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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

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

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
 

turistické informační centrum
do 10. května výdejní okénko:

pondělí - pátek
10:00  - 12:00 a 13:00 - 17:00

od 10. května:
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
 

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

 
 

Provozní doba se může měnitm s ohledem na
aktuální platná nařízení a epidemiologickou

situaci. Sledujte náš web www. mvk.cz.



 

"MÁME OTEVŘENO!“

z dávno nastavených systémů, nás donutila
hledat nové opory. Během koronavirové
pandemie učinila digitalizace obrovský krok
vpřed. Do virtuálního prostoru se přesunula
osobní setkání, pro velkou část populace se
práce a vzdělávání na dálku stalo každodenní
realitou. I aktivity naší knihovny prošly
virtuální proměnou – streamujeme besedy,
natáčíme videa na youtube kanál knihovny,
vyhodnocujeme soutěže online, připojujeme
se distančně do různých tříd vsetínských
základních i středních škol s interaktivními
vzdělávacími lekcemi apod. A při všech těchto
činnostech se s důvěrou obracíme na dva
pracovníky naší knihovny, dvě silné opory v
oblasti IT a digitálních kompetencí Petru a
Michala, kteří Vás provedou květnovým
Magazínem. Bez jejich technických znalostí by
se naše knihovna v digitalizaci neposunovala
takovým tempem, jakým se posunuje. 
Tato doba plná změn není jednoduchá. Ale
někdy zapomínáme, že sebe ani druhé nikdy
nepoznáme tak dobře jako v těžkých časech.
Právě tehdy v sobě nalézáme přednosti a
znalosti, které jsme do té doby nikdy
nepotřebovali. Čtení, potažmo prožívání
příběhů jiných lidí, nám rozšiřuje možnosti
vlastní imaginace, prostřednictvím přenesení
se do jiné literární dimenze se můžeme
vymanit z mnohdy těžce snesitelné reality
všedních dní. Albert Einstein svého času řekl:
„Logika tě dostane z bodu A do bodu B.
Fantazie tě dostane kamkoliv.“ A tak
neváhejte a přijďte si do knihovny vypůjčit
knihy dle svého výběru. A věřte, že máme co
nabídnout…
Těšíme se na Vás :o) 
Daniela Divínová

ÚVODNÍK

Neumělá analogie na známou českou
pranostiku: „Březen, za kamna vlezem, duben,
ještě tam budem, až přijde máj, vyjdeme v
ráj..., tj. do knihovny...“ :o)
Již od 12. dubna se každý všední den v
knihovně radujeme, že se vylidněné a tiché
chodby i půjčovny naší knihovny opět zaplnily
Vámi, čtenářkami a čtenáři různorodého věku.
A i když ještě nemůžete pobýt delší dobu, třeba
abyste si četli v čítárnách a studovnách,
procházeli volně přístupné elektronické
databáze, jako např. databázi českých i
zahraničních periodik PressReader, příp. právní
portál Codexis, nebo se osobně účastnili
besedy, tak svobodná možnost volného výběru
knih, časopisů či her Vámi samotnými a hlavně
spokojený výraz ve Vaší tváři včetně tušeného
úsměvu pod povinným respirátorem nám
knihovnicím a knihovníkům dává potřebnou
naději, že světlo na konci tunelu v podobě
úplného rozvolnění je na dohled. Celosvětová
situace, která všechny na více než rok vykolejila



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  k v ě t n o v é h o  m a g a z í n u  -  k n i h o v n í c i  
P e t r a  R o m á n k o v á  a  M i c h a l  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 .

Obecně moc na velké romanťárny
nejsem, ale zaujal mě seriál, tak jsem se

pustila i do knih. Série je poutavě
napsaná a romantično příjemně vyvažuje

prvek cestování časem, pohled na život
v jiné době optikou člověka z 20. století

a občas nějaká ta historická nebo
zdravotnická souvislost či zajímavost.

