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S každou informací 
na vás myslíme!

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

v sobotu otevřena pouze centrální půjčovna (2. patro)

 
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

 
sídlištní 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 měnit s ohledem na aktuální platná nařízení
a epidemiologickou situaci. Sledujte náš web www.mvk.cz.



 
"Půjčujeme knihu Být sestrou,
vydanou Vsetínskou nemocnicí“

CD a stolních her, přes zápůjčku cyklistických
kol a nákup regionálních upomínkových
předmětů v „íčku“, až po pobytové služby, tj.
využití internetu v knihovně zdarma, studium
ve studovnách a čítárnách, pročítání denního
tisku, bádání nad lokálními literárními poklady
regionálního oddělení, hravý pobyt v dětských
knihovnách, využití možnosti 3D tisku,
případně hry na piano, nebo jen pouhé lidsky
úlevné popovídání si 
s knihovnicemi a knihovníky. Na zaplněné
chodby i půjčovny jsme čekali opravdu
dlouho. Podstatné ovšem je, že jsme se
skutečně dočkali a pevně věřím, že i přes malé
respirátorové omezení vnímáte, jak jste nám 
v knihovně chyběli a jak díky Vaší přítomnosti
stále roste naše neskrývaná radost z práce 
i života obecně. Vaše spokojenost nás činí
šťastnými. 
Červen je také měsícem, ve kterém startuje
letní turistická sezóna, takže není náhoda, že
celým tímto Magazínem Vás budou provázet
kmenoví pracovníci našeho Turistického a
informačního centra – Petra Kašparová a Ota
Hošek. 
I v červnu má knihovna pro Vás připraveno
množství nově nakoupených knih, CD a her,
několik doporučení naleznete i při listování a
pročítání tohoto měsíčního periadika. A celý
červen se můžete také těšit z výstavy dětských
výtvarných prací na schodišti hlavní budovy
knihovny na Dolním náměstí, které
obdivuhodně kreativně namalovaly děti ze
vsetínských mateřinek.  

Přijďte… Těšíme se na Vás!

Daniela Divínová

ÚVODNÍK

Překvapuje mě, kolikrát jsem v posledních
dvou měsících slyšela, že i sama příroda se
vrací k normálu, neboť je konečně jaro, jak si jej
pamatují naši prarodiče. Jaro plné dešťů, teplot
nepřesahujících 20 stupňů Celsia, vláhou
nasáklá půda, vůně rašících rostlin 
a rozkvetlých stromů i keřů, jasná zeleň všude
vůkol, která již touto dobou byla v minulých
letech nahrazena žloutnoucí travou 
a vysychajícími studnami. 
Čeká nás měsíc červen a s ním začátek léta. 
V knihovně se neradujeme pouze z vyšších
denních teplot a přibývajících slunečních
paprsků, ale díky postupnému rozvolňování
bezpečnostních opatření a vládních nařízení 
v souvislosti s nemocí COVID-19 narůstají
poměrně rychle počty Vás, uživatelů 
a návštěvníků vsetínské knihovny, kteří denně
využíváte stále se rozšiřující nabídky našich
služeb, od samotných výpůjček tištěných,
elektronických či audioknih, časopisů i periodik, 



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  č e r v n o v é h o  m a g a z í n u  -
i n f o r m a č n í  p r a c o v n í c i  k n i h o v n y  
P e t r a  K a š p a r o v á  a  O t a  H o š e k .  
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 .

Přestože název zní příliš cizokrajně, týká
se téma knihy každého z nás. Všechno je
energie, frekvence vibrací. Co dáváme, to

se nám vrací zpět. Kniha je odbornější
a poskytuje nám nástroje, abychom

pochopili, jak a proč jsou naše přirozené
vibrace v interakci s okolním světem.

Čtenář se naučí vnímat své osobní
vibrace a využívat je ve svém životě.

