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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 

V O L U M E  1 0 I S S U E  8  2 0 2 0

S každou knížkou
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)
28. září - státní svátek zavřeno

 
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

28. září - státní svátek - otevřeno 9-12
 

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

28. září - státní svátek zavřeno
 
 

Provozní doba se může měnit s ohledem na aktuální platná nařízení
a epidemiologickou situaci. Sledujte náš web www.mvk.cz.



ÚVODNÍK

Stoický filosof Seneca svého času prohlásil:
„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši
uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a
veselá nálada volna rozežene každý smutek.“
Stoická nauka hlásá, že nejvyšší dobro pro
člověka, zdroj štěstí a blaženosti je ctnost, že
člověk má odolávat vnějším okolnostem, které
nemůže ovlivnit, a má žít v duševním klidu.
Většina z nás by se asi neoznačila za „pravého
filosofa“, ale máme za sebou letní měsíce, které
jste (jak doufám) trávili prázdninovým
cestováním, vymaněním se z všednodenních
povinností, užíváním si hřejivých slunečních
paprsků,  případně tříbením vlastních
myšlenek, priorit, hodnot či snů. Snad jste si
tedy odpočinuli a uvědomili si, že naše
každodennost se neskládá jen z obvyklých
povinností, ale též z množství radostí, které
dříve nebyly dostupné ani králům. A právě
pocit radosti a také naděje v lepší zítřky mnou
prostupuje při pohledu na souhrnný
programový plakát vsetínské knihovny na
měsíc září. V přívětivých prostorách naší
knihovny společně přivítáme nejen hvězdné 

stálice spisovatelského společenství Jiřího
Padevěta či Alenu Mornštajnovou, ale také
regionální osobnost Jiřího Mička, který ve svých
knihách zachycuje novodobou historii. Hlasité
čtení současné evropské literatury, tentokráte
na nepoznaných místech Střední školy Kostka,
si můžeme vychutnat při tradiční Noci
literatury. Pevně věřím, že právě v této nelehké
coronavirové době se spolu s námi zkusíte
„Znovu se nadechnout“, což je název plánované
besedy primářky rehabilitačního oddělení a
vedoucí fyzioterapeutky ze vsetínské
nemocnice. Stále myslíme i na dětské uživatele
knihovny, takže opětovně obnovujeme setkání
rodičů a jejich dětí do 4 let v Klubu Paleček, 
v polovině září rovněž otevíráme nové kurzy
programovacích kroužků CoderDojo a máme
také připraveny registrace zdarma pro letošní
prvňáčky. Vzdělávací a komunitní aktivity
ovšem neminou ani ty „dříve narozené“.
Projděte se na Vycházkách s knihovnou 
s energií a vtipem sršícím průvodcem Janem
Hajzlerem, nenechejte si uniknout kurz
Malováním k poznání, kurz trénování paměti,
jazykové kurzy pro seniory nebo Virtuální
univerzitu 3. věku. A to stále není vše…
Prolistujte rozzářený Magazín, kterým Vás
tentokráte provedou naše kolegyně 
z ekonomického oddělení – Veronika a Věrka. 

I přes omezený rozsah úvodníku bych se s
Vámi ráda podělila o jednu brilantní myšlenku,
jejíž autorkou je má milá spolupracovnice
Hanka. A ta zní takto: „I knihovna může být
návykovým místem.“ Vězte, že takováto pozitivní
forma závislosti Vás zcela jistě obohatí… A
proto přijďte do knihovny, těšíme se na Vás! 

Daniela Divínová 



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  p r á z d n i n o v é h o  m a g a z í n u  -  e k o n o m k y
V e r o n i k a  P i f k o v á  a  V ě r a  K l o d 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 .

Tento zajímavý příběh vypráví sama Smrt
a je zasazen do nacistického Německa.

Hlavní postavou je malá Liesel, která žije
v adoptivní rodině, její nevlastní otec ji

naučil číst a ona „krade“ knihy ze
soukromé knihovny bohaté paní z města,

které její nevlastní matka pere prádlo.
Smrt popisuje děj celého příběhu pomocí
barev – vidí do duší všech zúčastněných.

