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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

Od 3. prosince otevřeno ve
stupni 3 - PES - dle běžné

provozní doby, mimo soboty,
s omezeními v počtu osob.

Vánoční provozní doba je
součástí magazínu.



„Advent... tolik věcí spojených
s Vánoci, ale hlavně: 
rodina a přátelé...“

s laskavostí přistupovat k sobě i k ostatním
lidem… Jako živá voda zapůsobila na
všechny pracovníky vsetínské knihovny zpráva
hodnotitelské komise SKIP ve spolupráci se
Svazem měst a obcí o výsledku soutěže
„Městská knihovna roku 2020“. Že je naše
knihovna krásný a svébytný organismus, který
se snaží kreativně a inovativně propojit
tradičně poskytované služby s novými
technologiemi, měnícími se potřebami
uživatelské komunity a reagovat na změny v
systému vzdělávání, to jsme věděli. Ale že v
tak vysoce konkurenčním prostředí, jakým je
naše národní síť veřejných knihoven
(nejhustší síť knihoven na světě), získáme
prvenství, to jsme skutečně nečekali. 
Z vítězství (a speciálně v tomto prazvláštním
roce) máme obrovskou radost. Americký
podnikatel Howard Schultz prohlásil:
„Vítězství je prázdné, pokud dorazíte do cíle
sami. Největší odměnou je být obklopený
vítězi. Čím více vítězů dorazí s vámi, ať už to
jsou zaměstnanci, zákazníci, společníci, tím
radostnější je vítězství“. A měl pravdu! I Vy –
uživatelé naší knihovny – jste vítězové!
Vítězem je rovněž náš zřizovatel město Vsetín,
naše partnerské organizace, všechny
knihovny a knihovnické osobnosti, které jsou
nám inspirací a motivací k dalšímu zlepšování
služeb i vylaďování pracovního týmu. Upřímně
a s pokorou děkujeme Vám všem a doufáme,
že ta naše radost rezonuje i s Vámi. 
Ať Vás osloví některý z našich tipů v magazínu
a určitě za námi do knihovny přijděte… 
Od 3. prosince opět otevíráme!
Požehnaný advent…

Daniela Divínová

ÚVODNÍK

Advent je dobou nadějného očekávání.
Ten letošní je ovšem trochu odlišný od těch
předchozích. Byť se snažíme sebevíce vidět jen
samá pozitiva a neupadat do temných
osidel strachů, vleklých obav, zahlcující samoty
či depresí, letošní advent poznamená covidový
režim, protiepidemická opatření a zpřetrhané
sociální vazby. I přesto (nebo lépe – navzdory
tomu všemu..) je skutečně jen na nás, jak se
rozhodneme věci vnímat, přijímat,
vyhodnocovat a reagovat. Ne nadarmo se říká:
„Včerejšek už nezměníš, ale dnešek
změnit můžeš.“ Zkusme tedy dnes (a pokud to
dnes nevyjde, nevadí, zkusme to znova zítra)
objevovat v sobě tu dětskou nepodmíněnou
lásku, radost z každé drobnosti, vidět krásu v
těch nejobyčejnějších věcech, kultivovat
mezilidské vztahy, vědomě se zaměřit na
okamžiky inspirace, vnitřního rozjímání a klidu, 



P r o  t e n t o  m ě s í c  d o p o r u č u j í  k n i h y :  
D a n k a  R i e d l o v á  a  H a n k a  M a l á .  

V í c e  r e c e n z í  n a  k n i h y  v  r u b r i c e  " T i p  n a  k n i h u "
n a  w w w . m v k . c z .

Občas se stane, že v půlce závodu
zapomenete, proč vlastně soutěžíte. Život se

někdy zastaví. Ať už je důvodem vědomí
smrti, osobní selhání, ztracené iluze nebo

prostý strach, nevyhnutelně pak přicházejí
také úzkosti, pochyby a otázky. Jsou to

okamžiky, které nutí promýšlet vlastní bytí
v jasném světle, jehož svit často nepřeje

společenským konvencím a tomu „být jako
ostatní“. A to, čemu přeje, se zdá tak děsivé,

uhrančivé a lákavé zároveň…
Viktorie Hanišová byla na počátku tohoto

roku hostem naší knihovny a její knihy
můžeme jen doporučit. 

