
MAGAZÍN
 

 říjen 2021

 

KNIHOVNA SLAVÍ
100 LET

-------------------------
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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
web: www.mvk.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM VSETÍN
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: +420 575 755 111
e-mail: ic.vsetin@mvk.cz
web: www.ic-vsetin.cz

SÍDLIŠTNÍ KNIHOVNY 

LUH
Stará cesta 1827 (bývalý dům
služeb), 755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 432 158
E-mail: luh@mvk.cz

ROKYTNICE
Rokytnice 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

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 centrální půjčovna (2. patro)

a K klub (3. patro), dětská knihovna (3. patro) zpřístupněna
 

čtvrtek 28. října - státní svátek - zavřeno

 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VSETÍN
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
čtvrtek 28. října - státní svátek - zavřeno

 

SÍDLIŠTNÍ KNIHOVNY LUHA A 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.



ÚVODNÍK

Masarykova veřejná knihovna Vsetín byla
sice založena 2. února 1921, ale z důvodu
coronavirových opatření jsme v únoru
letošního roku, po 100 letech od založení
knihovny jako centra osvěty, vzdělanosti 
a demokracie ve Vsetíně, nemohli
uspořádat veřejné oslavy s vámi všemi.
Vsetínská knihovna ovšem neslaví pouze
100. výročí svého založení, ale také 15 let 
od svého přestěhování do
rekonstruovaných prostor na Dolním
náměstí. A tento dvojnásobný důvod 

k radosti si skutečně zaslouží velkou oslavu!

Přijměte tedy, prosím, naše srdečné pozvání
ke společným oslavám, které proběhnou 

v úterý 5. října 2021 ve všech prostorách
knihovny. Zahájení oslav započne přivítáním
všech příchozích zástupci samosprávy 

i knihovníky v dobových kostýmech 

a rozkrojením narozeninového dortu v 10:00
hod v TIC Vsetín (v případě příznivého
počasí na náměstí před knihovnou). A pod
moderátorským vedením herce Filipa Cíla 

bude probíhat formou „dne otevřených
dveří“ až do 18:00 hod. Podrobný
program naleznete dále v tomto
Magazínu, příp. na webu či FB knihovny.

Nevím, jak vy, ale já rok co rok, když se
překlopením podzimní rovnodennosti dny
opět pomalu zkracují a ve vzduchu jsou
patrné první známky chladu, začnu
výrazně postrádat intenzivní sluneční svit
a horkou, rozmarnou atmosféru léta.

Vždy pak myslím na Rilkeho Podzimní
den, kde stojí: Pane: již čas. Léta bylo
dosti. / Na sluneční hodiny polož svůj
stín, / větry do rovin vpusť po libosti.  
Nicméně letošní prozatímní průběh
podzimu je mému naturelu hodně blízký.

Je stále dostatek slunce, vláhy je bez
dlouhotrvajících dešťů stále dost, což
oddaluje změnu podzimních barev od
současné mnohabarevnosti k finálním
hnědým a šedým odstínům.  A když
nostalgicky pozoruji, jak se krajina po
teplých měsících postupně proměňuje,

stále myslím na to, že jednu jistotu 

v tomto dynamickém a změnovém světě
máme. A tou je vstřícně bezpečné
prostředí knihoven. Dejte se zlákat nejen
pozváním na den oslav, ale prolistováním
říjnového Magazínu zjistíte, že pro vás
máme opět nachystánu širokou nabídku
besed, výstav, nových elektronických
informačních zdrojů, dobroběh pro
Světlušku, noc her a mnoho dalšího…

Přijďte do knihovny, přijďte za námi,
těšíme se na Vás!

Daniela Divínová 



Pro  ten to  měs íc  doporuču j í  své  ob l íbené  kn ihy  t vá ře
ř í j nového  magaz ínu  -  kn ihovn íc i  z  K  k lubu  

Romana  Kur i šová  a  V í tězs lav  Galda .  

V íce  recenz í  na  kn ihy  na jdete  v  r ub r ice :

"T ip  na  kn ihu "  na  www .mvk .cz .

Jedna nejmenovaná dědina kdesi na
Vysočině žije stejně jako mnoho malých

obcí každoročními hody, milostnými
pletkami a sousedskou nevraživostí.
Autorka zaplnila tento svět dokonale

odpozorovanými typy, které působí ještě
šťavnatěji díky použitému nářečí.

