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Na základě  usnesení vlády ČR ze
dne  23. prosince 2020 č. 1376 

o přijetí krizového opatření jsou
všechny půjčovny knihovny

včetně turistického informačního
centra prozatím uzavřeny.

 
Sledujeme aktuální vývoj situace,

pohyb mezi stupni PES 
a rozhodnutí vlády. 

Dle toho okamžitě přizpůsobíme
aktuální opatření. 

Otevřeme, jakmile to bude
možné!

VYUŽIJTE NAŠICH ONLINE SLUŽEB. 
 
 

PO DOBU TRVÁNÍ
VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ

Z A V Ř E N O
 

S každou knížkou na vás myslíme,

hodně zdraví, opatrujte se! 



 

"Přeji nám všem do nového
roku 2021  hlavně dobré
zdraví, vše ostatní se vždy dá
nějak vyřešit.“

Rok 2021 je pro vsetínskou knihovnu
významným rokem, neboť právě letos slaví
naše knihovna 100. výročí své existence. V
průběhu uplynulých sta let se podoba
knihovny, její umístění i nabízené služby
dramaticky proměnily. Troufám si ovšem
tvrdit, že ani po 100 letech se nezměnil genius
loci knihovny, od počátku pojmenované po T.
G. Masarykovi. Velkou měrou k této specifické
lidumilné atmosféře přispívají lidé, knihovnice
a knihovníci Masarykovy veřejné knihovny
Vsetín, kteří systematicky, trpělivě,
vizionářsky, s úctou a pokorou k lidskému
vědění, stmelují a kultivují valašskou i
odbornou komunitu právě prostřednictvím
podpory čtení a čtenářské gramotnosti.
My, pracovníci vsetínské knihovny, jsme
skutečně upřímně rádi, že přes různá
omezení a bezpečnostní opatření nám
zachováváte svou přízeň. Že – pokud to lze –
se za námi do knihovny stále vracíte a
využíváte nejen možností našeho rozsáhlého
a stále doplňovaného knihovního fondu či
nabízených služeb a aktivit, ale – pokud
nelze prezenčně – využíváte i distančního
spojení a propojení se v digitálním
prostoru. Děkujeme za projevenou a
projevovanou důvěru a podporu. Vážíme si
toho, vážíme si Vás…

Přeji Vám za všechny kolegyně a kolegy naší
knihovny po celý rok 2021 pohodu
v kruhu rodiny, přátel a komunity, více
úsměvů, radosti ze života a silné sociální
vazby… Jednoduše - JEN TO DOBRÉ...
 
Daniela Divínová

ÚVODNÍK

Skončil starý rok a mnozí si možná neodpustí
dovětek: „..konečně..“.
Nezpochybnitelně si rok 2020 budeme
pamatovat. Vysloužil si spoustu přívlastků:
podivný, nešťastný, těžký, tragický, ba dokonce
likvidační. Ovšem pevně doufám, že
nevytvoří předěl etap existence člověka „před a
po COVIDU“, tedy jinými slovy - dobře už bylo...
Nikdy mě neopouští víra v dobro a naděje, že
každý den můžeme žít radostně, spokojeně a
láskyplně, pokud se rozhodneme vnitřně si
vědomě nastavit takovéto vidění světa.
Přemýšlím, jaké přání mi pro ten letošní 21. rok
21. století přijde nejpříhodnější. Má volba je
jasná: „Přeji nám všem do nového roku 2021
hlavně dobré zdraví, vše ostatní se vždy dá
nějak vyřešit.“



P r o  t e n t o  m ě s í c  d o p o r u č u j í  s v é  o b l í b e n é  k n i h y
t v á ř e  l e d n o v é h o  m a g a z í n u  -  k n i h o v n í c i  
z  c e n t r á l n í  p ů j č o v n y  H a n a  M a l á  a  M a r e k  S t r o j i l .  
V í c e  r e c e n z í  n a  k n i h y  n a j d e t e  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 .