V knihovně je k vypůjčení také jako
audiokniha, kterou namluvila paní

Vilma Cibulková.
 

doporučuje Veronika Pifková

Z L O D Ě J K A  K N I H
M A R K U S  Z U S A K

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Londýn 18. století a jedná stará zapadlá ulička 
s krámkem. Bydlí zde apatykářka, která se
rozhodla „pomáhat jen ženám“. Míchá  jedy, aby
týrané, podváděné a jinak zoufalé manželky
mohly otrávit své manžely. Osud bylinkářky je
stále ohrožen, bojí se vyzrazení. A k němu
opravdu jednou dojde, když její klientka udělá
chybu. Příběh apatykářky je velmi dobře
propojen s příběhem mladé historičky 
z Londýna, která právě řeší problémy se svým
partnerem. Je to napínavý příběh, který stojí 
za přečtení.

doporučuje Věra Klodová

Z M I Z E L Á  A P A T Y K Á Ř K A
S A R A H  P E N N E R

https://www.databazeknih.cz/autori/markus-zusak-7798
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiYtsnBg9jyAhUB4ncKHdajCcUYABApGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2Zv3RUeDMYOh1e-4qULuRIGN2eovN9n3nBVWWLnAZJb7PElAocx4dyhLaFD7gOdLlN1nzaOYqDIJTeI9YU4N6&sig=AOD64_1ToWjcCtYhMm5vbGnH6K9j420OoQ&q&adurl&ved=2ahUKEwjY3sHBg9jyAhVLzKQKHW4VDe0Q0Qx6BAgCEAE


Celá dlouhá léta kolují 
v poklidném městečku
Barkley Cove na pobřeží
Severní Karolíny fámy o
vlčím dítěti, „holce z
bažiny“. Když je roku 1969
objeveno tělo místního
krasavce Chase Andrewse,
obyvatelé města začnou z
jeho vraždy podezírat právě
holku z bažiny, Kyu
Clarkovou. Jenže Kya vůbec
není taková, jak se o ní
povídá. Je to inteligentní a
citlivá dívka. Žije odkázaná
sama na sebe v bažině,
které říká domov, jejími
nejlepšími kamarády jsou
raci a místo školy ji učí
okolní příroda. 

DELIA OWENSOVÁ
KDE ZPÍVAJÍ RACI

Uprostřed skotské vysočiny
na farmě žije Nina. Vlastní
pojízdné knihkupectví, ale
teď nutně potřebuje
někoho, kdo by za ni práci
na čas převzal. Nad vesnicí
na kopci, přímo na břehu
jezera Loch Ness, stojí
panské sídlo, v němž žije
osamělý muž se třemi
dětmi, od kterých právě 
v slzách utekla už šestá
chůva. Daleko na jihu se
svobodná matka Zoe zuby
nehty snaží uživit sebe a
svého čtyřletého němého
syna. Pak ovšem přijde
dopis oznamující zvýšení
nájmu a Zoe nezbývá než se
sbalit a odjet do Skotska...

JENNY COLGANOVÁ
KNIHKUPECTVÍ U JEZERA

Majitelka prosperující kavárny
v Dare Valley Jill Haleová je
odnepaměti zamilovaná do
svého nejlepšího přítele 
z dětství Briana McConnella.
Brian však po ukončení
střední školy odjíždí do New
Yorku, kde chce vystudovat
Kulinářský institut a stát se
slavným kuchařem. Jeho
odjezd zasadí přátelství
hlubokou ránu. Po řadě
chybných kroků a rozhodnutí,
jež zmaří jeho hvězdnou
kariéru, se Brian vrací domů,
aby obnovil dávná přátelství 
a nalezl sám sebe. Doufá, že
mu v tom pomůže i znovu
navázaný vztah s Jill, s níž se
dříve rozešel.

