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Masarykova veřejná knihovna Vsetín včetně
Turistického informačního centra Vsetín

(TIC) poskytuje dle aktuálního nařízení vlády
výpůjční služby formou výdejního okénka.

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
(v době od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do
17:00 hodin v pracovní dny). V pondělky

a středy fungují výdejní okénka také
v dětských knihovnách Luh a Rokytnice.
 Od pátku 2. do pondělí 5. dubna budou

uzavřena výdejní okénka, nebudou
vyřizovány ani vaše požadavky.

 
VYUŽIJTE NAŠICH ONLINE SLUŽEB.

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



 

"Kdysi bylo velikonoční
období vítáním jarního

slunovratu..."

že bychom Vám nezprostředkovali perly
našeho regionálního oddělení v podobě textů,
písní a popisu tradičních velikonočních aktivit.
A tak ve spolupráci s ženským sborem
Luženky jsme pro Vás natočili dokument 
o tom, jak probíhala a leckde stále probíhá
oslava Velikonoc v našem regionu. Záznam
bude zveřejněn na youtube kanále naší
knihovny na Zelený čtvrtek, tj. 1. dubna. Snad
Vám i tato online podoba oslav Velikonoc
udělá alespoň takovou radost, jakou jsme
pociťovali my při natáčení velikonočního
příspěvku.
Stále jsme v knihovně v režimu „online“, tj.
valná většina našich služeb je převedena do
virtuálního prostředí (tvoření, univerzita 
3. věku, online výukové lekce pro školy,
doporučované knihy a hry, apod.), nicméně
alespoň prostřednictvím 4 výdejních okének
knihovny (centrální půjčovna a „íčko“ na
Dolním náměstí, sídlištní knihovny Luh 
a Rokytnice) si můžete vypůjčit (předem
objednané) knihy, hry, časopisy, CD nebo
audioknihy, případně vracet své výpůjčky.
Můžete také využít nově instalovaný knihobox
„Vráťu“, který bez řečí a problémů dokáže
bezpečně vrátit Vámi vypůjčené knihy.
Nakupování novinek do knihovního fondu
nabralo s jarem na obrátkách, tak se nechte
inspirovat tipy v tomto dubnovém Magazínu
nebo probádejte širokou a rozmanitou
nabídku našeho katalogu. Nepochybuji, 
že Vás naše nabídka uspokojí.
Přeji všem mnoho radosti, třeba i bez příčiny.

S láskou a poděkováním za Vaši vstřícnost,
trpělivost a podporu 

Daniela Divínová

ÚVODNÍK

Možná víte, že z hlediska původu je duben
měsícem rašení dubů, měsícem, kdy se duby
olisťují. Ovšem nejen duben, ale jaro obecně je
obdobím nových začátků, celkového
probouzení, nastartování a restartování… Slovy
Lva Nikolajeviče Tolstého: „Jaro je čas plánů 
a projektů.“ A tak zkusme podlehnout
voňavému a nadějeplnému kouzlu jara,
zasévejme v sobě semínka svých budoucích
aktivit, směřujme svou mysl k vnímání krásy,
radosti a hojnosti a plánujme a projektujme
své pozitivní vize či smělá přání a sny. Na
duben připadla letos i oslava Velikonoc.
Vsetínská knihovna po celá desetiletí
připravovala velikonoční setkávání, na kterých
jsme se snažili oživovat tradice, zvyky 
a obyčeje, jež se na Valašsku k Velikonocům
váží. Loňský i letošní rok setkávání nepřeje, což
ovšem v žádném případě neznamená,



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  d u b 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 e  s t u d o v n y  a  r e g i o n á l n í h o  o d d ě l e n í  
J a n a  V a c u l í k o v á  a  A n t o n í n  K o v á ř .
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 .

Román od autora světoznámého
Marťana, se opět odehrává ve Vesmíru.

Hlavní hrdinka, Jazz Bašarová, je občanka
Artemidy, jediného města na Měsíci.
 Jazz je mimořádně inteligentní žena 

a své město zná do posledního zákoutí.
Když do románu přidáme i napínavou

zápletku a další nezapomenutelné
postavy, je o zábavu postaráno.