Po svém vydání se kniha stala téměř
generačním fenoménem, v současné

době běží na Netflixu její seriálová
podoba. Doba dospívání, hledání jistot,

útěky do dětství, zranitelnost. Rooneyová
zprostředkovává srdcervoucí náhledy do

duší dvacetiletých milenců a nutí tak
především generaci lidí stojících dnes na

prahu třicítky potkat se se svými
mladšími já. Síla těchto setkání může být

někdy velmi bolestivá.
 

doporučuje Hana Malá 

 N O R M Á L N Í  L I D I
 S A L L Y  R O O N E Y

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Tato kniha by určitě neměla uniknout žádnému
obdivovateli historie, nebo vojenství. Jedná se 
o příběhy obyčejných mužů, kteří se podíleli
nemalou mírou na vítězství spojenců nad silami
Osy v Evropě. Na základě této knihy také
vzniknul televizní seriál, který velice dobře vylíčil
danou dobu i životní příběhy jednotlivých
postav. 
Ale jak je tomu zvykem - seriál, nebo film nikdy
nepojme vše, a proto je vždy lepší knižní
předloha.

doporučuje Marek Strojil 

B R A T R S T V O
N E O H R O Ž E N Ý C H  
S T E P H E N  A M B R O S E



Kniha Děvčata první
republiky přináší vyprávění
osmi žen, které se narodily
a vyrůstaly v době
prezidentování T. G. M.,
aby poté prožily bouřlivé
20. století – i kus toho
současného – se všemi
jejich zvraty a proměnami.
Na pozadí velkých
historických událostí
hrdinky knihy studovaly,
pracovaly, vdávaly se,
zažívaly křivdy
komunistického režimu 
i násilnosti v manželství,
musely se vyrovnávat se
ztrátami dětí i svých
blízkých.

JANA PONCAROVÁ,  
DITA PEPE 
DĚVČATA PRVNÍ
REPUBLIKY

Téma bratří Mašínů stále
rozděluje společnost.
Lépe pochopit tehdejší
situaci čtenářům
pomohou intimní
rozhovory spisovatele
Vladimíra Mertlíka 
s Josefem Mašínem,
Zdenou Mašínovou 
a dalšími žijícími
pamětníky, které zasáhl
teror komunismu po
odchodu skupiny bratří
Mašínů do Berlína.

DALŠÍ TIP:
Christopher Hibbert:
Mussolini: Vzestup a pád
Duceho

VLADIMÍR
MERTLÍK
MAŠÍNOVI - 
VE STÍNU ŠIBENICE
  

Do zapadlé vsi v norských
horách se z ciziny vrací zdejší
rodák Carl Opgard a přiváží 
s sebou návrh na výstavbu
luxusního wellness hotelu.
Jeho bratr Roy se těší, že v
malém hospodářství, kde oba
vyrůstali, bude konečně živěji.
Jenže Carl s sebou přináší také
problémy a jako vždy spoléhá
na to, že starší sourozenec je
za něj vyřeší. Ale začíná se
ukazovat, co všechno zatajil.

DALŠÍ TIP:
Dalibor Vácha: Návrat domů
– Českoslovenští legionáři 
a jejich dobrodružství na
světových oceánech 
(1919–1920)

