ani na děti, od září se opět
rozjíždí dětský klub Paleček, prvňáčci budou
odměněni a povzbuzeni registrací do
knihovny zdarma a zcela jistě je potěší nová
pohádková výmalba.
Přijďte v září za námi (a pokud to bohužel
nejde, využijte naší nabídky donáškové
služby), těšíme se na vás……

Na viděnou Daniela Divínová

ÚVODNÍK

Letní prázdninové měsíce jsou za námi a před
námi se otevírá období babího léta a podzimní
rovnodennosti. Chlácholivé sluneční paprsky 
a povzbudivé blankytné nebe nahradí chladivá
mlhavá rána a častější deště spojené  
s podmračenou šedivou oblohou. Střídání
ročního období, zvláště ve spojení s negativním
vlivem mediální informační všudypřítomnosti,
by mohlo narušit náš křehký vnitřní klid.
Myslím, že beze zbytku platí, že vnitřní klid a
vyrovnaná mysl jsou zdrojem štěstí a dobrého
zdraví. Nezpochybnitelným faktem také je, že
každý z nás má svobodnou možnost volby, jaký
postoj k určité situaci, aktivitě či informaci
zaujme. Churchill kdysi řekl, že strach je emoce,
odvaha rozhodnutí. Slovy Radkina Honzáka:
„Emoce nás přepadají, rozhodnutí tvoříme a
uskutečňujeme svou myslí“. Naše mysl i vnitřní



V  t o m t o  č í s l e  s e  z a m ě ř u j e m e  n a  a u t o r y ,  k t e ř í  b u d o u  
v  z á ř í  n a š i m i  h o s t y :  B i a n c a  B e l l o v á ,  R a d k i n  H o n z á k ,
V l a s t i m i l  V o n d r u š k a .
V í c e  r e c e n z í  n a j d e t e  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  k n i h o v n y  
v  r u b r i c e  " T i p  n a  k n i h u " .

Ona je zdravotní sestra, on skoro ještě dítě.
Setkávají se na troskách svých životů,

na troskách starého světa, na troskách jedné
nemocnice, do níž proniká svět nový.

Lepší asi nebude. Ale co když třeba ano? 
 Anebo… co když je možné zmizet?

Uniknout před  všemi těmi pravidly, jak se
má chovat žena a jak muž, před

vzpomínkami, před sebou samým…
Autorka opět mistrovským způsobem

vykresluje tíživou atmosféru chvíle, kdy se
člověk musí rozhodnout.

M O N A
B I A N C A  B E L L O V Á

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Úzkost není projevem nedostatku vůle či
jiné morální slabosti, chorobná úzkost je
nemoc jako každá jiná...

Ú Z K O S T N Ý  P A C I E N T
R A D K I N  H O N Z Á K

Historický detektivní román z druhé
poloviny 13. století, kde mladý královský
prokurátor Oldřich z Chlumu vyšetřuje
vraždu paní Anežky. U jedné vraždy ale
nezůstane...

P O M S T A  B Í L É H O  J E D N O R O Ž C E
V L A S T I M I L  V O N D R U Š K A



Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat nebo vypůjčit jako e-knihu.

Wilbur Smith, Imogen
Robertson. Zdrcená Amber
se po rozpadu vztahu 
s Penrodem vydává se svou
sestrou Saffron a jejím
manželem na nebezpečnou
cestu do Abyssinie. Penrod
mezitím utápí svůj žal 
v Káhiře. Z opiových
dýchánků ho vytrhne jeho
starý přítel a společně
narukují do armády. Cesty
obou milenců se opět
protnou, ale tentokrát každý
stojí na jiné straně.

WILBUR SMITH
KRÁL KRÁLŮ     

Láskyplné povídky...
"Krém tě vrásek
nezbaví, když tě láska
nebaví." Nejlepší
optimistické povídky 
o lásce od Haliny
Pawlowské – o tom,
jak ženy milují muže,
muži ženy, jak
milujeme děti, jak se
nesnášíme a jak nám
nezbývá než se všemu
zasmát, protože nic
jiného nám stejně
nepomůže! 

HALINA
PAWLOWSKÁ
ČMELÁK

Z ETIOPIE, SARDINIE,
MORAVY, BRUSELU. Co tyto
čtyři destinace mají
společného? Zjištění, že lidé
jsou všude na světě 
v podstatě stejní. Záleží jim
na stejných věcech. Lpějí na
své zemi, na své kultuře.
Především však žijí ve světě,
jehož dějiny a příběhy jsou
propojeny... Dnes ještě
mnohem více než v minulosti.
Kniha psána poutavým,
neotřelým a originálním
stylem, jak to autorka umí.