AVA MILES
FRANCOUZSKÁ HOSTINA

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/search?type=global&q=kde+zp%C3%ADvaj%C3%AD+raci
https://www.kosmas.cz/autor/46837/jenny-colganova/
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/
https://katalog.mvk.cz/search?type=global&q=knihkupectv%C3%AD+u+jezera
https://katalog.mvk.cz/search?type=global&q=francouzsk%C3%A1+hostina


S přicházejícím podzimem a novým školním rokem přinášíme i širokou nabídku vzdělávacích
akcí. Jako každoročně aktualizujeme nabídku školám a školním družinám. Témata besed,
informačních lekcí, workshopů a kurzů pro studenty, žáky i jejich učitele zdaleka nekončí jen
u literatury a čtení. Můžete se seznámit s databázemi plnými cenných ověřených informací,
roboty, zakusíte knihovnickou lekci. Ve studovně Vám zpracujeme rešerši a zjistíme
informace ke knihám, které potřebujete ke studiu. Naučíme vás, jak vyhledávat a
zpracovávat informace a představíme užitečné pomůcky, které můžete efektivně využít při
studiu. Najdete u nás přehledně zdroje o regionu. Využít můžete i meziknihovní výpůjční
službu. Nezapomínáme ani na vzdělávání dospělých. Na podzim se otevřou kurzy 
z nejrůznějších oblastí. Na své si přijdou milovníci jazyků a společenských věd, kteří se
mohou zapsat do kurzů: Umění rané renesance (VU3V), Angličtina i Němčina pro seniory.
Pokračuje kurz trénování paměti s názvem Uzel na kapesníku nestačí! Těšíme se na babí léto
a zveme na turistické vycházky s Janem Hajzlerem. 

PODZIM S KNIHOVNOU
VE ZNAMENÍ ČETBY, VZDĚLÁVÁNÍ 

I ODDYCHU 



ASIA TRAVEL

PODVEČERNÍ BESEDY S AUTORY A DALŠÍMI
ZAJÍMAVÝMI OSOBNOSTMI

Čtvrteční (někdy i jiné) podvečery v knihovně
jsou již tradičně vyhrazeny besedám 
a přednáškám se zajímavými osobnostmi, díky
kterým se podíváme za historií, literaturou,
chybět nebudou témata o zdraví, vzdělávání či
cestování. Nenechte si ujít akce v rámci
projektu Literární Vsetín nebo Noc literatury.
Mezi hosty nebude chybět Jiří Padevět, Alena
Mornštajnová, Jiří Miček, Pavla Jazairiová,
Michael Žantovský, Prokop Siostrzonek 
a mnoho dalších. Veškeré aktuální informace o
akcích knihovny včetně přihlášek jsou 
k dispozici na webu knihovny a plakátech. Akce
se budou řídit platnými protiepidemickými
opatřeními. Kontaktujte nás i osobně přímo 
v knihovně.
Nabídka podzimních vzdělávacích kurzů a akcí
na www.mvk.cz (průběžně aktualizujeme).

NABÍDKA ŠKOLÁM

Nenechte si ujít naši novou nabídku školám.
Vedle osvědčených besed a informačních lekcí
najdete také několik novinek: Robohernu,
Pozvání pro prvňáčky, Tipy ke studiu pro
středoškoláky a akreditované vzdělávání pro
pedagogy. Více na www.mvk.cz.

V ŘÍJNU OSLAVÍME 100 LET VÝROČÍ!

U toho nesmíte chybět! V úterý 5. října v Týdnu
knihoven si s vámi všemi chceme konečně užít
svých 100 let od vzniku knihovny. Při dni
otevřených dveří se můžete těšit na pěknou
oslavu, spoustu zábavy, ocenění věrných
čtenářů. Nebude chybět čtení, hudba i něco na
zub. Přijďte strávit příjemný den s knihovnou,
zavzpomínat a užít si to s námi! 

https://www.mvk.cz/kalendar/?archiv=0&q=&trida=s13&rok=&mesic=&action=search


Ptali jsme se a prozradila na sebe...
 

Představ trochu svou pracovní náplň:
v ekonomickém oddělení hospodaříme

s penězi, zpracováváme rozpočty,
účtujeme, hlídáme hospodářský

výsledek, vedeme mzdovou agendu,
komunikujeme se zřizovatelem, prostě

všechno, co se točí kolem peněz :)
 
 

Co je tvá „srdeční záležitost“ v práci?
Moje srdeční záležitost v práci jsou

moje kolegyně a kolegové - co víc si
může člověk přát, než  skvělé lidi, se
kterými tráví velkou část svého času.