 D L O U H Á  T R A Ť
 V I K T O R I E  H A N I Š O V Á

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Mlíkař je intimní příběh z dramatického
období konfliktu v Severním Irsku.
Osmnáctiletá hrdinka žije stejně jako všichni
ostatní bez přestání pod drobnohledem
okolí – všichni sledují, s kým mluvíte, kam
chodíte, co čtete, protože každé sebemenší
gesto má svůj význam a napovídá, jestli jste
„náš“, nebo patříte „k nim“, nebo jste
„zrádce“. Když se o ni začne zajímat o hodně
starší ženatý muž, „mlíkař“, známý účastí 
v odboji, nemá úniku v doslovném ani
přeneseném slova smyslu. Není kam odejít a
nemůže už hledat útěchu ani v četbě za
chůze, ani v běhu po místních parcích ...

M L Í K A Ř
A N N A  B U R N S O V Á  



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

Vilu na břehu řečovické
řeky navštěvuje neznámý
host. Přichází starou
studnou a nepatří do
suchozemského světa. Také
Hanu Strnadovou přitahuje
spíše svět pod hladinou
než mezilidské vztahy ve
městě. Nešťastně
zamilovaný Jarda Vávra
pozve na návštěvu Haninu
bývalou psycholožku Radku
Borskou, aby mu poradila 
s řešením komplikovaného
vztahu. Doktorčino
počáteční nadšení je
vystřídáno rozčarováním 
a nutnou sebeobranou. Na
pilu rodiny Vávrových chodí
anonymní dopisy... 

ANNA BOLAVÁ 
PŘED POVODNÍ

Jedenáctý případ
inspektorky Malin
Forsové.Čtrnáctiletá dívka
se stane obětí sexuálního
obtěžování na sociálních
sítích. Na letišti 
v Linköpingu někdo unese
letadlo. V lisu na auta se
najde tělo jiné mladé
dívky. A to je jen začátek
toho nejděsivějšího jara v
dějinách Linköpingu.
Malin se po
vyčerpávajících měsících,
které strávila jako
kontaktní policistka na
švédské ambasádě v
Bangkoku, vrací do
Švédska..

MONS
KALLENTOFT 
KATŮV POLIBEK

Alsasko roku 1870 - Sirotek
Irena přichází jako služka do
panského domu bohatého
obchodníka s vínem Wilhelma
Gerbana. Jeho syn věří na
ideály Francouzské revoluce,
pro něž otec nemá pochopení.
Když se Irena setká s Franzem,
vzplanou k sobě vášnivou
láskou. Ale vztahu nestojí 
v cestě jen společenské rozdíly 
a rodinné intriky. Nad Evropou
se stahují temná mračna:
vypukne hrozná válka. Oba
mladí lidé bojují o své štěstí
proti všem překážkám. Dokud
je nezasáhne nemilosrdný
osud… První díl ságy o rodině
obchodníka s vínem.

MARIE LACROSSE
VINAŘSTVÍ 1
V BOUŘLIVÝCH ČASECH

NOVÉ KNIHY



Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již pojedenácté Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR).
Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat
je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. 
"Z ocenění máme ve Vsetíně ohromnou radost. Je to veliké povzbuzení i závazek do další práce,
ale také ujištění, že se snažíme dělat věci dobře a mají pozitivní odezvu. Veliké poděkování patří
týmu knihovny, kdy každý pracovník má svůj nenahraditelný podíl na tomto ocenění. A tým
knihovny považujeme za klíčový pro tento úspěch. Samozřejmě patří také poděkování městu
Vsetín, zřizovateli, který umožňuje knihovně pracovat v dobrých podmínkách. A obrovské díky
patří našim partnerům, podporovatelům, příznivcům, fanouškům a uživatelům knihovny, bez
kterých bychom nebyli to, co jsme." uvádí ředitelka MVK Vsetín, Ing. Daniela Divínová.
V letošním roce byla soutěž organizována podle nových pravidel. Za každý kraj nominovala
odborná komise jednu knihovnu. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou
benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet
nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných
uživatelů, počet stanic připojených k internetu. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
ROKU 2020



MOJE
ID

JUNE 28, 2020 ASIA TRAVEL

Předmětem hodnocení bylo i ocenění dvou
nejvýznamnější akcí, které knihovna v uplynulém
roce uspořádala. Do dalšího kola postoupilo 
8 knihoven, které postupně navštívila
hodnotitelská komise a na místě posuzovala
úroveň prostředí knihovny, technické vybavení,
sociální zázemí i exteriér. Pozornost byla
zaměřena i na společenské a komunitní působení
knihovny. Z prvního místa máme ohromnou
radost…

Masarykova veřejná knihovna Vsetín zaujala
příjemnými prostory vybavenými moderním
nábytkem a kvalitními informačními
technologiemi. Dále pak širokou paletou
poskytovaných knihovnických a informačních
služeb, které stále více rozvíjí knihovnu jako
komunitní a vzdělávací centrum. Vyzdvižena byla
systematická činnost pro děti a mládež a akce
zaměřené na region a lokální historii. 