V žádném případě ale nečekejte lehké
čtení, i když je to zatím jen fikce, popis

života na Měsíci vám určitě pořádně
zamotá hlavu! 

doporučuje Jana Vaculíková

A R T E M I S
A N D Y  W E I R

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Román, který byl úspěšně zfilmován, jsem
několikrát viděl i četl. Popisuje boje
partyzánského oddílu působícího na
valašských pasekách a krutý zánik
kopaničářské vesnice Ploštiny.
Kniha vychází z osobních autorových prožitků
a zobrazuje pravdivě, upřímně 
a otevřeně – tedy rozporuplně – ozbrojený
odpor proti krvavému násilí. Je živoucí
připomínkou tisíců bezejmenných, kteří
přinesli nejvyšší možnou oběť ve jménu
mravních zásad: věrnosti, cti 
a spravedlnosti.
doporučuje Antonín Kovář

S M R T  S I  Ř Í K Á  E N G E L C H E N
L A D I S L A V  M Ň A Č K O

https://www.kosmas.cz/autor/312/ladislav-mnacko/


A opět Andy Weir! A proč?
Protože tento komiks je
prostě boží! Hrdinkami jsou
Alenka (z Říše za zrcadlem),
Dorotka (ze Země Oz) 
a Wendy (od Petra Pana),
které se sejdou na akademii
pro dívky s nadpřirozenými
zkušenostmi.
Učí se, jak se vyrovnat se
svými nadpřirozenými
zkušenostmi a ovládnout
magickou schopnost
cestovat mezi světy. Ale
tohle trio teenagerek má
navíc potíže s autoritami.
Místo učení přeskakují ze
světa do světa a
zanechávají za sebou
pořádný chaos.

ANDY WEIR 
MEZI SVĚTY

Neskutečně zábavná
postřehovka, v níž
musíte být stále ve
střehu a neustále se
bavíte! A co teprve, když
místo „taca“, „kočky“,
„kozy“, „sýru“ nebo
„pizzy“ přijde do hry
„svišť“! Bláznivá karetní
hra, ve které se nesmíte
nechat ukolébat
nekonečnou mantrou
taco, kočka, koza, sýr,
pizza - jakmile totiž
dojde ke shodě, musíte
zareagovat! Hráči
střídavě otáčejí karty 
z balíčku. Do hry navíc
mohou vstoupit i
speciální karty.

TACO, KOČKA,
KOZA, SÝR, PIZZA
STOLNÍ HRA  

Třídílný svazek utajených
příběhů československých
špionů. Skutečné příběhy
tajných agentů bývají často
napínavější než ty
nejslavnější špionážní
romány. Proslulý publicista
Karel Pacner 
v obsáhlé publikaci mapuje
zákulisí tajných služeb v
Československu během let
1918–1989. Jak fungovala
spletitá síť vyzvědačů a co se
odehrálo jinak, než jsme si
dosud mysleli? Příběhy
československých agentů se
fascinujícím způsobem
prolínají s historií státu 
a jejich důsledky mnohdy
sahají až do současnosti.

KAREL PACNER 
ČESKOSLOVENŠTÍ
VYZVĚDAČI 

NOVÉ KNIHY A HRY 



Studovna je tradiční součástí knihovny. Její fond se zaměřuje na odbornou a studijní
literaturu a uživatelům je dostupný pouze na místě samém, tj. prezenčně. Referenční
knihovníci zde poskytují odborné bibliograficko-informační služby a vypracovávají rešerše.
Dnes již zcela nezbytnou pomůckou při práci referenčního knihovníka jsou elektronické
informační zdroje (EIZ). Vedle zdrojů veřejných, nebo zprostředkovaných vědeckými
knihovnami, má MVK Vsetín předplacený přístup do české mediální databáze ANOPRESS 
a databáze zahraničního tisku PRESSREADER, oba tyto zdroje jsou přístupné i návštěvníkům
v čítárně. K zodpovězení dotazů z oblasti práva je využíván právní informační systém
CODEXIS. Součástí studovny je regionální oddělení, které se systematicky buduje od roku
1971. V současné době obsahuje dokumenty (knihy, sborníky, časopisy, CD), které jsou
věnovány národopisu, památkám, historii a významným osobnostem regionu Valašsko. 
Ve fondu jsou zahrnuta i díla regionálních autorů a díla vydaná na území regionu, jakož 
i zpravodaje jednotlivých obcí na Valašsku. Podrobně se regionálním osobnostem věnuje
elektronická databáze Osobnostivalasska.cz, která je v regionálním oddělení dlouhodobě
budována. Výběrově se rovněž pořizují záznamy článků z regionálních periodik a vytváří se
tak regionální článková databáze.

STUDOVNA 
A REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ 

 



MOJE
ID

JUNE 28, 2020 ASIA TRAVEL

O VALAŠSKÝCH VELIKONOCÍCH 
V REGIONÁLNÍM FONDU KNIHOVNY

Valašské Velikonoce plné zvyků a tradic jsou
zdokumentovány v mnoha publikacích a článcích o
našem regionu. Informace o nich najdete třeba v
knihách od Jany Tiché, Libuše Sušilové, Jaroslava Štiky
nebo Josefa Tomeše.
Z knihy Lidová strava na Valašsku od Jaroslava Štiky 
k Velikonocům: "Všecko musélo voněť jarem a
čistotu. Aj botky musély byť nové, a šatky".