 
 

Dokáže tě něco rozhodit? Nejen v práci...
Hloupost, přetvářka, bezohlednost.

 
 

Kde dobíjíš energii?
Energii dobíjím při práci na zahradě, na

vycházkách v přírodě a s kamarády na
pivu.

 
 

Oblíbené jídlo?
Maso a zelenina v jakékoliv podobě.

na slovíčko s... 
VERONIKOU PIFKOVOU

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ

v knihovně pracuje
od roku 2019

 
 

znamení zvěrokruhu
Beran - ale spíš Beránek :)



Ptali jsme se a prozradila na sebe...
 

Pracuji v ekonomickém oddělení jako
mzdová účetní a personalistka. Práce je

různorodá přes výpočet mezd, agendu
nemocenského pojištění, výkazy daní,

roční uzávěrky, jednání s ČSSZ, se
zdravotními pojišťovnami apod. Dále

mám na starosti pokladnu MVK,
zajišťování nákupu majetku a vedení jeho

evidence.
 
 

Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
 „Knížky a peníze“... Je to samozřejmě

nadsázka, ale nové knížky, to je radost!
 
 

Dokáže tě něco rozhodit? Nejen v práci...
Závist, pomlouvání, neochota pomoct.

 
 

Kde dobíjíš svoji energii?
Energii dobíjím v přírodě,

na procházkách v lese a při čtení  knih.
 
 

Oblíbené jídlo:
Kachna se zelím a knedlíkem :)

zelenina, ovoce, čokoláda.
 
 

na slovíčko s... 
VĚROU KLODOVOU 

MZDOVÁ ÚČETNÍ, PERSONALISTIKA

v knihovně pracuje
od roku 2002

 
znamení zvěrokruhu

tuším, že váhy



Jakub Chrobák se narodil na Vsetíně a po
absolvování místního gymnázia vystudoval

bohemistiku na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity. Pokračoval zde

úspěšně i v doktorském studiu, vyučoval
českou literaturu na Slezské univerzitě v

Opavě a vedl literární semináře a semináře
tvůrčího psaní a žurnalistiky. Zabývá se

studiem díla Bohumila Hrabala, specializuje
se na jeho ranou, zejména básnickou

tvorbu. Vlastní poezii publikuje od poloviny
90. let a věnuje se i recenzní činnosti. Vydal
básnické sbírky: Až dopiju zaplatím, Adresy,

Jak prázdné kolo, po ráfku, Imrvére…
Připravil s Vítem Slívou uznávanou i

diskutovanou ročenku Nejlepší české básně
2016. Na jeho literární tvorbu má silný vliv

dílo Bohumila Hrabala i básnické texty Jana
Skácela. Publikoval v časopisech Tvar,

Literární noviny, Host, Aluze a revue
Protimluv a patří k zakládajícím členům a je
redaktorem časopisu Texty, který letos slaví

25 let. V centru jeho pozornosti stojí
především alternativní formy umění, přičichl

také k divadlu. Je textařem a muzikantem
skupiny Ležérně a vleže. Po dlouhé

ostravské etapě znovu zakotvil na rodném
Valašsku, v obci Lužná. Do Ostravy se ovšem

pravidelně vrací, protože je členem týmu,
který se stará o bytové undergroundové

Radio Les. V nakladatelství leží jeho
poslední sbírka, V krvavinách a v rukopise

soubor kouzelných příběhů o dětech a
zvířatech z valašských kopců.

OSOBNOST MĚSÍCE
JAKUB CHROBÁK

LITERÁRNÍ TEORETIK, SPISOVATEL,
PUBLICISTA

* 16.09.1974 Vsetín

Zdroj textu: Básnický debut Jakuba Chrobáka je velkým
příslibem. Valašský deník. Roč. 1, č. 3 (3.4.2003), s. 12.

Jakub Chrobák. In: Texty: literární časopis [online]. [cit. 2012-
05-22].