Jako druhá v soutěži "Městská knihovna roku" se
umístila Městská knihovna T. G. Masaryka
Šumperk a třetí pořadí v soutěži získala Knihovna
Václava Čtvrtka v Jičíně.
(Použito z tiskové zprávy SKIP)

KNIHOVNA HALENKOV
KNIHOVNA ROKU 2020 
V KATEGORII ZÁKLADNÍ KNIHOVNA

Dvojnásobnou radost máme také z toho, že
ocenění "Knihovna roku 2020" v kategorii
"základní knihovna" získala Knihovna Halenkov,
kterou má naše knihovna ve své gesci jako
"pověřená knihovna". Celorepublikový úspěch 
pro Valašsko. 

CO SE HODNOTILO?



Josef Sousedík se narodil ve Vsetíně. Získal výuční
list ze strojního zámečnictví a elektromontáže.

Zajímal se o elektrotechniku a přišel s řadou
vlastních nápadů. Pracoval v brněnské továrně
Bartelmus-Donát, kde získal cenné zkušenosti,

učil se i v továrně u Thonetů. První světovou
válku prožil na ruské a poté na italské frontě

v technickém oddělení. Po válce r. 1919 otevřel
svou vlastní elektrotechnickou živnost, kterou

postupně rozšířil z malé dílničky na moderní
podnik s více než 200 zaměstnanci. V době krize

byl podnik převeden do koncernu Ringhoffer-
Tatra a Sousedík v něm pracoval jako ředitel až

do r. 1939, kdy mu byl vstup do podniku zakázán
nacisty. Byl nejen podnikatelem, ale i vynálezcem
a ne nadarmo se mu přezdívalo Moravský Edison.

Celkem jej zdobí 50 patentů uznávaných po
celém světě. R. 1936 vyjel poprvé na trať

mechanický elektrický vůz Slovenská strel z jeho
dílny. Sousedík byl veřejně činný. R. 1926 založil

před volbami Občanskou stranu, vydával
nezávislé noviny. V letech 1927 až 1938 byl

starostou Vsetína a okresu. Během jeho působení
v řadě významných funkcí bylo ve městě

postaveno reálné gymnázium, budova okresního
úřadu, městský chudobinec, pošta, spořitelna,

Živnostenská škola, zrekonstruován mlýn a
elektrárna a další. Nedílnou součástí Sousedíkovy

osobnosti byla láska k vlasti. Během podnikání
dostal několik výhodných nabídek na přenesení

výroby do Anglie, ale i Německa a USA, které však
odmítl se slovy: „Pánové, jsem Čechoslovák a

mou povinností je pracovat pro ČR.“ Za 2. světové
války patřil k vedoucím osobnostem

protifašistického odboje na Valašsku. R. 1944 byl
stíhán gestapem a 15. 12. byl zastřelen při

výslechu. R. 1945 mu prezident E. Beneš udělil
Válečný kříž in memoriam a ke druhému výročí

jeho úmrtí byla odhalena pamětní deska. Ta však
byla s nástupem komunismu odstraněna a

Sousedíkova rodina byla pronásledována
režimem. K rehabilitaci došlo až v r. 1989. 

OSOBNOST MĚSÍCE
JOSEF SOUSEDÍK 

ODBOJÁŘ, PODNIKATEL, POLITIK 
   
*   18.12.1894 Vsetín
†   15.12.1944 Vsetín  

Zdroj textu: Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko,
Vsetínsko. 1. vyd. 2002, s. 630.
Osobnosti kraje. ZVUK. 1996, jaro, s. 4.
Slovenská strela: sborník vzpomínek. Vsetín: Muzeum
regionu Valašsko, 2011.
Zdroj fotografie: Archiv MRV ve Vsetíně, dostupné ve
Valašsku: vlastivědné revue, 2009/2, s. 12.



PROVOZ V PROSINCI

Vláda jednomyslně rozhodla o uvolnění
protiepidemických opatření. Ve čtvrtek
3.12. se tak přesune ze 4. do 3. stupně

rizika. S omezeními se tedy otevíraj
í i knihovny. A to tak, aby jedna osoba
měla k dispozici 15 metrů čtverečních

plochy a aby lidé mezi sebou
dodržovali dvoumetrové rozestupy.

