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Užijte si setkání 

 s našimi knihovníky 



 Stále platí, že vládní opatření odpovídají
5. stupni PES, což znamená, že provoz

Masarykovy veřejné knihovny Vsetín včetně
Turistického informačního centra Vsetín

(TIC) je omezen pouze na bezkontaktní
poskytování služeb. Znamená to, že

knihovna je uzavřena a funguje pouze 
v omezeném provozu.

Registrovaní uživatelé knihovny mohou
zadat svou objednávku prostřednictvím

čtenářského konta nebo elektronicky
zasláním na e-mailovou adresu:

centralnipujcovna@mvk.cz, případně
telefonicky na čísle 575 755 141,

720 449 454 (telefonicky v době od 10:00 do
12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin

v pracovní dny).
Sledujeme situaci, provoz okamžitě
přizpůsobíme aktuálním nařízením

a opatřením.
VYUŽIJTE NAŠICH ONLINE SLUŽEB.

 
 

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 
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S každou knížkou na vás myslíme,
hodně zdraví, opatrujte se! 



 

"Je to tady!  
2. února oslaví knihovna 
100. výročí své existence!"

bohužel, platí přísná vládní nařízení, takže
nemůžeme uspořádat společnou oslavu. 
S nezdolným optimismem ale doufáme, že i
na tu v průběhu letošního roku dojde.
A tak zkuste zatím prolistovat toto nové
vydání Magazínu, ve kterém vám svůj
pracovní i soukromý život přiblíží další tři
pracovnice knihovny, najdete zde tipy nejen
na nové knihy, ale také na další online besedy.
A určitě si nenechejte ujít výroční „Sborník
100“, který spatří v únoru světlo světa jak v
tištěné, tak online podobě, a který vás na sto
stránkách provede celou historií naší
knihovny, představí současnou podobu
jednotlivých půjčoven a seznámí vás se
všemi knihovnicemi a knihovníky, kteří pro
vás vždy s radostí a úsměvem připravují
a realizují veškeré tradiční, nové či inovované
služby a programy. Myslím, že se redakčnímu
týmu podařilo naprosto brilantně skloubit
osvětu i zábavu, a že každý si ve sborníku
najde „to své“. Pandemie koronaviru
podstatným způsobem omezila služby
knihoven vázané na fyzický přístup uživatelů.
Pátráte-li ale po knížce, která je už beznadějně
vyprodaná a v knihovně si ji právě také
nemůžete vypůjčit, 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.).
Více informací naleznete na www.mvk.cz.
I když udržujeme kontakt prostřednictvím
online prostoru, věříme, že se blíží doba, kdy
se budeme moci opět společně setkávat.
Opatrujte se, máme vás rádi! 

Daniela Divínová

ÚVODNÍK

Milí příznivci vsetínské knihovny!
Tak a je to tady! Narozeniny knihovny! A ne
ledajaké, 2. února 2021 oslaví knihovna 100.
výročí své existence ve Vsetíně. Řekla bych, že
na ty roky vypadá naše knihovna výborně. :o)
Uchovává si svou nezaměnitelnou oduševnělou
atmosféru, voní tištěnými knihami, starými
encyklopediemi i nejnovější knižní produkcí,
a zároveň se zvuk otáčených listů mísí se
syčivým zvukem pracujících 3D tiskáren
a tichým cvakáním streamovacího zařízení při
natáčení příspěvků na YouTube kanál
knihovny. A za normálních „necovidových“ časů
ožívá knihovna nemalým množstvím svých
čtenářů, uživatelů i návštěvníků, kteří do ní
přicházejí proto, aby využili nabízené
služby,  akce nebo si jen popovídali
s personálem knihovny. V únoru ještě stále,



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  ú n o r o v é h o  m a g a z í n u  -  k n i h o v n í c e  
D a n i e l a  D i v í n o v á ,  K a t k a  J a n o š k o v á  
a  M a g d a  G o l á ň o v á .  
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 .

  Publikace je o využití přirozeného rytmu
našeho těla tak, abychom dokázali zlepšit

své zdraví či výkon. Dozvíme se velmi
čtivou a poutavou formou, jak mohou i

malé změny v našich spánkových
zvyklostech, pracovních a stravovacích

návycích, učení, pohybové aktivitě nebo
osvětlení ovlivnit a maximalizovat přínos

takovýchto změn na celkový stav
našeho fyzického i mentálního zdraví.