Jednoduše řečeno, jedná se o svižné
vyprávění, které však není cynické, nikoho
nesoudí a co je podstatné - nenudí. Kniha

je k zapůjčení také jako e-kniha v naší
knihovně v K klubu.

Vyzkoušejte e-knihy!

 

doporučuje Romana Kurišová

DĚD INA  (AUDIOKN IHA)

P  ETRA  DVOŘÁKOVÁ

PŘEČTĚTE 

A POSLECHNĚTE SI, 

CO NÁS ZAUJALO

Skvělá šansoniérka Hana Hegerová, původem ze
Slovenska, letos bohužel zemřela. Zůstalo tu ale
po ní dílo, které má velkou uměleckou kvalitu 

a přesah. Tento box na deseti cédéčkách shrnuje
českou albovou tvorbu Hany Hegerové od roku
1966, doplněnou o německou koncertní nahrávku
s verzemi písní dosud neslyšenými 
a výběr singlů/EP z šedesátých let. Je to celkem
8 řadových alb a 2 premiérové disky. Komplet cd
je pro příznivce této zpěvačky dokonalým
shrnutím její tvorby a pro ty, kdo ji neznají,
příležitost poznat její procítěný zpěv a emoce
vložené do jejich písní.

doporučuje Vítězslav Galda 

CESTA  (CD)

HANA  HEGEROVÁ

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


V prázdné nemovitosti na
okraji Prahy je
zavražděna realitní
makléřka. Po několika
měsících dojde 

k podobné vraždě i před
odlehlou roubenkou 

v Beskydech. Protože oba
případy spojují podobné
okolnosti, ujímá se
vyšetřování kriminalista
Josef Bergman a odjíždí 
do Beskyd, aby odhalil
pachatele.

 

Čte Kristýna Kociánová.

K klub nabízí k vypůjčení
audioknihy i hudební CD
nejrůznějších žánrů 

z domácí i zahraniční
produkce.

MICHAELA KLEVISOVÁ
SNĚŽNÝ MĚSÍC

Populární kniha má i svou
audio podobu. Příběh
začíná obrovským důlním
neštěstím roku 1894, které
drsně zasáhlo do života
obyvatel celého kraje.

Patří mezi ně i hrdinové
této knihy, jejichž pohnuté
osudy můžeme  sledovat.
Barbora, Julka a Ludwik
jsou představiteli tří
naprosto odlišných
dějových linií, které se
však na mnoha místech
proplétají a vytvářejí
plastický obraz
polozapomenutých časů,

jejichž drsnost je pro
dnešního čtenáře v mnoha
ohledech téměř
nepředstavitelná. 

Čte Vilma Cibulková.

KARIN LEDNICKÁ
ŠIKMÝ KOSTEL

Komplet 9 her Semaforu z let
1959-1964).

Souborné vydání devíti her 
z prvního období divadla
Semafor, jehož autory jsou
Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Hry tvoří
základ vrcholného období
slávy divadla, které zásadně
ovlivnilo kulturní dění v naší
zemi ve druhé polovině 

20. století. Na scéně tohoto
divadélka se vystřídaly takřka
všechny tehdejší významné
pěvecké a herecké hvězdy,

oba autoři pro ně složili
stovky písní a výstupů. Mnohé
hry vycházejí v plné délce
vůbec poprvé. Těžiště tvoří
záznamy z archivu divadla
Semafor, doplněné
nahrávkami z archivu
Supraphonu, České televize 

a soukromých sběratelů.

JIŘÍ SUCHÝ A JIŘÍ ŠLITR
ZUZANA, JONÁŠ A SPOL. 

NOVÉ AUDIOKNIHY

Kliknutím do obrázku se dostanete do online katalogu knihovny. Zdroj obrázku: obalkyknih.cz
Pokud není audiokniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat.