JO NESBO 
KRÁLOVSTVÍ  

NOVÉ KNIHY



V roce 2021 slaví Masarykova veřejná knihovna Vsetín 100 let své existence. Jedná se
bezesporu o významnou událost, kterou si chceme po celý rok připomínat. Postupným
procesem a vývojem nejrůznějších německých i českých čtenářských spolků a čítárny, které
byly základem, datujeme vznik knihovny 2. února 1921.
Od tohoto dne se několikrát změnil její název. Knihovna si prošla mnohými represemi i
totalitními režimy v době fašistické, komunistické i normalizační, ale také přerody a
znovunalezeními demokracie, svobody a ducha kultury, vzdělanosti, platformy pro diskusi
a otevřenost názorům i občanským aktivitám. Věříme, že ani v nejtěžších dobách
nezapomněla na své nejzákladnější poslání. A takovou je snad až do dnů dnešních 
a děkujeme za to.  I díky vždy osvícenému vedení a skvělému týmu knihovnic a knihovníků
se zápalem a nadšením pro věc proplula s čistým štítem až ke svým 100 letům. Za svůj život
získala knihovna a její pracovníci několik významných ocenění ať z kruhů odborných, tak od
svých uživatelů, čtenářů a fanoušků, čehož si považuje nejvíce. A proto se všemi svými
příznivci chce své  kulatiny oslavit jak se patří. 
Oslavy nám stále trochu znemožňuje epidemiologická situace a nemožnost se osobně
potkávat. 

KNIHOVNA SLAVÍ 
100 LET 



MOJE
ID

JUNE 28, 2020 ASIA TRAVEL

V říjnu roku 2020 spustila knihovna
"minisoutěž" v centrální půjčovně, při které
čtenáři mohli tipovat, který z jejich knihovníků
doporučuje v daný týden knihy k půjčení. Hlavní
radostí pro nás bylo, že nabízené knihy 
(a nejednalo se v žádném případě o novinky či
bestsellery) většinou okamžitě zmizely 
z nabízecího regálu. Situaci nám výrazně
komplikovalo časté uzavření knihovny z důvodu
epidemie. I přesto se však do konce roku
podařilo úspěšně soutěž ukončit s následujícími
výsledky: celkem se zúčastnilo 22 čtenářů,
správně odpovědělo 8 z nich. Ti uhodli, který
týden doporučovala knihovnice Hanka, který 
 Irma a který knihovníci Slávek a Marek. 
Všech 8 výherců bude kontaktováno e-mailem či
telefonicky a až to bude možné, vyzvednou si
drobné ceny za své bezchybné tipy.
Zbývajícím "hadačům" jsme se rozhodli předat
alespoň drobnou cenu útěchy v duchu "příště to
bude lepší".  

Děkujeme všem za jejich účast v soutěži 
a věříme, že si čtení z doporučených knih užili. 

I přesto máme připravena různá překvapení,
změny a novinky, kterými si tento oslavový rok
společně zpříjemníme.
Těšit se můžete například na výroční sborník,
videa, každý měsíc se v magazínu potkáte s
našimi knihovníky. Jakmile to situace dovolí,
uskuteční se i živá setkání a ta správná oslava. 
Jsme rádi, že jsme na konci loňského roku
získali titul "Městská knihovna roku 2020". 
I ve spojení se stým výročím nám zejména v tak
nelehké době dává toto  ocenění víru a naději,
že jdeme dobrou cestou a všem děkujeme, že
nás na ní doprovázíte. 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
"DOBRÉ ČTENÍ OD KNIHOVNÍKŮ" 



Ptali jsme se a prozradila na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?
Zdá se to naprosto nemožné, 

ale v knihovně pracuji už od roku 1979!  
 

Představ trochu své oddělení, 
pracovní náplň...

Pracuji v centrální půjčovně. Ta jako
"srdce knihovny" většinou pulzuje

množstvím četby a informací chtivých
návštěvníků, jejichž spokojenost se

službami je cílem mé práce. 
Mezi ty neviditelné (z kanceláře) činnosti
patří vyřazování knih, objednávání titulů

z jiných knihoven, starost o fondy ve
skladu a další administrativní práce.

 
Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
Naši uživatelé a pokud se u nás cítí

dobře a mají chuť se vracet, je to bonus
navíc.

 
Dokáže tě něco rozhodit?

Nespravedlnost v jakékoliv podobě. 
 

Kde dobíjíš svoji energii?
Kupodivu u čtení dobrých knih, ale také 

u kvalitních filmů, hudby, která povznáší,
v lese, s mými dětmi a ve skvělé

společnosti mých přátel.
 