Celá série má nyní 8 dílů, plus pár
vedlejších knih, které rozvíjí osudy

postav, takže pokud vás příběh chytne,
budete mít čtení na chvíli vyřešené.

 
doporučuje Petra Románková 

C I Z I N K A
 D I A N A  G A B A L D O N

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Je to doporučení spíše k poslechu, než k četbě,
jde totiž o audioknihu, resp. rozhlasovou
adaptaci známého Waltariho románu.
V každém z nás je něco z tajemného a
neznámého Etruska, říká v úvodu podmanivým
hlasem herec Petr Kostka. A právě interpretace
v podání takových jmen jako je Viktor Preiss,
David Matásek, Valérie Zawadská, Otakar
Brousek ml., Ilja Racek a mnoho dalších,
podpořené naprosto časově zapadající hudbou
Zdeňka Zdeňka, dělají tuto nahrávku tak
podmanivou, že se od ní nedá odběhnout.

doporučuje Michal Kovář

T A J E M N Ý  E T R U S K
M I K A  W A L T A R I

https://www.knizniklub.cz/autori/27548-diana-gabaldon.html


Tato hravá kniha přináší
základy kódování Scratch 
a ukazuje dětem, jak
pomocí kódu vytvářet hry 
a animace, od závodních
aut až po virtuální
mazlíčky. Scratch je jedním
z nejpopulárnějších
programů používaných na
britských základních
školách v rámci Národního
kurikula. K této knize si
můžete stáhnout postavy 
i další obsah pro vaše
projekty přímo ze stránek
nakladatelství.

ROSIE DICKINS
CODING FOR
BEGGINERS USING
SCRATCH 

Vydejte se na zábavný lov
bájných zvířat s karetní
hrou Sejmi jednorožce.
Do hry se může zapojit až
6 dychtivých lovců, kteří
se snaží skolit co nejvíce
jednorožců, kteří jim
zajistí co nejvyšší bodový
přínos. Během svého
číhání na kořist
nezapomeňte svým
soupeřům znepříjemnit
lov kladením různých
překážek. Tuto hru si
oblíbí celá rodina, vhodná
je pro děti od 10 let.

SEJMI
JEDNOROŽCE
STOLNÍ HRA
  

 
Toto nové vydání je poctou
prvnímu kreslíři tohoto
legendárního komiksu Janu
Fischerovi. Zářivě žlutá obálka
ukrývá barvami prozářených
všech 213 příběhů, které
Fischer nakreslil. Jde totiž 
o barevně rekonstruované 
a redakčních chyb zbavené
vydání těchto příběhů,
bonusem jsou různé, místy
překvapivé varianty ilustrací,
doplněné o medailon tohoto
nedoceněného ilustrátora.
Kniha je k vypůjčení v našem
komiksovém klubu ve 3. patře.

JAROSLAV FOGLAR
A JAN FISCHER
RYCHLÉ ŠÍPY

NOVÉ KNIHY, HRY



Na chodu vsetínské knihovny a statistických číslech v roce 2020 se samozřejmě projevila
pandemická situace, která způsobila častá úplná uzavření či omezený provoz knihovny. 
V roce 2020 měla vsetínská knihovna 6 795 registrovaných uživatelů a navštívilo ji 182 164
osob. Bylo vypůjčeno 229 095 knih, periodik, CD, her a dalších dokumentů a knihovna
uspořádala nebo přispěla k realizaci 384 akcí. Ve výroční zprávě se dočtete nejen o činnosti
jednotlivých půjčoven (centrální půjčovna, K klub, studovna, čítárna, regionální oddělení,
zvuková knihovna, dětské knihovny, turistické informační centrum), ale také o zpracování 
a nákupu titulů nebo o působnosti knihovny, která prostřednictvím oddělení regionálních
služeb zajišťuje odbornou pomoc 73 knihovnám okresu Vsetín. Vedle kulturně vzdělávací
role stále posiluje i role sociálně komunitní (a to opět i s přihlédnutím na epidemiologickou
situaci v daném roce a s vlivem covidové doby na činnost knihovny i dění ve společnosti).
Prioritou knihovny je stále podpora čtenářské gramotnosti, a to již od těch nejmenších
„čtenářů“. Úspěšně pokračovala spolupráce s firmami na některých dílčích projektech či
aktivitách. Výroční zpráva je dostupná v tištěné podobě na jednotlivých půjčovnách 
a v elektronické podobě ke stažení na www.mvk.cz.

JAK SI VEDLA KNIHOVNA
V ROCE 2020 

https://www.mvk.cz/o-knihovne/vyrocni-zpravy/


MOJE
ID

ASIA TRAVEL

VÍTĚZOVÉ ČTENÁŘSKÉ TŘÍDY
 
V říjnu 2020 vyhlásily dětské knihovnice
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro
žáky 2. – 5. tříd vsetínských základních škol o
nejlepší čtenářskou třídu. Do konce února 2021
se tak mohly přihlášené třídy utkat ve
čtenářských dovednostech. A jak to všechno
dopadlo?
Ocenění si odnesly 4 třídy vsetínských
základních škol: 2.A ze ZŠ Trávníky 
(169 přečtených knih), 2.A ze ZŠ ze Rokytnice
(96 přečtených knih), 3.A ze ZŠ Rokytnice 
(49 přečtených knih) a úplně nejvíce knih
přečetla 5. třída ze ZŠ Integra (240 přečtených
knih).
Děkujeme firmě Austin Detonator s.r.o. 