I malým posunem svých vibrací lze
změnit depresi k pozitivismu, hněv v klid

nebo strach v radost.
 

doporučuje Petra Kašparová 

F R E K V E N C E
P E N N E Y  P E I R C E

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Nejnovější hit od legendy špionážní prózy
Fredericka Forsytha a důkaz, že ani po letech
neztratil nic ze svého spisovatelského umu!
Bývalého britského tajného agenta Adriana
Westona vzbudí uprostřed noci telefonát
ministerské předsedkyně. Její sdělení je šokující:
do počítačových databází Pentagonu, americké
Národní bezpečnostní agentury a CIA se dostal
hacker. Zdánlivě neproniknutelné firewally
překonal neznámý nepřítel nazvaný „Liška“.
Ještě překvapivější je zjištění, že pachatelem je
britský mladík Luke Jennings. 

doporučuje Otakar Hošek

L I Š K A
F R E D E R I C K  F O R S Y T H

https://www.luxor.cz/author/penney-peirce-au026006
https://www.knizniklub.cz/autori/27548-diana-gabaldon.html
https://www.databazeknih.cz/autori/frederick-forsyth-1210


Odjet do Indie a přijet jako
nový, osvícený člověk je
jedna věc. To jde skoro
samo, to mi věřte. Ale jak
kdysi řekl jeden moudrý
muž, tou pravou
sádhanou, tedy duchovní
praxí, je rodinný život. 
A měl pravdu. Jak si vedu 
s malou v náruči,
manželem odcházejícím
brzy ráno do práce,
hračkami po celém
obýváku, velkým prádlem 
a neumytými okny?
Vydejte se spolu se mnou
za zdi jógových studií, na
cestu za poznáním
skutečné jógy.

ŠÁRKA VOJÁČKOVÁ
DENÍK JÓGA MATKY

Do Santiaga chodí kde kdo
– ale nikdo ještě nešel 
z Paříže a způsobem,
jakým tuto pouť pojali 
a absolvovali tihle dva
kluci. Natož aby o tom
napsali! Zatímco ostatní
autoři a cestovatelé jsou
obvykle zkušení, pečlivě
připraveni a cestují single,
tahle dvojice typu “Pat 
a Patachon” neměla žádné
zkušenosti a hrubě
podcenila přípravu. Z toho
všeho vyplynulo mnoho
humorných situací a méně
humorných komplikací,
kdy se jejich naivita střetla
s realitou.

M A T O U Š  D V O Ř Á K ,
N I C O  M O R O
P Ě Š K Y  Z  P A Ř Í Ž E  D O
S A N T I A G A   

Paříž, Toskánsko nebo
Londýn? To jsou bezesporu
destinace, které lákají
každého. Mezi cestovateli 
z celého světa jsou 
dokonce tak oblíbené, že 
si je člověk kvůli tlačícím se
davům nemůže náležitě
vychutnat. 
Je skvělé, že Evropa dokáže
být všestranná a nabídnout
celou řadu alternativ.
Například romantická města,
jako je portugalská Évora
nebo kulturní Leeds v Anglii,
opuštěné ostrovy 
v estonském souostroví či
neprozkoumanou divočinu
rumunského Valašska.

VŠE JENOM NE
TRADIČNÍ
NEOBJEVENÁ EVROPA

NOVÉ KNIHY

Kliknutím do obrázku se dostanete do online katalogu knihovny. Zdroj obrázku: obalkyknih.cz
Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat nebo vypůjčit jako e-knihu.

https://katalog.mvk.cz/records/8d1a35c7-8b0e-49e7-84c3-2aa98b13f762
https://www.knizniklub.cz/autori/27548-diana-gabaldon.html
https://katalog.mvk.cz/records/be688710-95d7-48e5-88a1-64d8ce57d1f7
https://katalog.mvk.cz/records/987daa3b-fb30-4320-8d4b-63a1c81cd7d8