Objevy na poli cirkadiánních rytmů byly
v r. 2017 vyznamenány 

Nobelovou cenou..
 
 

 C I R K A D I Á N N Í  K Ó D
 S A T C H I N  P A N D A

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Cestujte chytře, levně a často... Sny si můžete
plnit v každém věku, autorka je toho příkladem.
Na cesty se vydala na sklonku čtyřicítky, 
s malým dítětem a průměrným platem... 

D O  S V Ě T A  
H A N A  M A C H A L O V Á

Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých
nápadů. Portrét této výjimečné ženy očima
osobností české kultury. Kniha dopisů, 
vzkazů a vzpomínek.

S Í L A  V Ě C N O S T I  
A N N A  F R E I M A N O V Á



S Barkou, Ludwikem,
Julkou a dalšími hrdiny
trilogie Šikmý kostel se 
setkáváme vzápětí poté,
co jsme je v závěru
prvního dílu opustili. 
Zatímco ve zbytku nově
vzniklého Československa
nastávají zlaté časy, v 
Karvinné - jak se nyní
město jmenuje - se stále
velmi silně projevují 
důsledky předešlého
dramatického dění.
Prosakují do všech oblastí 
života. Ne vždy v dobrém.
Příběh je také tentokrát
vystavěn na skutečných
událostech.

KARIN LEDNICKÁ
ŠIKMÝ KOSTEL 2

Kniha je zasazena do
reality tbiliského
panelového sídliště.
Nová cizina, nová
bloudění, nová setkání;
nová, nesrozumitelná
řeč. 
A čím dál tím větší
únava z šedi a chaosu
velkoměsta, kterou se
vypravěč snaží přehlušit
občasnými útěky k
Černému moři, na
Kavkaz, na Moravu, do
Čech, do dětství… 
Osudy postav,
povětšinou tvrdé 
a trpké, se prolínají 
s osudy vypravěče.

MATĚJ HOŘAVA
MEZIPŘISTÁNÍ
  

O hvězdách, strachu a pěti
nocích na hoře...
Proč v nás samota v polární
noci na horách vzbuzuje
strach? Jak nás ohrožuje
světelný smog? Jak inspiruje
tma umělce? Norská
novinářka Sigri Sandberg se
vypravila na pětidenní
pobyt v polární noci na
norských horách. Ve své
knize píše o tom, proč je
pobývání v temnotě
prospěšné, proč bychom si
měli tmy vážit a prožívat ji,
přestože se jí instinktivně
obáváme. Tma je zajímavý,
neotřelý text na pomezí
beletrie a literatury faktu,

SIGRI SANDBERG
TMA

NOVÉ KNIHY



Masarykova veřejná knihovna Vsetín (dále MVK) byla otevřena 2. února 1921. Usnesení k
jejímu zbudování pochází ze 7. března 1920, kdy v rámci oslav 70. narozenin T. G. Masaryka
městské zastupitelstvo rozhodlo „otevříti ihned Masarykovu městskou knihovnu, obsahující
přes 800 svazků“. I na Vsetíně, stejně jako v jiných koutech českých zemí, jsou kořeny
veřejné knihovny spojeny se spolkovou činností. Na Moravě začaly spolky vznikat v 2. pol.
19. století a jejich zaměření bylo rozmanité. Vznikaly spolky vzdělávací a čtenářské,
pěvecké, humanitní, hospodářské, řemeslnické, tělovýchovné, divadelní, okrašlovací,
muzejní, hasičské...
Téměř všechny spolky měly ve stanovách i založení vlastní knihovny, a větší či menší
knihovnu vlastnily a spravovaly. To, že mezi nejstaršími spolky nalezneme přímo spolky
čtenářské, vypovídá o specifické a významné funkci čtení, o kterou se později začaly starat
veřejné knihovny. Úplně prvním vsetínským spolkem byl německo-český pěvecký spolek
„Mannergesangsverein“ (zal. 1859). Záhy vznikl německo-český čtenářský spolek
„Leserverein“ Casino (zal. 1860). Argumentem pro jeho zřízení byla odlehlost Vsetína a
nutnost si opatřovat informace vlastními silami. 