KNIHOVNA LUH V NOVÉM

Od 5.5.2021 je opět otevřena knihovna v Luhu,
která v minulých týdnech prošla rekonstrukcí.
Přijďte se podívat na nové prostory vaší
knihovny. Každý návštěvník se může těšit na
sladkou pozornost.

KNIHO-BOX VRÁŤA PRO
POHODLNÉ VRÁCENÍ 

Pokud potřebujete pouze vrátit knihy, využijte
náš kniho-box Vráťa před Turistickým
informačním centrem Vsetín.

V PÁTKY PŮJČUJEME VENKU

Pokud bude v pátek svítit slunce, vyjdeme ven
za ním a za vámi a od 15:30 do 17:30 si můžete
půjčit a vrátit i před knihovnou na Dolním
náměstí.



Ptali jsme se a prozradila na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?
Od roku 2006, s pětiletou mateřskou

přestávkou.
 

Představ trochu svou pracovní náplň:
Moje činnost se vlastně prolíná celou

knihovnou. Můžete mě potkat při
službách v turistickém informačním

centru, ale taky v klubu CoderDojo, kde
se společně s dětmi učíme programovat

nebo ve stopách staříčků při putování po
zaniklých vsetínských hostincích. Starám
se o záležitosti spojené s půjčováním e-

knih, mám na svědomí také zpracovávání
většiny videí, a taky některé plakáty či

další grafické výstupy.
 

Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
Jsem hračička, takže jednoznačně moji
kámoši roboti a další nové technologie

a vlastně i ta videa a grafika. Takže
všechno to, co každý den dělám.

 
Dokáže tě něco rozhodit?

Když se nade mě někdo povyšuje a když
mám měnit plakáty na vývěsce u úřadu

za větrného počasí. 
 

Kde dobíjíš svoji energii?
Kdekoli, kde je ticho a nejsou tam lidi :-)
Když tam bude i šicí stroj, dobrá knížka

nebo seriál, případně nějaká počítačová
hra, bude to příjemný bonus.

na slovíčko s... 
PETROU ROMÁNKOVOU

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
A "TECHNOLOGICKÁ EXPERTKA"

v knihovně pracuje 
od roku 2006

 
oblíbené jídlo

asi burgery... a sýry
 

znamení zvěrokruhu
blíženec



Ptali jsme se a prozradil na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?
od května 1999, tedy už jsem tu skoro

inventář...
 

Představ trochu svou pracovní náplň:
 V knihovně mám na starosti informační

technologie, automatizovaný knihovní
systém, a vše co k tomu patří, ať už jde

o hardware či software.
 

Tvá srdcová záležitost v práci?
Koutek s kávovarem.

 
Dokáže tě něco rozhodit?

Když nejde kávovar...
 

Kde dobíjíš svoji energii?
Čím dál víc zjišťuju, že si odpočinu při

nějaké manuální práci, a pustím si
k tomu nějakou audio knihu, nebo

podcast. Taky (nevím jestli dobře), ale
rád vařím. Jak říká moje dcera - rozloží se

po kuchyni, otevře si pivo, pustí si
muziku a je úplně spokojený.

 
Oblíbený citát...

„Miluji práci: fascinuje mne. Vydržím
sedět a dívat se na ni celé hodiny."

 
"I like work: it fascinates me. I can sit and

look at it for hours."
 

Jerome K. Jerome

na slovíčko s... 
MICHALEM KOVÁŘEM 

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

v knihovně pracuje 
od roku 1999 

 
oblíbené jídlo

Asi úplně nic top nemám, ale obecně
mám rád hovězí na jakýkoliv způsob

 
znamení zvěrokruhu

váhy



Antonín Strnadel se narodil
v Trojanovicích jako druhý ze čtyř synů

lesního dělníka Filipa Strnadela a Anežky
Strnadelové. Vrozený výtvarný talent

projevil Antonín již při studiu.
Po ukončení měšťanky pracoval krátce
s otcem v lese, ale nakonec se rozhodl
pro studium na Uměleckoprůmyslové

škole v Praze a Akademii výtvarných
umění v Praze na malířské škole Maxe

Švabinského. Absolvoval r. 1936 a stal se
asistentem Jaroslava Bendy. Téhož roku
se stal členem Klubu výtvarných umělců