Na základě platných usnesení vlády ČR je Masarykova veřejná knihovna Vsetín otevřena se
zvýšenými hygienickými opatřeními. Zaměří se především na výpůjční služby a umožní lidem
v plném rozsahu půjčovat a vracet knihy, časopisy, CD, stolní hry a další druhy dokumentů 
a využívat rešeršních, bibliografických a informačních služeb. 
Registrovaní uživatelé mohou také využít pobytových služeb v knihovně (studovna,
čítárna, veřejný internet, PC atd.). Stále je možno vyřizovat své požadavky i online.
Zůstává zachován úterní rozvoz pro donášky do domu registrovaným uživatelům MVK,
jejichž trvalý nebo krátkodobý zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu knihovny (po
objednání předem). Uživatelé mohou objednávat a rezervovat tituly tradiční cestou přes
své čtenářské konto dle platného ceníku. K vracení knih můžete také využít kniho-boxu
„Vráti“. Otevření platí také pro Turistické informační centrum Vsetín. 
V souladu s aktuálně platnými nařízeními prosíme uživatele, aby (stejně jako knihovníci)
používali desinfekci, která je k dispozici v půjčovnách, byli vybaveni respirátorem FFP2 nebo
KN95, dodržovali rozestupy 2 m a stanovený počet osob v půjčovnách. 
Provozní doba na str. 2 tohoto Magazínu.

MÁME OTEVŘENO
I POBYTOVÉ SLUŽBY 

https://www.mvk.cz/knihovna-online/
https://www.mvk.cz/userfiles/katka/files/Cen%C3%ADk(2).pdf


ASIA TRAVEL

VSETÍNSKÝ KNIŽNÍ BAZAR
PODPOŘIL DOBROČINNOU SBÍRKU
VSETÍNSKÉ NEMOCNICE A.S.
 
V květnu spustila knihomolka Olga z Jasenky 
ve spolupráci s naší knihovnou online knižní
bazar, jehož cílem bylo podpořit veřejnou
sbírku, kterou pro svou zdravotní sestru
Martinu a její děti vyhlásila Vsetínská
nemocnice. Lidé si mohli vybírat ze stovek
knih, které Olga věnovala ze své bohaté
knihovny. „Byla to pro mě nová výzva, poprvé
jsme zorganizovali bazar online a byla to má
první zkušenost s e-shopem, naštěstí dobrá“,
přibližuje knihomolka a dodává: „Vybrala jsem
do nabídky všehochuť a hned první týden bylo
vyprodáno, doplňovala jsem tedy, co si lidé
nejvíce žádali. Jednalo se hlavně o nonfiction
literaturu a dětské knihy“. Lidé si pak
objednané knihy mohli vyzvedávat ve vsetínské
knihovně, přesněji v jejím infocentru. „Knihovna
byla v tomto případě především prostředníkem,
ale jsme moc rádi, že jsme se i touto cestou
mohli připojit a pomoci dobré věci“ upřesňuje
ředitelka knihovny Daniela Divínová.
Bazar byl oficiálně ukončen po třech týdnech,
kdy většina knih byla vyprodána. Ve čtvrtek 
27. května si přišly převzít poukaz na vybranou
finanční částku 21.400,- Kč, která bude
poskytnuta na účet veřejné sbírky, pracovnice
Vsetínské nemocnice a.s. Organizátorům
poděkovala Mgr. Adriana Šimková, vrchní sestra
oddělení následné péče a Martinina kolegyně.
Olga je v tomto směru ujistila: „Jsem moc ráda,
že jsem mohla podpořit dobrou věc tady, v
místě kde žiju, konkrétní (bohužel neveselý)
příběh, který se stal v naší lokalitě. Zároveň mé
knihy ještě udělají dvojnásobnou radost, což je
skvělé!“
Děkujeme všem, kdo si v bazaru koupili knihu 
a pomohli!