Platit budou i další opatření (roušky,
dezinfekce rukou). Uživatelům, jejichž
trvalý nebo krátkodobý zdravotní stav

neumožňuje osobní návštěvu MVK,
nabízíme stále donáškovou službu
(termíny - dle zájmu). Obejdnávky

 a rezervace jsou od 3.12. opět
zpoplatněny. Od toho data také znovu

obnovujeme generování upomínek,
hlídejte si proto své výpůjční lhůty 

(i před uzavřením knihovny).
V týdnu od 21.12.2020 - 3.1.2021

budou vzhledem k vánočním svátkům
změny ve výpůjční době (najdete na

poslední straně magazínu).

ZIMNÍ VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Od 7. prosince

Turistické informační centrum Vsetín

AKADEMICKÝ ROK PRO SENIORY
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

možnost přihlášení a získání přístupu
k online přednáškám na e-mailu:

kjanoskova@mvk.cz

PROSINEC V KNIHOVNĚ



DÁRKOVÝ VÁNOČNÍ POUKAZ

Vánočním dárkovým poukazem na
roční registraci v Masarykově veřejné
knihovně Vsetín uděláte radost svým
blízkým. K vyzvednutí v půjčovnách
nebo elektronickým požadavkem
(možnost předregistrace
a platby online - prosíme o uvedení e-
mailu na objednatele a poznámka
"vánoční poukaz").

KUP KNÍŽKU K JEŽÍŠKU
Masarykova veřejná knihovna
Vsetín se připojuje ke kampani Kup
knihu k Ježíšku...
Obracíme se na Vás, aby pro letošní
Vánoce byla tím nejvhodnějším
dárkem kniha!
Můžete tak udělat radost hned
dvakrát - svým blízkým i lidem, jejichž
živobytí je na knižním trhu závislé.
Jako knihovníci víme, že výběr té
správné knihy může být někdy
"oříškem", proto přicházíme s pomocí
výběru knihy "na míru".
Pokud vyplníte formulář níže, někdo
ze vsetínských knihovnic nebo
knihovníků Vám pošle pár tipů na
konkrétní knihy.
Chci doporučit knihu pro dospělé
Chci doporučit knihu pro děti 
Podělte se také o to, jaká knížka by
Vám pod stromečkem udělala radost. 
Více na www.mvk.cz

VÁNOCE V KNIHOVNĚ

https://www.mvk.cz/forms.php?id=37
https://www.mvk.cz/forms.php?id=38
https://www.mvk.cz/forms.php?id=38


VÁNOCE V KNIHOVNĚ
PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH

kdy máme ZAVŘENO:
čtvrtek 24. prosince – Štědrý den

pátek 25. prosince – 1. sv. vánoční
čtvrtek 31. prosince 2020 - Silvestr

 pátek 1. ledna 2021 - Nový rok
SOBOTY - DO KONCE ROKU 2020

V ostatní dny dle běžné provozní doby.

PÁR TIPŮ NA VÁNOČNÍ ČTENÍ
- Krásné Vánoce: sváteční inspirace od

českých blogerek
- Vánoce s vůní čerstvého chleba,

Colganová Jenny
- Vánoční dobroty, Milan S. Peter
- Vánoční recepty českých herců,

Besserová Miroslava
- Vánoční polibek v Notting Hillu,

Baggot Mandy
- Polibek v New Yorku, Rider Catherine

- Vánoční zázraky, Kubátová Táňa
- Vánoční zvyky a obyčeje,

Trnková Klára
- Floristické vánoce, Bauer Marion

- Příběh českých Vánoc,
Jarkovský Jaroslav

- Balíme dárky, Descamps Ghylenn
NEZAPOMEŇTE, ŽE NABÍZÍME 

I SPOUSTU CD, KOLED, AUDIOKNIH 
A DESKOVÝCH HER PRO ZPŘÍJEMNĚNÍ

VÁNOČNÍCH CHVIL...

PF 2021
Přejeme klidný adventní čas, krásné

prožití svátků vánočních a šťastný
(snad šťastnější) rok 2021!



Použité obrázky: Archív MVK Vsetín; Archív MRV ve Vsetíně (J. Sousedík) Pixabay; Canva;
Unsplash; Deviantart; kosmas.cz; databazeknih.cz, Valašský deník. 2017, č. 223 (25.9.2017), s.
7 příl. Naše Valašsko

     MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
     PROSINEC 2020