KNIHOVNA SLAVÍ 
100 LET 
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Češi svými finančními příspěvky pomáhali
udržovat čítárnu, a proto se mezi německými
časopisy objevily i české noviny Moravská orlice
a Našinec. Pod názvem Slovanský čtenářský
spolek (zal. 1862) vznikl na Vsetíně první ryze
český čtenářský spolek, který byl nakonec
zapsán jako Občanská beseda. Nabízel české
noviny a časopisy, ale postupně se věnoval
spíše hospodářství, než kultuře a získal
konzervativnější ráz. Tyto první vsetínské spolky
sídlily v hostincích, členové Casina a pěveckého
spolku se scházeli v tehdejším Horním šenku a
Beseda sídlila v hostinci U Raušerů. Nová
kapitola v dějinách vsetínského knihovnictví
začala založením Vzdělávacího spolku Snaha
(zal. 1872). Spolek vznikl vystoupením českých
členů ze spolků, které vedli Němci, a odlukou
mladších a radikálnějších členů Besedy. 
U kolébky spolku se sešli vsetínští faráři, lékaři,
učitelé, úředníci a také mladší občané všech
stavů.
Ve Snaze záhy vznikly odbory čtenářský 
a vzdělávací, později také pěvecký, divadelní,
turistický a sportovní. Kromě nich zde byly 
i odbory dočasné, např. národopisný, zábavní 
a odbor pro sbírání příspěvků. V letech 1883–
1920 sídlila Snaha v místnostech občanské
záložny v Prostředním šenku (dnešní restaurace
Snaha), poté, až do ukončení své činnosti v roce
1929, v hostinci Na Pančavě. Spolek disponoval
vlastní čítárnou, doníž odebíral asi 40 českých
časopisů, a od roku 1880 i vlastní knihovnou.
Knihy si mohli půjčovat i nečlenové spolku,
půjčovalo se za poplatek, kromě toho měla
knihovna příjmy z členských příspěvků.
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 učitelé Josef Úlehla a Jan Buják a lékař
MUDr. František Sova, který knihovnu vedl do
roku 1920.
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Vzdělávací spolek Snaha je právem označován
za kolébku vsetínské kultury, hranice Vsetína ale
přesahoval – daroval knihy některým
knihovnám v okolních vesnicích a knihy
putovaly i do vsetínské nemocnice, věznice
Okresního soudu a do Dolní školy. Knihovny
měly i další vsetínské spolky, které úzce
spolupracovaly se Snahou. Ženský vzdělávací
spolek Světlá (zal. 1869), Vsetínský Učitelský
spolek Komenský (zal. 1874). 
Na Valašsku v tomto období vznikaly také
knihovny Bohosloveckého odboru olomouckého
semináře pro zakládání venkovských knihoven 
a Ústřední Matice školské. Své pobočky 
s knihovnami 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. 
Dne 22. července 1919 vstoupil v platnost zákon 
o veřejných knihovnách obecních, který uložil
všem obcím v Československé republice za
povinnost zřizovat veřejné knihovny. Dosavadní
spolkové či obecní knihovny, ale i knihovny farní
a školní se na mnoha místech staly cenným
základem pro veřejné knihovny dnešního typu.
Ve Vsetíně se ihned po válce dne 20. prosince
1918, ještě před vydáním zákona o knihovnách,
vsetínské zastupitelstvo usneslo, aby místo
diplomu čestného občanství T. G. Masarykovi
„zřízena byla na náklad obce veřejná knihovna
Masarykova a čitárna“. Podle těchto prvních
návrhů měla být knihovna umístěna 
v prostorách stávající knihovny Snahy a její fond
měl být základem nové knihovny. Obec na ni
věnovala 2 000,- Kč a přislíbila každoroční
dotaci. Do fondu nové knihovny se počítalo 
i s knihami od Sokola a dalších spolků, měla být
vybrána „přiměřená literatura“. I přes dobré
startovní podmínky, a přestože v celostátním
průzkumu z března 1919 již Masarykova veřejná
knihovna na Vsetíně figurovala, v jejím fondu se
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mělo nacházet 3 000 knih a obec na ni
plánovala věnovat 2 000,- Kč si musela knihovna
na konečné usnesení o zbudování počkat. Stalo
se tak u příležitosti oslav 70. narozenin T. G.
Masaryka, kdy bylo v mimořádném zasedání
zastupitelstva 7. března 1920 znovu navrženo 
a přijato, aby „zřízena byla na Vsetíně veřejná
knihovna Masarykova a čítárna a aby, pokud se
nenajde vhodných místností, umístěna byla
veřejná knihovna v zasedací síni obecního
zastupitelstva.“
Vsetínská knihovna začínala 2. února 1921 
s 1 615 svazky a zapsalo se do ní 1 014 čtenářů,
kteří si v prvním roce dohromady vypůjčili 8 615
knih. Školní děti do ní přístup neměly. Knihovna
byla otevřena ve středu od 16:00 do18:00 hodin,
v sobotu se prováděly revize. Prvním
knihovníkem se stal učitel Bohumil Lehký, který
vedl knihovnu až do roku 1939. Funkce
knihovníka byla dobrovolná a nedostával za ni
pevný plat. Byla jmenována knihovní rada, jejíž
předsedou byl zvolen František Brodský,
jednatelem Richard Pavlík a pokladníkem Viktor
Bečka. V roce 1922 získalo město oficiální
povolení prezidentské kanceláře, že knihovna
může nést Masarykovo jméno.