PAVLA JAZAIRIOVÁ
Z ETIOPIE A ODJINUD

MORRIS FAMILY

NOVÉ KNIHY



S  přicházejícím podzimem a novým školním rokem přinášíme i širokou nabídku
vzdělávacích akcí. Jako každoročně aktualizujeme nabídku školám a školním družinám.
Témata besed, informačních lekcí, workshopů a kurzů pro studenty, žáky i jejich učitele
zdaleka nekončí jen u literatury a čtení. Můžete se seznámit s databázemi plnými cenných
ověřených informací, zakusíte knihovnickou lekci.  Ve studovně Vám zpracujeme rešerši 
a zjistíme informace ke knihám, které potřebujete ke studiu. Naučíme vás, jak vyhledávat 
a zpracovávat informace, a představíme užitečné pomůcky, které můžete efektivně využít
při studiu. Najdete u nás přehledně zdroje o regionu. Využít můžete i meziknihovní výpůjční
službu. Nezapomínáme ani na vzdělávání dospělých. 
Na podzim se otevřou kurzy z nejrůznějších oblastí. Na své si přijdou milovníci jazyků 
a společenských věd, kteří se mohou zapsat do kurzů: Rituály evropských královských rodů
(VU3V), Angličtina i Němčina pro seniory. Pokračuje kurz trénování paměti s názvem Uzel
na kapesníku nestačí! Bude probíhat jednou měsíčně odpoledne a mozkovým joggingem
vás zábavnou formou provede Helena Gajdušková.

VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ 
V MNOHA PŘÍCHUTÍCH



Opět se můžete těšit na akademický rok pro seniory
s moduly „Valašsko, můj kraj – lidová strava
na Valašsku“ a "Zdravý životní styl“.Těšíme se na babí
léto a zveme na turistické vycházky s pány Janem
Hajzlerem a Milanem Drlíkem. 
Čtvrteční podvečery v knihovně jsou již tradičně
vyhrazeny besedám se zajímavými osobnostmi, díky
kterým se podíváme za historií, literaturou, chybět
nebudou témata o zdraví, vzdělávání či cestování.
Veškeré informace o akcích knihovny včetně
přihlášek jsou  k dispozici na webu knihovny 
a plakátech. Kontaktujte nás i osobně přímo 
v knihovně.   

MOJE
ID

JUNE 28, 2020 ASIA TRAVEL

TIPY

V ZÁŘÍ DO ŠKOLY I DO KNIHOVNY
Milí rodiče, máme pro vaše prvňáčky dárek 
k nástupu do školy - registraci do Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín zdarma! Registrace je možná
ve všech dětských knihovnách Dolní náměstí, Luh,
Rokytnice, a to v období 2.9. - 9.10. 2020. Nabízíme
velký výběr knih a časopisů, stolní hry, audioknihy 
a CD pro děti, e-knihy.

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ KNIHY MĚSÍCE
SMRTÍCÍ TAJNOSTI Robert Bryndza 
DO POSLEDNÍHO DECHU Robert Bryndza
CHIRURG Petra Dvořáková i e-kniha 
NŮŽ Jo Nesbo i e-kniha 
NEJLEPŠÍ VÍKEND Patrik Hartl
KANIBAL Z NINE ELMS Robert Bryndza 
VENKOVSKÉ SÍDLO Anne Jacobsová
PANSKÝ DŮM Anne Jacobsová 
FOUKNEŠ DO PĚNY Radka Třeštíková i e-kniha 
VESELÍ  Radka Třeštíková i e-kniha 
ÚZKOSTI A JEJICH LIDÉ  Fredrik Backman i e-kniha

Z KNIHOVNY



Prof. Mgr. Jindřich Štreit se narodil ve Vsetíně,
rodina žila ve Stříteži nad Bečvou. R. 1956 se

s rodiči a sourozenci přestěhoval do
Těchanova v podhůří Jeseníků. Vystudoval

gymnázium v Rýmařově a pedagogickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci,

obor výtvarná výchova. Po absolvování
univerzity začal vyučovat na základní škole

v Rýmařově, následujícího roku se stal
ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově.

Od r. 1974 vedl galerii v Sovinci, od r. 1998
v Bruntále. První impuls k fotografování
dostal od otce. V době studií ho podnítil

k fotografování prof. Jan Bukovjan. Studium
zakončil první samostatnou výstavou (1967),

od té doby pak realizoval stovky
samostatných výstav v řadě zemí Evropy

i v zámoří. Koncepčně věnoval zobrazování
vesnického života. Soustředil se na portrét

a na romskou tématiku. R. 1982 se zúčastnil
nepovolené výstavy , kde jeho fotografie

vzbudily pozornost tajné policie. Byl uvězněn,
měl zakázáno pokračovat ve fotografování,

po propuštění z vězení nesměl učit a byl
sledován. Po státním převratu v roce 1989 se

Štreitova situace změnila. Mimo jiné
realizoval více než 750 fotografických výstav,

vydal 22 fotografických knih a katalogů.
Za svoje fotografie získal řadu domácích

i mezinárodních ocenění. Je zastoupen
v nejvýznamnějších světových sbírkách, bylo

o něm natočeno několik dokumentů.
Od r. 1990 část své práce soustavně věnuje

podpoře humanitární a charitativní činnosti.
Od r. 2006 je čestným občanem města Vsetín.