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VSETÍN 
Hlavní náplní činnosti Turistického informačního centra Vsetín je poskytování
informací zdarma z oblasti turistické, občanské i obecné, a to formou ústní,
telefonickou, prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu nebo formou písemnou. Velký
zájem ze strany veřejnosti je i o upomínkové předměty většinou regionálního
charakteru, které jsou k dispozici zájemcům ve velkém množství, dále mapy, plánky,
turistické průvodce, informační letáky atd. Nedílnou součástí nabídky služeb TIC
Vsetín je půjčování horských a trekkingových kol i trekkingových holí. V íčku si také
můžete dát kávu, zajít na internet, počítač nebo přečíst denní tisk. Sezóna začíná,
těšíme se na Vás!
Od 1. června je v provozu  v TIC ÚSCHOVNA ZAVAZADEL. Jednotná cena za úschovu
1 ks zavazadla činí 30,- Kč.

DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU A PRESSREADER
Zdarma a z pohodlí domova zpřístupníme tisíce knih, novin a časopisů. Pátráte po
knížce, která je už beznadějně vyprodaná a v knihovně si ji právě také vypůjčit
nemůžete? Vyzkoušejte naši online službu DNNT - Díla nedostupná na trhu zdarma
odkudkoli a kdykoli ze svého domácího počítače. Díky databázi PressReader zase
můžete číst ve svém mobilní zařízení denní tisk i časopisy z domova i zahraničí.

KNIHOVNA PLNÁ
INFORMACÍ 



Představ trochu svou pracovní náplň:
Turistické informační centrum je záchytným
bodem návštěvníků v neznámém prostředí.

Je spojujícím prvkem mezi turistou a městem
i blízkým okolím. Je místem, kam přicházejí

lidé různých věkových kategorií, národností
a také sociální gramotnosti s různými,

mnohdy úsměvnými, dotazy... Informační
pracovník by měl být připraven na dotazy

všech typů, od turistických cílů např. pěšky,
na kole atd., přes praktické dotazy např. kde

je banka nebo v kolik hodin mu jede nějaký
spoj, až po dotazy, kde se dá ve městě např.

opravit pračka nebo vykastrovat pes :)
 

Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
Lidé. Má práce je služba, takže samozřejmě

komunikace s lidmi je zásadní. A jelikož
velmi ráda zkoumám hloubku lidské duše,

jsou pro mě naši klienti inspirací a možností
poznávání různých typů lidí. A na mém

pracovišti samozřejmě kolega Ota a kávovar.
Bez mých dvou kámošů to nejde :)

 

Dokáže tě něco rozhodit?
 Lež, faleš, přetvářka, neupřímnost,

arogantnost, nadřazenost, povrchnost,
pomlouvačnost, nepřejícnost.. asi už nebudu

pokračovat.
 

Kde dobíjíš svoji energii?
Moje tři děti, jóga, power jóga, tanec a vůbec

sport v jakékoli formě, meditace, esence...
Naslouchám ráda lidem, kteří se zajímají 

o věci do hloubky, pod povrchem. A taky je
důležité mít opravdové přátele.

na slovíčko s... 
PETROU KAŠPAROVOU

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  
VSETÍN

v knihovně pracuje 
Od roku 2010 s mateřskými pauzami.

 
oblíbené jídlo

Mám jich víc, v zásadě zdravá strava,
chutná mi a to je podstatné.

 
znamení zvěrokruhu

Beran s ascendentem v Panně. 
Ale znamení horoskopu je pouze střípek

našeho celkového charakteru.



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

od roku 2006
 

Představ trochu svou pracovní náplň:
 poskytování informací turistům

a návštěvníkům města, poskytování
propagačních materiálů, prodej

vstupenek, prodej map a propagačních
produktů místních výrobců, propagace
města a okolí, spolupráce s Destinační

společností Valašsko - Mikroregion
Vsetínsko, Centrálou cestovního ruchu

Vých. Moravy, A.T.I.C. Č.R., půjčování kol
a spousta drobných rad všem, kteří to

potřebují.
 

Tvá srdcová záležitost v práci?
Spokojený turista - návštěvník, který se
rád s úsměvem vrací a zastaví se u nás

nám to sdělit.
 