Použité zdroje:
BALETKA, Ladislav. Vsetín: město a čas.
Vsetín. Masarykova veřejná knihovna,
2008, s. 110. ISBN 978-809-0413-917.
Zastupitelstvo města Vsetín, 20.12.1918.
SOkA Vsetín, AM inv. č. 34.
Vsacké noviny. Na Vsetíně, 2. číslo, 26.4.1919.
BALAŠ, Robert. Jak jest postaráno o lidové
knihovny na Moravě a ve Slezsku.
Kniha. Roč. 1, č. 2 (25.11.1919), s. 17-19.
GAJDUŠKOVÁ, Helena. Knihovny
a knihovnictví na Valašsku. In: Okres Vsetín:
Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, 
s. 594.
Fotografie: SOkA Vsetín
Vsetín očima fotografů (CD), archív MVK



Ptali jsme se a prozradila na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?
Do vsetínské knihovny jsem nastoupila

 v roce 2005 na pozici hlavní
ekonomky. Druhá a zatím poslední

změna mého pracovního výkonu
 v knihovně přišla přesně „na apríla“

v r. 2019, kdy jsem byl jmenována
ředitelkou naší knihovny, a vystřídala tak

dlouholetou ředitelku a výjimečnou
osobnost PhDr. Helenu Gajduškovou.

 
Představ svou pracovní náplň...

Ve srovnání s ekonomickým oddělením
mám nyní o mnoho rozmanitější práci,
mnohdy časově i mentálně náročnější,
ale odvykla jsem si říkat: „mám hodně
práce“ a raději říkávám: „mám pestrý
život…a jsem za to ráda“. Má nynější

pozice je hlavně o práci s lidmi – 
s pracovníky a uživateli knihovny,

zástupci zřizovatele, spolupracujícími či
různě kooperujícími osobami,

představiteli odborné veřejnosti apod.
Samozřejmě je spojena s neustálým
sebevzděláváním a administrativou

všeho druhu, ale na to jsem 
i z předchozích zastávaných pozic zvyklá.

Hodně přemýšlím nad vícezdrojovým
financováním knihovny, podporuji
vyhledávání a následnou realizaci

projektových a grantových titulů tak,

na slovíčko s... 
DANIELOU DIVÍNOVOU 

ŘEDITELKA 
 
 

 v knihovně pracuje 
od roku 2005

 
oblíbené jídlo

pekany a mandle
 

znamení zvěrokruhu
kozoroh



aby se mohly dále zkvalitňovat tradičně
poskytované a nabízet zcela nové či

inovované služby knihovny. Je mi blízký
výrok Davida Livingstona: „Půjdu

kamkoliv, pokud je to dopředu.“ Snad to
nebude znít moc nabubřele, ale to

„knihovnické ředitelování“ mě baví a
doufám, že jej pozitivně vnímají i lidé 

v mém okolí. Jediné, čeho se mi
momentálně začíná nedostávat, je čas na

čtení, především mé oblíbené
současné beletristické produkce. 

A to mě mrzí.
 

Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
Jednoznačně LIDÉ v knihovně i mimo ni.

Ve vsetínské knihovně máme
skutečně výborný pracovní kolektiv.