Aleš. R. 1945 byl jmenován profesorem a
pokračoval ve svém působení na Vysoké

škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Antonín Strnadel se postupně stal
významným představitelem české

poválečné ilustrace vycházející z lidových
tradic a odkazu Alšova. Byl velice sečtělý

a jeho tvorba tkví v kořenech evropské
kultury a historie. Jeho výtvarný projev

byl založen na pohotové zkratkovité
kresbě a čisté barevné škále. Během
jedné návštěvy ho naprosto okouzlil

Nový Hrozenkov a údolí Vsetínské Bečvy,
kde našel svůj druhý domov. Antonín

Strnadel zemřel v Praze.

OSOBNOST MĚSÍCE
ANTONÍN STRNADEL 

AKADEMICKÝ MALÍŘ, GRAFIK 

* 10.05.1910 Trojanovice
† 31.10.1975 Praha

Zdroj textu: Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-
Su.Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 112.

MIKULAŠTÍK, Tomáš. Antonín Strnadel. Valašsko:
vlastivědná revue. 2010/2, s. 28-29.

Fotografie: Obec Trojanovice
 

Více informací na www.osobnostivalasska.cz.



KAŽDÁ KAPKA SE POČÍTÁ
čtvrtek 13. května v 17:00 hodin,

YouTube kanál MVK Vsetín
Online beseda

 
Dopady dlouhodobého sucha či

katastrofických povodní, to jsou viditelné
projevy snížené schopnosti naší krajiny

zadržovat vodu. Jaké jsou příčiny tohoto
stavu? Co můžeme udělat pro zlepšení?

Pomohou nám k tomu megaprojekty,
jako je stavba přehrady Skalička, nebo

kanálu Dunaj-Odra-Labe? A jaký je odkaz
otravy řeky Bečvy v září 2020? Nejen

o tom v online besedě. Přednáší učitel,
přírodovědec a cestovatel

Mgr. Jan Husák.
Podpořeno MK ČR.

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

přenosu.

 

VSETÍNSKÝ KNIŽNÍ BAZAR # 3
od 3. května 2021

 
Pořádá knihomolka Ola a MVK Vsetín.

Dobročinný bazar knih pro veřejnou
sbírku Vsetínské nemocnice.

Vsetínská nemocnice vyhlásila
dobročinnou sbírku pro jednu ze svých

sestřiček, Ola má doma hodně knih,
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

otevřené dveře, tak jsme si říkali, že pro
ně vybereme peníze formou knižního

bazaru. Více informací na https://knizni-
bazar7.webnode.cz/

KVĚTEN V KNIHOVNĚ

mailto:kjanoskova@mvk.cz
https://knizni-bazar7.webnode.cz/


NA KOLE DO PRÁCE
1.- 31. května 2021
sympatizujeme s myšlenkou "Do práce
na kole", a proto nabízíme několik
zpříjemnění pro účastníky. V rámci
„Akce na triko“ mezi ně patří sleva 20 %
na jednu novou roční registraci v MVK
Vsetín, kterou si mohou účastníci DPNK
vyřídit v období 1. - 31. května 2021 pro
sebe nebo pro kohokoli blízkého, pokud
přijdou v triku "Do práce na kole". 
Jsou-li v MVK Vsetín již registrováni,
mohou využít nabídky kávy zdarma 
v K klubu (3. patro, Dolní náměstí).
Také se můžete těšit na „balíček 
z knihovny“ i v tombole při závěrečném
vyhlašování 4. června. 

GEOLOKAČNÍ HRA SEEKORKA
Tři příměstské hry pro milovníky knih 
a venkovního procházení.
Hry jsou založeny na geolokačním
principu. Pomocí appky Actionbound
hledáte místo a teprve když na něj
dorazíte a splníte zábavný úkol, zjistíte,
kam jít dále. 
Všichni účastníci získají drobnou
odměnu. Ti, co splní všechny 
3 Seekorky, se dostanou do slosování 
o pěkné knižní a hravé ceny. 
Objevujte Vsetín, bavte se a získejte tipy
ke čtení! 
Od: 1. 5. 2021 | Do: 31. 8. 2021
Nevíte si rady? Pište na
seekorka@mvk.cz 

KVĚTEN V KNIHOVNĚ 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 
květen 2021 

Použité obrázky: archív MVK  Vsetín, Albatrosmédia, Databáze knih,
Kosmas, Alza, obec Trojanovice

mailto:seekorka@mvk.cz