Dokáže tě něco rozhodit?
Závist, pomlouvání, spousta nesmyslů

nejenom na sociálních sítích
a náchylnost lidí věřit kdejaké pitomosti,
agresivita některých "rádobyodborníků"

na všechno.
 

Kde dobíjíš svoji energii?
s rodinou, přáteli, cestováním.

 

Poznámka redakce: na Otu musíme
prozradit, že umí pěkně hrábnout do strun

a Otův zpěvník naučný, ani jeho zpěvný
chraplák, nesmí chybět při žádné párty :)

 

na slovíčko s... 
OTAKAREM HOŠKEM 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
VSETÍN

v knihovně pracuje 
od roku 2006

 
oblíbené jídlo

hlad a žízeň
 

znamení zvěrokruhu
lev



Amálie Kutinová se narodila
v Rouchovanech v početné rodině 13 dětí
řídícího učitele Jana Taubera a jeho ženy

Amálie. Mládí prožila ve Štítné nad
Vlárou, poté se celá rodina kvůli nemoci

otce přestěhovala do Valašského
Meziříčí, kde Amálie navštěvovala dívčí

gymnázium. Vystudovala farmacii na
Přírodovědecké fakultě Univerzity

Karlovy v Praze a působila jako magistra
farmacie v řadě českých měst. Na praxi

v Plzni se seznámila s Ing. Janem
Kutinem, za kterého se provdala.

Následná práce v osvětovém
nakladatelství jejího muže  jí otevřela
cestu k literární tvorbě. Ze 2. světové

války se rodina odstěhovala do Křince u
Nymburka, kde se Amálie stala správkyní

lékárny, a tím i živitelkou rodiny.
Po 2. světové válce měla pozastavenou

literární činnost. Poslední desetiletí
života prožila s dcerou, známou

spisovatelkou Marií Kubátovou, ve
Vrchlabí v Krkonoších, kde se věnovala

sběru, zpracování a vydávání
národopisného materiálu. Vydala 21 knih
a 3 pásma dětských písniček. Mimořádný

úspěch jí přinesly částečně
autobiografické příběhy Gabry a Málinky.

OSOBNOST MĚSÍCE
AMÁLIE KUTINOVÁ 

SPISOVATELKA

* 22.06.1898 Rouchovany
† 30.03.1965 Vrchlabí

Zdroj textu: Text: Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě:
Ju-Na.Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010, s. 60.

MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky
Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 166.

Gabra a Málinka, povedené cérky ze Štítné [online].© 2003-
2013 [cit. 2013-10-24].

Fotografie: Knihovna Štítná.
Více informací na www.osobnostivalasska.cz.



1. - 23. června, K klub a Turistické
informační centrum Vsetín

KVĚTINOVÝ BAZAR

 
termín bazaru: 23. 6. 2021 od 9:00

místo konání: venku před TIC Vsetín 
(v případě nepříznivého počasí uvnitř)

sběr pokojových rostlin: od 1. 6. 2021 
v prostorách K klubu (3. patro knihovny

na Dolním náměstí)
 Dej své kytce druhou šanci!

Bazárek pokojových rostlin, výtěžek
 z akce přispěje k nákupu dětských

knížek.
 

Cena rostlinek: 20 Kč malá | 50 Kč velká.
 

Doprovodný program - tvořivá dílnička

 
PORTRÉT CHARLOTTY GARRIGUE

MASARYKOVÉ v korespondenci
Vsetíňanům a vzpomínkách
středa 23. června v 17:00 hodin,

terasa na střeše knihovny
 

Křest knihy za účasti autorů a pamětnice
paní učitelky Hany Pardubové.

Hudební doprovod: ženský pěvecký sbor
Luženky pod vedením Mirka Urubka.

Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín.
Podpořeno Státním fondem kultury.

 
Akce bude probíhat v souladu s platnými

vládními nařízeními. Návštěvníci musí
splňovat dané podmínky pro účast na akci.