Fotografie: Pavel Kotrla



SETKÁNÍ S MÍSTOSTAROSTKOU
SIMONOU HLAVÁČOVOU
ZVUKOVÁ KNIHOVNA
úterý 7. září v 15:00 hodin,
společenský sál knihovny
Tradiční setkání uživatelů zvukové
knihovny se zástupci vsetínské radnice.

PROTEKTORÁTNÍ A POVÁLEČNOU
HISTORIÍ ČESKÝCH ZEMÍ 
S JIŘÍM PADEVĚTEM
čtvrtek 9. září v 18:00 hodin,
společenský sál knihovny
Spisovatel, knihkupec, nakladatel, držitel
ceny Magnesia Litera Jiří Padevět nás
nechá nahlédnout do naší minulosti
prostřednictvím svých knih: Průvodce
protektorátní Prahou, Krvavé finále: jaro
1945 v českých zemích, Krvavé léto
1945: poválečné násilí v českých zemích
nebo Průvodce stalinistickou Prahou
1948 - 1956: Místa – události – lidé, 
Za dráty a Komunistické lágry.
Podpořeno SFK, probíhá v rámci projektu
Literární Vsetín.

ALENA MORNŠTAJNOVÁ
úterý 14. září v 17:00 hodin,
společenský sál knihovny
Beseda a autorské čtení s oblíbenou
českou spisovatelkou a překladatelkou
Alenou Mornštajnovou, jejíž knihy
Tiché roky, Slepá mapa, Hana a
nejnovější Listopád patří k těm
nejpůjčovanějším. Hudební doprovod:
Kateřina Mrlinová a Daniel Jakubík. 
Podpořeno SFK, probíhá v rámci projektu
Literární Vsetín.

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ 

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



NOC LITERATURY
středa 22. září

vycházíme v 18:00 hod. od knihovny -
Dolní náměstí, Vsetín

Společné hlasité čtení současné evropské
literatury na tradičních i netradičních

místech Vsetína. Odtajníme dosud
nepoznaná místa budov Střední školy
Kostka (cca 18:15), cca od 20.00 hod.

hudební klub Tři opice. Čtou a o hudební
doprovod se postarají pedagogové a studenti
Střední školy Kostka a žáci a pedagogové ZUŠ

Kostka. Partneři: Česká centra, Střední škola
Kostka, ZUŠ Kostka, hudební klub Tři opice.

Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín,
podpořeno SFK.

 
ZNOVU SE NADECHNOUT

čtvrtek 23. září v 17:00 hodin 
společenský sál knihovny

Znovu se nadechnout můžete jen, když je
k tomu hrudník správně připraven. Budete

překvapeni, kolik bolestivých stavů může
vyřešit. Přednáší: MUDr. Danuše Trnovcová,

a Mgr. Pavlína Matějčková.
Partner: Vsetínská nemocnice a.s.

 
JIŘÍ MIČEK O SVÝCH KNIHÁCH
čtvrtek 30. září v 17:00 hodin,

společenský sál knihovny
Autorské čtení a beseda s regionálním

spisovatelem a vydavatelem Jiřím Mičkem.
Ve svých knihách zachycuje novodobou

historii. Hudební doprovod:
Marie Davidová a spol.

Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín,
podpořeno SFK.
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KLUB PALEČEK
čtvrtek 30. září v 9:00 hodin, 
dětská knihovna Dolní náměstí
Setkání nad prvními knížkami pro nejmenší 
– probíhá v rámci projektu 
S knížkou do života. Ukázka leporel,
didaktických hraček, společné říkánky 
a tvoření. Určeno pro rodiče na rodičovské
dovolené a jejich děti od narození do 4 let.

CODERDOJO - NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
úterý 14. září v 15:30 hodin, učebna 5. patro
Více info na coderdojo.mvk.cz

POKECEJ SI S OHBOTEM!
středa 29. září 2021, od 16:00 do 18:00 hodin,
ONLINE
Seznámení s robotickými hlavami Ohbot 2.1 
a Ohbot Picoh a praktická zkouška jejich
programování. Na akci je potřeba se přihlásit,
počet účastníků omezen. Více na
www.mvk.cz, coderdojo.mvk.cz
Akce je podpořena z projektu Meet and Code 
a probíhá v rámci Evropského týdne
programování - EU Codeweek.