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
OCENĚNÍ OKRESNÍHO KOLA

Téma dětské literární soutěže O poklad strýca
Juráša "Lež jako věž" zná už i vítěze okresního
kola. Gratulujeme oceněným autorům ze
Vsetína, kteří postupují do kola krajského. 
Ocenění autoři ze Vsetína:
Próza 1. - 3. třída:
1. místo: Tereza Jenáčková
2. místo: Eva Alena Stratilová
Poezie 1. - 3. třída:
1. místo: Mariana Janáčková
2. místo: Sofie Hromadová
3. místo: Georgia Devetzi
Komiks 1. - 3. třída:
2. místo: Pavel Randýsek
Próza, Poezie, Komiks 4. a 5. třída:
1. místo ve všech třech kategoriích si odnesla:
Anna Chrobáková
Próza 6. a 7. třída:
3. místo: Jiří Fiala
Komiks 6. a 7. třída:
2. místo: Michaela Šulová
Komiks 8. a 9. třída: 
1. místo: Anna Miturová



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

V knihovně pracuji  od května r. 2011,
brzy to tedy bude přesně 10 let!

 
Představ trochu svou pracovní náplň:

V posledních letech jsem zakotvila
v regionálním oddělení a studovně, kde

se starám o databázi Osobnosti
Valašska.cz, regionální článkovou

databázi, zpracovávám rešerše
a odpovídám na složité dotazy. Navíc

miluju komiksy a stolní hry, tak část času
věnuji i jim. Tvořím i lekce pro střední

školy, takže teď jsem „kapacita“ na
citování, vyhledávání, komiksové dějiny

a regionální historii a ráda předávám
informace zajímavou a hravou formou.

 
Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
On je to spíše kdo … nikdy nezkazí

žádnou srandu, je na něj spoleh a umí
skvěle katalogizovat ;)

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

Vždy se rozhodím sama svými
pochybnostmi a emocemi, které se mi ne

vždy daří držet na uzdě.
 

Kde dobíjíš svoji energii?
Energii dobíjím v práci, když mám pocit,

že se mi daří a že dělám něco, co
ostatním přinese radost, nebo jim

pomůže – zkrátka, dobíjí mě smysluplná
činnost;)

na slovíčko s... 
JANOU VACULÍKOVOU 

KNIHOVNICE VE STUDOVNĚ
A REGIONÁLNÍM ODDĚLENÍ

 
 

 v knihovně pracuje 
od roku 2011

 
oblíbené jídlo

zeleninové kari plné chuti
 

znamení zvěrokruhu
kozoroh



Ptali jsme se a prozradil na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?
V knihovně pracuji od minulého

století
r. 1977 (44 let).

 
Představ svoji pracovní nápň:

 Pracuji v oddělení studovna-region
a ukládám do PC informace

o knihovně a o celém regionu, a to
jak ze současnosti tak i z minulosti.

 
Narazil jsi v poslední době na nějaký

zajímavý text?
Ano, v časopisu Nová Lubina z roku

1947 v článku od Jaroslava Nečase
s názvem Kultura a pivo: "Kdybych se

však blíže podíval na souvztažnost
těchto dvou činitelů, u nichž na

jedné straně vzlétá duch a na druhé
dřepí líné tělo, seznal bych asi, že si

nejsou tak cizí."
 

Dokáže tě něco rozhodit
(nejen v práci)?

Dokáže mě rozhodit hloupost
některých lidí.

 
Kde dobíjíš energii?

Energii dobíjím o víkendech
s vnoučaty a Archibaldem - štěnětem

irského vlkodava.
 
 
 

na slovíčko s... 
ANTONÍNEM KOVÁŘEM

KNIHOVNÍK VE STUDOVNĚ
A REGIONÁLNÍM ODDĚLENÍ

 
 
 

 

 v knihovně pracuje 
od roku 1977

 
oblíbené jídlo

svíčková, ryby a kuřata
 

znamení zvěrokruhu
rak



Jaroslav Štika se narodil a zemřel
v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho otec byl

melioračním zemědělským mistrem.
Jaroslav Štika maturoval na gymnáziu ve

Valašském Meziříčí (1950), r. 1955
ukončil studia etnografie na Univerzitě

Jana Ev. Purkyně v Brně. Během
vysokoškolského studia se oženil,

s manželkou Evou měli dvě děti – syna
Jana a dceru Evu Porubovou. Po studiu

vykonával funkci správce Valašského
muzea v přírodě v Rožnově p. R. V letech
1956-71 pracoval v Ústavu pro etnografii
a folkloristiku Československé akademie
věd v Brně. R. 1962 obhájil u prof. Josefa