Přátelský, kreativní, vstřícný, nápaditý,
zábavný, profesionální, zodpovědný 

k práci, tolerantní i otevřený všem novým
výzvám. Myslím, že zcela oprávněně se

říká, že knihovníci jsou „srdcaři“. 
A s lidmi, kteří využívají možnosti naší 

 knihovny, je to podobné. Opravdu
naprosto výjimečně se setkám v práci 

s nepříjemným nebo nespokojeným
člověkem.

 
Dokáže tě něco rozhodit?

Někdy více, někdy méně, ale téměř vždy
lidské pokrytectví, zášť a arogance

hlouposti.
 
 

na slovíčko s... 
DANIELOU DIVÍNOVOU 

Kde dobíjíš svoji energii?
To závisí od toho, co pokles mé

energie způsobilo. Někdy pomůže
chvilková izolace od lidí

a rozjímání v samotě.
Jistotou je pobyt v přírodě, nejlépe

v horách. Přetíženou hlavu
nejraději čistím během, rozjitřené

emoce zase jógou. A mám
obrovské štěstí, že

mě obklopuje podpůrná rodinná
i přátelská atmosféra.

 
Oblíbené jídlo…

Téměř 30 let jsem vegetariánkou,
ale myslím, že jsem naprosto

nenáročný strávník. Mám ráda
jednoduchá, časově

nenáročná jídla, ideálně ze
sezónních a čerstvých potravin.

Favoritem jsou
ovšem pekany a mandle.

 
Znamení zvěrokruhu…

Jsem netrpělivý, neklidný, ale
houževnatý, cílevědomý a vytrvalý

kozoroh… :o)
 
 

Oblíbený citát:
"Až ti bude jednou v životě nejhůř,

otoč se ke slunci a všechny stíny
padnou za tebe." John Lennon



Ptali jsme se a prozradila na sebe...
Od kdy pracuješ v knihovně?

Od 1. září 2003. Byl to pro mě v mnoha
směrech rok změn - dobrých změn.

 
Představ trochu svou pracovní náplň...

 Od mého nástupu do knihovny je má práce
opravdu různorodá. Prolínám se různými

činnostmi knihovny a jsem tak trochu všude.
Mou hlavní pracovní náplní je projektová

činnost, PR, vzdělávání dospělých a podílím
se i na dalších kulturních a komunitních

akcích, které pořádáme.  Moc ráda si ale
stoupnu i za pult v kterékoli 

z půjčoven či v íčku.
 

Tvá srdcová záležitost v práci?
Asi se budu opakovat, ale jsou to lidé, 

o kterých to všechno je: uživatelé, studenti,
kolegové, tým, s kterým pracuji. Spoustu

milých tváří a otevřených srdcí, kteří dělají
vsetínskou knihovnu tím, čím je.

 
Dokáže tě něco rozhodit?

Neupřímnost, závist, faleš, bezohlednost.
A taky bezmoc... 

Ty první lze ignorovat, to poslední hůře.
 

Kde dobíjíš svoji energii?
S lidmi a zvířaty, s kterými je mi dobře, ale

někdy i o samotě... pohybem, čtením,
hudbou, v přírodě, na večírku nebo u plotny.

 
Oblíbený citát...

„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy
obrovské štěstí.“ Dalajláma

na slovíčko s... 
KATEŘINOU JANOŠKOVOU 

PR, PROJEKTY, VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH, AKCE,

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY
 
 
 

 

v knihovně pracuje 
od roku 2003

 
oblíbené jídlo

cokoli nezdravého s tatarkou 
a s kečupem, ale v poslední době jdu

do sebe...
 

znamení zvěrokruhu
štír



Ptali jsme se a prozradila na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?
Jedu šestý rok.  

 
Představ trochu své oddělení, 

pracovní náplň...
Starám se o bezproblémový chod

jednotlivých půjčoven, podílím se na
výběru hostů pro besedy a jejich

organizaci, spoluorganizuji akce jako
Knížka pro prvňáčka nebo pro nejmenší

děti S knížkou do života.
 

Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
Obecně mě blaží ta pestrost, od pořádání

besed přes setkání se čtenáři když
půjčuju, až po velké venkovní akce.

 
Dokáže tě něco rozhodit? Ne jen v práci... 

Ignorantství a povýšenost.
A taky věta:  “Mamíí, tady to fakt NENÍ!!”