Oblíbený citát: 
"Sni jako bys měl žít navždy, žij jako bys

měl zemřít dnes." James Dean

na slovíčko s... 
HANA MALÁ 

KNIHOVNICE 
V CENTRÁLNÍ PŮJČOVNĚ 

 
 

 v knihovně pracuje 
od roku 1979

 
oblíbené jídlo

bramborové placky, dýňová polévka 
a vanilkové rohlíčky

 
znamení zvěrokruhu

střelec



Ptali jsme se a prozradila na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?
Od 1. září 2020  

 
Představ trochu své oddělení, 

pracovní náplň...
 Pracuji na centrální půjčovně. Přestože

patřím mezi služebně nejmladší, velmi
rychle jsem zjistil, že centrální půjčovna

je místo, které žije knihami a čtenáři 
a právem se mu říká "srdce knihovny".  

Hlavní náplň mé práce spočívá v pomoci
s vyhledáním požadovaných knih na
různá témata našim čtenářům. Také

mám na starosti deskové hry.
 

Tvá srdcová záležitost v práci?
Spokojení uživatelé, kteří se k nám rádi
vracejí. A také skvělý pracovní kolektiv.

 
Dokáže tě něco rozhodit?

Mně osobně vadí, pokud lidé nejsou
upřímní a vstřícní.

 
Kde dobíjíš svoji energii?

Nejčastěji v okruhu svých přátel. Také se
rád podívám na dobrý film nebo seriál. 

A samozřejmě u čtení pro mě zajímavých
knih.

 
Oblíbený citát... 

„Problémy jsou tím, co činí život
zajímavým a jejich překonávání je tím, co
činí život smysluplným.“ Joshua J. Marine

na slovíčko s... 
MAREK STROJIL 

KNIHOVNÍK 
V CENTRÁLNÍ PŮJČOVNĚ 

 
 

 v knihovně pracuje 
od roku 2020 

 
oblíbené jídlo

rajská polévka a smažený sýr 
s bramborem

 
znamení zvěrokruhu

panna



Jaroslav Kulčák z Nového Hrozenkova,
syn zedníka Jana Kulčáka, se na otcovu
radu vyučil v letech 1935-39 pekařem,

ačkoli maminka z něj chtěla mít krejčího
a on by byl rád elektromechanikem.

Teoretické znalosti získal na
Živnostenské škole v Novém Hrozenkově,

praxi v pekárně U Majerky v Karolince.
První chleba upekl ve dvaceti letech, 

r. 1944 získal tovaryšský list a po složení
pekařských mistrovských zkoušek si

zažádal o živnostenský list.R. 1947 začal
budovat vlastní pekárnu, ale na začátku

r. 1949 byla znárodněna a Jaroslav
Kulčák skončil na dva měsíce ve vazbě.
Později se stal řadovým zaměstnancem

pekárny a pracoval v ní 40 let. Po
převratu r. 1989 mu byla pekárna
vrácena i s živnostenským listem 

a dalších téměř 30 let, až do své smrti,
stál Jaroslav Kulčák v jejím čele.

Vyhlášený hrozenkovský chléb podle
tradiční receptury je držitelem značky

Pravé valašské. Jaroslav Kulčák by se
letos v lednu, stejně jako naše knihovna,

dožil 100 let. Je skvělé, že vůně a chuť
hrozenkovského chleba  nás provází do

dnešních dní. 

OSOBNOST MĚSÍCE
JAROSLAV KULČÁK 

PEKAŘ 

* 01.01.1921 Nový Hrozenkov 
† 18.01.2017 Nový Hrozenkov

Zdroj textu: Valašsko: vlastivědná revue. 2015/1, č. 34
(květen), s. 27-28
Další informace: FOHLEROVÁ, Milada. S pekařem
Jaroslavem Kulčákem nejen o hrozenkovském chlebu.
Valašsko: vlastivědná revue. 2015/1, č. 34 (květen), s. 27-28.
Chléb pečeme podle původní receptury. Slovácký deník
[online]. 2007-11-02 [cit. 2017-03-27].
KOŇAŘÍK, Jiří. Jak se má, co dělá mistr pekař Jaroslav
Kulčák. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 4 (26.1.1999), s. 6.
Zemřel Jaroslav Kulčák. Jalovec [online]. 2017-01-23 [cit.
2017-03-27].
 