Macůrka kandidátskou disertační práci
na téma Karpatské salašnictví na
východní Moravě. Bohatá je jeho

publikační činnost – Etnografický region
Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj

(1973), Život kolem valašské pece (1975),
Lidová strava na Valašsku (1980), Valaši

a Valašsko (2007). Jeho práce vnesly nové
pohledy na historii regionu, zejména na
průběh tzv. valašské kolonizace. Pojmy
Valach a Valašsko se staly předmětem
jeho badatelské činnosti, jejíž součástí
byl i terénní výzkum. Přispěl i k rozvoji

valašského folkloru

OSOBNOST MĚSÍCE
JAROSLAV ŠTIKA 

Etnograf, národopisný pracovník,
publicista

* 01.04.1934 Rožnov pod Radhoštěm
† 28.09.2010 Rožnov pod Radhoštěm

Zdroj textu: Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě:
Su-Žv. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 24.
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní
toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, 
s. 275.
Zdroj fotografie: Valašské muzeum v přírodě. 

https://www.osobnostivalasska.cz/osobnost/eva-porubova/


VALAŠSKÉ VELIKONOCE
čtvrtek 1. dubna v 17:00 hodin

YouTube kanál MVK Vsetín
 

Každoročně pro vás připravujeme Valašské
Velikonoce. Připomínáme si tradice a zvyky

s nimi spojené.
V letošním roce se bohužel nemůžeme

potkat, rozhodli jsme se proto poslat vám
Valašské Velikonoce do vašich domovů

formou videa, které zveřejníme
 na Zelený čtvrtek.

Ve videu čerpáme z textů použitých 
z regionálního fondu naší knihovny, od

valašských autorů a sběratelů
https://www.osobnostivalasska.cz/.

V natočeném videu účinkují Luženky,
kterým děkujeme za spolupráci!

 
 

JAK SE ŽIJE ZVÍŘATŮM V ZOO ZLÍN?
čtvrtek 22. dubna v 17:00 hodin,

YouTube kanál MVK Vsetín
 

Online beseda s ředitelem ZOO Zlín
a vsetínským rodákem

Romanem Horským nejen o tom, jak se ve
zlínské ZOO žije jejim zvířatům, ale také

jejich řediteli.
Otázky pro hosta pište na e-mail:

kjanoskova@mvk.cz či do chatu v přenosu.
 

SEEKORKA
do konce dubna můžete ještě vyzkoušet

venkovní hledací hru plnou dobrodružství.
Stačí si stáhnout do mobilu aplikaci

Actionbound.

 

ONLINE AKCE V DUBNU 



OCENILI JSME NEJLEPŠÍ E-
ČTENÁŘKU

Nejlepší čtenáře vyhodnocují knihovny
každoročně v rámci Března měsíce čtenářů
a letos, vzhledem ke covidové situaci, se 
i tato soutěž přesunula do "onlinu" 
a "e-podoby".  Výherkyně paní Jana
Mózová byla až do začátku pandemie
věrnou čtenářkou tištěných knih, kterým
stále dává přednost. Situace i ji ale
donutila naučit se něco nového. Pod
vedením vsetínských knihovníků si
vypůjčila a načetla svou první e-knihu do
tabletu a zvykla si i na tento způsob četby.
V roce 2020 si celkem vypůjčila
úctyhodných 34 knih. Půjčuje si především
romány od současných českých autorek.
Protože pracuje u policie, nemusí příliš
detektivky. Oceňuje při této formě
půjčování také to, že kniha je hned
dostupná a nemusí se čekat na rezervaci.
Paní Mózová měla z ocenění velikou radost
a knihovně za její služby poděkovala:
"kdybych si měla všechny knihy, co čtu
kupovat, museli bychom si přistavit nový
domeček", smála se 
a popřála vsetínské knihovně vše nejlepší 
k jejímu 100. výročí.  

KNIHOBOX VRÁŤA PRO POHODLNÉ
VRÁCENÍ   

Pokud potřebujete pouze vrátit knihy,
využijte náš knihobox Vráťa před
Turistickým informačním centrem Vsetín. 

DUBEN V KNIHOVNĚ

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 
duben 2021 

Použité obrázky: archív MVK  Vsetín, Albatrosmédia, Databáze
knih, Kosmas , Valašské muzeum v přírodě.