 

ČERVEN V KNIHOVNĚ



JAK NA TABLET, CHYTRÝ
TELEFON PRO SENIORY

Je vám 65 a více let?
Digitální odysea - Vzdělávání seniorů 
v oblasti digitálních dovedností
- pořádá Moudrá Sovička
Společenský sál knihovny Dolní náměstí

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
středa 23. června od 8 do 11 hodin,  
Kapacita pro 4 účastníky (rozhoduje
rychlost přihlášení)
Individuální poradenství seniorům 
středa 23. června od 11:30 do 17:30 hod
Až 6 zájemců - vždy po jedné hodině. 

Zdarma Vás naučíme jak správně
ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon 
a jak se bezpečně pohybovat na
internetu. 

Na seminář s sebou přineste své
(dostatečně nabité) zařízení, se kterým
běžně pracujete nebo potřebujete
poradit.
Akce bude probíhat za platných vládních
podmínek. Prozatím počítejte, že
účastníci se budou muset prokázat
platným negativním testem / potvrzením
o očkování / potvrzením 
o prodělání Covid.
Hlaste se u Kateřiny Janoškové, 
tel.: 734 417 893, 575 755 136, 
e-mail: kjanoskova@mvk.cz
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VÝSTAVY
 

MOJE OBLÍBENÁ KNIŽNÍ POSTAVA výtvarné
práce ze soutěže pro děti ze vsetínských

mateřských škol
1.5. – 30.6.2021

 
V knihovně se sešlo přes 40 prací. Soutěže se
zúčastnily děti ze čtyř vsetínských mateřinek

– MŠ Na Kopečku, MŠ Trávníky, MŠ Ohrada
a MŠ Štěpán. Na krásně barevných obrázcích

se nejčastěji objevovaly postavičky ze
známých knih O krtečkovi, O pejskovi
a kočičce nebo králíci z klobouku Bob

 a Bobek. Nechyběly ani postavičky 
z klasických pohádek jako Růženka,

Zlatovláska nebo Červená Karkulka a své
místo si mezi nejoblíbenějšími postavami

našel také Rumcajs, draci i andělé. Děti se
pustily i do společné práce a tak chodby

knihovny zdobí třeba les plný lišek z pohádky
„O chytré kmotře lišce“. Vítězové soutěže:

Jednotlivci: Lukáš Matocha (MŠ Ohrada), Filip
Žíla(MŠ Na Kopečku), Laura Kaňáková(MŠ

Štěpán), Tereza Čechová (MŠ Trávníky).
Nejlepší kolektivní práce: Děti z MŠ Na

Kopečku. Gratulujeme!
 
 

DALEKO A PŘECI BLÍZKO
1.6. - 31.8.2021

prostory knihovny na Dolním náměstí
Společná výstava výtvarných prací dětí ze

ZUŠ Vsetín, ZUŠ Kostka a SŠ Kostka,
které vznikly „za počítačem“ během distanční

výuky.

 

ČERVEN V KNIHOVNĚ

práce jsou k vidění na chodbách Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín na Dolním náměstí

nebo v online podobě na YouTube kanále
vsetínské knihovny

https://youtu.be/IpBv0sqLtN0


VYCHÁZKY
S JANEM HAJZLEREM

SLAVIČÍN
15. června

Trasa: Popov, Bohuslavice nad Vláří, Slavičín
(10 km, stoupání 210 m).

Odjezd vlakem v 8:10 hod. do Horní Lidče
a dále s přestupy do Popova (vše Arriva).

Návrat autobusem přes Val. Klobouky,
případně vlakem.

Probíhá v souladu s platnými vládními
nařízeními. Účastníci musí splňovat dané

podmínky.
 

SEEKORKA
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!  Do: 31. 8. 2021
Nevíte si rady? Pište na seekorka@mvk.cz

 

 
KNIHO-BOX VRÁŤA

PRO POHODLNÉ VRÁCENÍ
Pokud potřebujete pouze vrátit knihy,

využijte náš kniho-box Vráťu před
Turistickým informačním centrem Vsetín.
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