(když to tam FAKT  JE!)
 

Kde dobíjíš svoji energii?
Já funguju na sluneční záření, těším se,

že brzo naakumuluju. A taky na
koncertech dobré muziky, v divadle a při

setkáních s přáteli.  Takže v této
“nekontaktní době” naprosto strádám.

 
Oblíbený citát: 

"Svědomí a vkus je dohromady tolik, že
inteligence už je přebytečná."

Neznámý autor 

na slovíčko s... 
MAGDOU GOLÁŇOVOU

VEDOUCÍ KNIHOVNICKÝCH
SLUŽEB 

 
 

 
v knihovně pracuje 

od roku 2015 
 

oblíbené jídlo
gnochi se špenátem nebo teplá

grilovaná zeleninka s česnekem nebo
bramboráky nebo...

 
znamení zvěrokruhu

rak



Erich Schön-Kulka se narodil ve Vsetíně 
v židovské rodině jako nejmladší z pěti

sourozenců. Absolvoval reálné
gymnázium, obchodní školu a dřevařský

kurz. Byl exportním úředníkem
 v dřevozpracujícím průmyslu. V letech

1939-45 byl vězněn v nacistických
koncentračních táborech, kde zahynula

většina členů jeho rodiny. 
Z „evakuačního“ transportu z Osvětimi 

v lednu 1945 se zachránil spolu se svým
synem Ottou, když vyskočili z vlaku 

v Ostravě. Do konce války se pak skrývali
u přátel na Valašsku. Po válce se vrátil ke

svému původnímu povolání exportního
úředníka a pokračoval i v aktivní činnosti

pro sionistické hnutí. Zkušenosti z
koncentračních táborů se staly námětem

jeho dokumentárních a reportážních
próz. Publikováním válečných zážitků  se
snažil vychovávat a vzdělávat židovskou

mládež. Jeho dokumentační činnosti byla
po r. 1968 vyhodnocena jako „sionistické
spiknutí“ a Erich Kulka byl nucen opustit
Československo. Nějaký čas žil ve Vídni,
působil v rádiu Svobodná Evropa, poté

odešel do Izraele, kde pokračoval ve
výzkumné činnosti na Hebrejské

univerzitě. Zde také zemřel. 

OSOBNOST MĚSÍCE
ERICH SCHÖN-KULKA 

SPISOVATEL, HISTORIK, NOVINÁŘ

* 18.02.1911 Vsetín 
† 13.07.1995 Jeruzalém (Izrael)

Zdroj textu: PIPEREK, Lubomír Filip. Kdo byl dr. Erich Schön
– Kulka? Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 41-42.
Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2014 [cit. 2015-
03-23].
Zdroj fotografie: Erich Kulka, 1993, Wikimedia Commons.
 



YouTube kanál Masarykovy veřejné
knihovny Vsetín (online odkaz bude

zveřejněn na www.mvk.cz a FB).
 

čtvrtek 18. února v 17:00 hodin
JAK CESTOVAT CHYTŘE,

LEVNĚ A ČASTO?
Beseda s cestovatelkou

a bloggerkou ze Vsetína Hanou
Machalovou. O její knížce „Do světa“,

o cestování v době korony, před ní 
i po ní. Jak udělat cestování součástí

běžného života.
 

čtvrtek 25. února  v 15:00 hodin
PORTRÉT CHARLOTTY GARRIGUE

MASARYKOVÉ 
v korespondenci Vsetíňanům 

a vzpomínkách paní učitelky Hany
Pardubové. Nově vznikající knihu

představí Ladislav Štěpánek.
 

Otázky pro hosta pište předem na
e-mail: kjanoskova@mvk.cz nebo do

chatu v online přenosu.
Podpořeno Státním fondem kultury
v rámci projektu "Literární Vsetín“.

 
Dále sledujte...

- Vyhlášení vítězů městského kola
literárně výtvarné soutěže

„O poklad strýca Juráša“
 

- Tvoření a Čtení z knihovny

ONLINE AKCE V ÚNORU 
 



Použité obrázky: Archív MVK Vsetín; Pixabay; Canva; kosmas.cz; archív H. Machalové, Archív 
databazeknih.cz, Host, Božena Spáčilová - portrét Charlotty G. Masarykové, SOkA Vsetín
Vsetín očima fotografů (CD)
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