OSOBNOST MĚSÍCE
JINDŘICH ŠTREIT 

UMĚLECKÝ FOTOGRAF

* 5. 9. 1946 Vsetín

bude hostem knihovny 21. září

Zdroj textu:Jindřich Štreit [online]. 201-? [cit. 2015-03-
20]. Wikipedie: otevřená encyklopedie.
Zdroj obrázku: Iveta Nádvorníková, Valašský deník,
2011.



SETKÁNÍ S MÍSTOSTAROSTKOU
SIMONOU HLAVÁČOVOU

ZVUKOVÁ KNIHOVNA
úterý 1. září v 15:00 hodin,

společenský sál knihovny
 

Tradiční setkání uživatelů zvukové
knihovny se zástupci

vsetínské radnice...

BIANCA BELLOVÁ
čtvrtek 10. září v 17:00 hodin,

společenský sál knihovny
 

Česká spisovatelka, překladatelka
a tlumočnice s bulharskými kořeny.

Kniha Jezero získala obrovský
čtenářský zájem, překlady do dvou

desítek cizích jazyků a prestižní
literární ceny.

Probíhá v rámci festivalu Literární jaro
za podpory SFK a ZK.

VLASTIMIL VONDRUŠKA
pondělí 14. září v 17:00 hodin,

společenský sál knihovny

Historická literatura vážně i nevážně.
Vyprávění spisovatele Vlastimila

Vondrušky o tom, co vlastně víme o
životě středověkých lidí, co nám

prameny mohou říci a co se už zjistit
nedá a proč jsou učebnice

dějepisu nuda.
Probíhá v rámci festivalu Literární jaro

za podpory SFK a ZK.

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ



JINDŘICH ŠTREIT... S LÁSKOU
pondělí 21. září v 17:00 hodin,
společenský sál knihovny

Silné příběhy, které píše sám život. 
O pomoci nemocným dětem či starým
lidem v jejich přirozeném prostředí
domova očima i objektivem fotografa
Jindřicha Štreita.
Partner akce Gennoon s.r.o. 
Probíhá v rámci festivalu Literární jaro
za podpory SFK a ZK.

DUCHOVNÍ POTOMCI KOMENSKÉHO 
MORAVŠTÍ BRATŘI
čtvrtek 24. září v 17 hodin,
společenský sál knihovny
 
Osudy a cesty duchovních potomků
Komenského, kteří v 18. století
v emigraci v Saském Ochranově
obnovili Jednotu bratrskou. 
Přednáší: Daniel Říčan.
Podpořeno MK ČR.

RADKIN HONZÁK
úterý 29. září v 15:00 hodin,
společenský sál knihovny

Beseda s českým psychiatrem 
a publicistou, který se specializuje na
psychoterapii a je zastáncem
psychosomatického přístupu.
Probíhá v rámci festivalu Literární jaro
za podpory SFK a ZK.

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ



VALAŠSKÉ ZÁŘENÍ
11. září, Dolní náměstí před

Turistickým informačním
centrem Vsetín

Navštivte náš stánek
s výprodejem vyřazených knih.

SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU
7. – 30. září centrální půjčovna,
Turistické informační centrum

Vsetín, K klub
Přispějte a pomůžete Světlušce

rozsvítit svět nevidomých.

CODER DOJO
vždy v úterý, začíná se 15. září

DĚTSKÝ KLUB PALEČEK
24. září v 8:30 hodin,

 dětská knihovna 
Dolní náměstí

  Další setkání nad prvními
knížkami pro nejmenší – probíhá

v rámci projektu
S knížkou do života.

Vítáme nové i již zapsané rodiče
a děti. Čeká vás spoustu čtení,

zábavy i nových přátelství.

VÝSTAVA
chodba / schodiště
na Dolním náměstí

...S láskou - fotografie 
Jindřicha Štreita.