V ZÁŘÍ DO ŠKOLY I DO KNIHOVNY
REGISTRACE PRVŇÁČKŮ ZDARMA
Milí rodiče, máme pro vaše prvňáčky dárek 
k nástupu do školy - registraci do Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín zdarma!
Registrace je možná ve všech dětských
knihovnách Dolní náměstí, Luh, Rokytnice, 
a to v období 1.9. - 10.10. 2021

Nabízíme velký výběr knih a časopisů
Knížky pro začínající čtenáře, stolní hry,
audioknihy a CD pro děti, E-knihy

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ
NOVÁ NABÍDKA ŠKOLÁM A PRO RODIČE S DĚTMI



VYCHÁZKY S KNIHOVNOU
Vede Jan Hajzler

7. 9. 2021            KAŠAVA
Trasa: Slušovice – Hrobice – část NS Kašava –

Kašava (10,5 km, stoupání 280 m).
Odjezd autobusem v 7:50 hod. do Slušovic

(stanoviště č. 19).Návrat autobusem.
21. 9. 2021         RUSAVA

Trasa: Tesák – Klapinov – Pardus - Rusava
(8,5 km, stoupání 110 m, klesání 450 m).
Odjezd autobusem v 9:40 hod. na Tesák

(stanoviště č. 28). Zpět autobusem a vlakem.
 
 

VÝSTAVA
chodba / schodiště na Dolním náměstí

ADOREA - dobrovolnické centrum Vsetín
 
 

AKCE V PARTNERSTVÍ:
SBÍRKOVÉ DNY PRO SVĚTLUŠKU

6. září – 8. října centrální půjčovna, Turistické
informační centrum, K klub

8. října chystáme Běh pro Světlušku
 

Náš stánek s nabídkou služeb, výprodejem
knih a dalšími aktivitami najdete na:

VALAŠSKÉ ZÁŘENÍ - 10. září
ORIENŤÁK DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - 17. září

TÝDEN MOBILITY - 20. září
přednáška KLIMATICKÉ ZMĚNY - 16. září

od 16:00 hodin, pořádá město Vsetín
VSETÍNSKÁ NOC - pátek 17. září

od 18:00 hodin, v knihovně najdete:
Robohrátky, Fotkoutek, Stezka sklepením
knihovny - pořádají vsetínské organizace
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KURZ MALOVÁNÍM K POZNÁNÍ
Seznámení s různými technikami, praktický
nácvik a ukázky s lektorkou 
Termíny: 15.9., 22.9., 29.9. a 6.10. 
od 15.00 do 17:00 hodin
Lektorka: Jana Šuláková
Určeno seniorům a zdravotně znevýhodněným
osobám. Uskutečněno za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Kurz UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII 
Tradičně ve středy vždy od 9:00 hodin
Kurzovné: 380,- Kč / kurz
Přihlášky nutno odevzdat do 1.10.2021
Informace také na www.e-senior.cz

KURZY ANGLIČTINY PRO SENIORY 
V KNIHOVNĚ 
Cena: 1350,- Kč
Hodinová dotace: 30 hodin
KURZ NĚMČINY PRO SENIORY
Cena: 1350,- Kč
Hodinová dotace: 30 hodin 
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 
8 účastníků.

UZEL NA KAPESNÍKU NESTAČÍ! 
Aktivizační kurz trénování paměti a mozkového
joggingu s Helenou Gajduškovou.
Cena: 200 Kč, pro účastníky s platnou
registrací do MVK Vsetín zdarma
Termíny: čtvrtky 1x měsíčně: 30.9., 21.10, 25.
11., 9.12. od 15:30 hodin 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 
8 účastníků.

Podrobné informace a přihlášky pro všechny
kurzy: Mgr. Kateřina Janošková, tel.: 575 755 136, 
e-mail: kjanoskova@mvk.cz, www.mvk.cz

PODZIMNÍ KURZY 
                  PRO VEŘEJNOST 



Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 
květen 2021 
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