Zdroj fotografie: Památník Antonína Strnadla v Novém
Hrozenkově.



NOFREEUSERNAME - NAVŽDYCKY
čtvrtek 21. ledna v 17:00 hodin,

YouTube kanál MVK Vsetín
Online beseda s bloggerkou, milovnicí

knih, spisovatelkou, odbornicí na sociální
média a marketing ze Vsetína

Olou Biernátovou. Nikdy nevěřila, že
napíše knihu, ale pak jí sedlo psaní chat
fiction v aplikaci Storki, kterou četlo čím

dál tím víc lidí. A právě z té
nejpopulárnější "Jsem tu a mám

čokoládu" vznikla její kniha Navždycky.

 
SKŘÍTEK KOMPOSTÍK 

A JEHO KAMARÁDI
čtvrtek 28. ledna v 17:00 hodin,

YouTube kanál MVK Vsetín
Pohádka nepohádka z jedné skutečné
zahrady. Bohatě ilustrované, vtipné i

napínavé příběhy zvířátek, které okouzlí
děti i dospělé. Online beseda se

spisovatelkou Miluškou Štefanovou nad
její dětskou knížkou “Skřítek Kompostík a

jeho kamarádi”. Vsetínská rodačka
představí knížku pro děti i jejich rodiče.

Hostem besedy je také ilustrátorka 
Anna Martinková – Dvořáčková.

 
Odkaz na obě události bude zveřejněn

včas na www.mvk.cz nebo na FB.
Otázky na hosty pište předem 

na e-mail: kjanoskova@mvk.cz 
nebo do chatu v online přenosu.

 
Podpořeno Státním fondem kultury, 

v rámci projektu "Literární Vsetín“.
 

ONLINE AKCE V LEDNU
BESEDY SE VSETÍNSKÝMI AUTORKAMI 



PROVOZ OMEZEN NA ONLINE
SLUŽBY - ZAVŘENO
O změnách a termínu otevření budeme
ihned informovat. U již vypůjčených
titulů vám automaticky prodlužujeme
výpůjční lhůtu. Pozastavujeme
generování upomínek. Využívejte on-
line služeb knihovny i půjčování e-knih
online. Neváhejte nás kontaktovat, jsme
tu pro vás. Veškeré informace vám
poskytneme na tel. č.: 575 755 141 
a 720 449 454 (od 8 do 15 hodin) nebo
na e-mailech půjčoven:
centralnipujcovna@mvk.cz,
mvk@mvk.cz (více v kontaktech na
www.mvk.cz). Sledujte web a sociální
sítě, kde jsou informace pravidelně
aktualizovány.

S KNIHOVNOU MŮŽETE ČÍST 
I NEDOSTUPNÁ DÍLA 
Pátráte po knížce, která je už
beznadějně vyprodaná a v knihovně si ji
právě také vypůjčit nemůžete?
Vyzkoušejte naši novou online službu
DNNT - Díla nedostupná na trhu zdarma
a z pohodlí domova či odkudkoli 
a kdykoli ze svého domácího počítače.
Zpřístupníme vám tisíce
digitalizovaných knih a dalších
dokumentů (novin, časopisů atd.).
V případě zájmu o vstup do Digitální
knihovny zašlete prosím email na
dnnt@mvk.cz. Podrobné informace i na
www.mvk.cz. 

LEDEN V KNIHOVNĚ 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 
leden 2021 

Použité obrázky: archív MVK  Vsetín, Albatrosmédia, Databáze
knih, Kosmas , Památník Antonína Strnadla v Novém
Hrozenkově