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ



Delší trasy – vede Jan Hajzler
1. 9. 2020        SLAVIČÍN
Trasa: Popov, Bohuslavice nad Vláří,
Slavičín (10 km, stoupání 210 m). 
Odjezd: vlakem v 8:05 hod. do Horní
Lidče a dále s přestupy do Popova (vše
Arriva). Návrat autobusem přes Val.
Klobouky.
15. 9. 2020      KAŠAVA
Trasa: Rozcestí Troják, Pod Humencem,
Pod Kopnou, NS Kašava (11 km,
stoupání 340 m).
Odjezd autobusem v 9:40 hod. 
na rozcestí Troják (stanoviště č. 26).
Zpět autobusem.
29. 9. 2020      KRÁLOVEC
Trasa: Študlov, Požár, Královec,
Valašské Klobouky (9 km, stoup. 260 m,
klesání 400 m). Odjezd autobusem 
do Študlova v 10:45 hod. (stan. č. 23).
Zpět autobusem, příp. vlakem.

Kratší trasy – vede Milan Drlík
8. 9. 2020        VŠEMINA
Trasa : Všemina, Miklena, U Sirákova,
Na Strážích, Liptál (6 km). Odjezd 
z autobusového nádraží (stanoviště 
č. 19) v 10:35 hod., návrat autobusem.

22. 9. 2020      U LIPKY
Trasa: Bystřička (AN), Kozí hřbet, 
U Lipky, Škaredka, Zavápenné, Brňov 
(6 km). Odjezd z autob. nádraží
(stanoviště č.24) v 8:50 hod., návrat
z Brňova.

VYCHÁZKY S KNIHOVNOU



PASOVÁNÍ VSETÍNSKÝCH
PRVŇÁČKŮ

čtvrtek 17. září v 8:30 hodin,
kino Vatra,

Pro pozvané třídy.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ
DĚTSKÉ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

„O POKLAD STRÝCA JURÁŠA“
úterý 10. září v 10:00 hodin,

Lidový dům,
Ocenění vítězů okresního kola.

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ 
ČTENÁŘSKÉ TŘÍDY

pátek 18. září v 8:00
a 10:00 hodin,

společenský sál knihovny
Pro pozvané třídy.

Partner Austin Detonator s.r.o.

-------------------------------------------

VZDĚLÁVÁNÍ
PŘIPRAVUJEME

AKADEMICKÝ ROK PRO
SENIORY A ZDRAVOTNĚ

ZNEVÝHODNĚNÉ
- Valašsko, můj kraj -

lidová strava
- Zdravý životní styl

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ



Podzimní vzdělávací kurzy pro
veřejnost 2020
 
VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
jako Konzultační středisko České
zemědělské univerzity
v Praze vypisuje kurz:
Rituály evropských královských
rodů
středa 7. října
od 9.00 do 11.00 hodin, přednáškový
sál knihovny
kurz pokračuje vždy ve středy
(21.10.,4.11.,18.11.,2.12.,16.12.)
Videopřednášky v knihovně za
přítomnosti moderátora doplněné
samostudiem.
Kurzovné:
380,- Kč / kurz
Přihlášky nutno odevzdat do
2.10.2020
Informace také na www.e-senior.cz
 
KURZY
ANGLIČTINA PRO SENIORY 
V KNIHOVNĚ 
Úrovně:  Mírně pokročilí, Středně
pokročilí, Pokročilí
Cena: 1350,- Kč
Hodinová dotace: 30 hodin (podzim
2020 / jaro 2021)
Kurz bude otevřen při minimálním
počtu 8 účastníků.

VZDĚLÁVÁNÍ



KURZ NĚMČINY PRO SENIORY
Cena: 1350,- Kč

Hodinová dotace: 30 hodin
(podzim 2020 / jaro 2021)

Kurz bude otevřen při minimálním
počtu 8 účastníků.

KURZ UZEL NA
KAPESNÍKU NESTAČÍ!

kurz trénování paměti vedený
zábavnou formou

certifikovanou lektorkou
Helenou Gajduškovou.

Jednoduchá koncentrační cvičení.
Nečeká vás žádná škola, žádné
zkoušení, ale naopak: zábavné

hraní se slovy i čísly, využití
paměťových technik.

Cena: 200,- Kč, pro účastníky
s platnou registrací do MVK Vsetín

zdarma.
Termíny: čtvrtky 1x měsíčně:

24. září, 29. října, 19. listopadu,
10. prosince od 15:00 hodin

Přihlášky odevzdat do: 18.9.2020
Kurz bude otevřen při minimálním

počtu 8 účastníků.

Kontaktní osoba pro kurzy –
podrobné informace a přihlášky:

Mgr. Kateřina Janošková,
tel.: 575 755 136, e-mail:

kjanoskova@mvk.cz,
Masarykova veřejná knihovna

Vsetín, Dolní náměstí 1356.

VZDĚLÁVÁNÍ



MAGAZÍN
L E D E N  2 0 2 0

Použité obrázky: Archív MVK Vsetín; Pixabay; Canva; Unsplash; Deviantart; kosmas.cz; 
databazeknih.cz, Foto Jindřich Štreit: Iveta Nádvorníková, Valašský deník, 2011. Foto Bianca
Bellová: Marta Režová.
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