https://katalog.mvk.cz/records/d5e9fd67-5332-446e-8df1-34df40cd3eae?back=https%3A%2F%2Fkatalog.mvk.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglobal%26q%3Dsn%25C4%259B%25C5%25BEn%25C3%25BD%2Bm%25C4%259Bs%25C3%25ADc&group=99a004dd-375a-429b-8f35-d6c34f1ace24,d5e9fd67-5332-446e-8df1-34df40cd3eae,33c070dd-da73-46de-ae55-df2a0d69ca87
https://katalog.mvk.cz/records/bf2cff8b-02d8-4898-98a9-333c9275acce?back=https%3A%2F%2Fkatalog.mvk.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglobal%26q%3D%25C5%25A1ikm%25C3%25BD%2Bkostel%23!%3FrightHandExtension%3Dfalse%26sorting%3Drelevance%26kind%3Ddocument%26kind%3Dauthority%26includeExcluded%3Dfalse%26facetsEnabled%26includeDeleted%3Dfalse%26forbiddenDocumentStatus%3D9%26forbiddenDocumentStatus%3D80%26forbiddenDocumentStatus%3D99%26fond%3D1%26fond%3D2%26fond%3D3%26fond%3D4%26fond%3D13%26fond%3D11%26fond%3D24%26fond%3D31%26fond%3D41%26fond%3D49%26fond%3D51%26fond%3D52%26department%3D1%26department%3D2%26department%3D3%26department%3D4%26department%3D5%26department%3D6%26department%3D7%26department%3D9%26department%3D10%26department%3D203%26department%3D267%26department%3D204%26department%3D115%26department%3D0%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26facetRestriction%3D%257B%2522and%2522%3A%255B%257B%2522in%2522%3A%257B%2522value%2522%3A%255B%252213%2522%255D%257D%2C%2522field%2522%3A%2522REZS_FOND%2522%257D%255D%257D&group=bf2cff8b-02d8-4898-98a9-333c9275acce
https://katalog.mvk.cz/search?type=global&q=zuzana+jon%C3%A1%C5%A1#!?rightHandExtension=false&sorting=relevance&kind=document&kind=authority&includeExcluded=false&facetsEnabled&includeDeleted=false&forbiddenDocumentStatus=9&forbiddenDocumentStatus=80&forbiddenDocumentStatus=99&fond=1&fond=2&fond=3&fond=4&fond=13&fond=11&fond=24&fond=31&fond=41&fond=49&fond=51&fond=52&department=1&department=2&department=3&department=4&department=5&department=6&department=7&department=9&department=10&department=203&department=267&department=204&department=115&department=0&pageSize=10&pageNumber=1&facetRestriction=%7B%22and%22:%5B%7B%22in%22:%7B%22value%22:%5B%2213%22%5D%7D,%22field%22:%22REZS_FOND%22%7D%5D%7D
https://www.kosmas.cz/autor/46837/jenny-colganova/
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/


První říjnový týden je již tradičně v knihovnách po celé České republice Týdnem
knihoven. Tuto kampaň každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních
pracovníků a jejím cílem je upozornit na rozmanitou činnost knihoven, jejich podporu
čtenářské a informační gramotnosti a dalších společenských a občanských témat.
V letošním roce navíc mnohé knihovny, včetně té vsetínské, v souvislosti se vznikem
prvního knihovního zákona v roce 1919 slaví 100 let výročí svého vzniku. Masarykova
veřejná knihovna Vsetín vznikla 2. února 1921, ale vzhledem ke koronavirové epidemii
jsme naše narozeniny nemohli dostatečně oslavit. Proto se na oslavy vrháme 

v prvním říjnovém týdnu a věříme, že budete s námi u toho. Hlavním oslavovým dnem
je úterý 5. října a o všem se dočtete v programu magazínu.

K tomuto výročí si knihovna nadělila také nové logo a vizuální identitu, věříme, že 

vám se bude líbit stejně jako nám. Budeme rádi za vaše ohlasy. 

TÝDEN KNIHOVEN, 

100 LET KNIHOVNY 

A NOVÉ LOGO



ASIA TRAVEL

V SOBOTY OTEVÍRÁME K KLUB 

A ZPŘÍSTUPNÍME DĚTSKOU KNIHOVNU  

V rámci oslav 100. výročí a vašich požadavků
obnovujeme od října sobotní provoz K klubu
a s tím zpřístupňujeme na vyžádání i dětskou
knihovnu na Dolním náměstí. Těšíme se na
Vás v soboty od 9-12 hodin v K klubu 

s nabídkou novin, časopisů, hudebních CD,

audioknih, wifi, dobíjecích stanic, stolních
her, veřejného internetu a PC, studovnou 

a regionálním fondem, kávou, hudebninami,
hračkotékou, piánem a s dalšími službami.
Již tradičně zůstává v soboty otevřena
centrální půjčovna a Turistické informační
centrum Vsetín od 9-12 hodin.

ČTK

Jsme nadšení, že ve vsetínské knihovně
můžeme nově vyzkoušet a zdarma nabídnout
našim uživatelům přístup do ČTK. ČTK je
pojem a instituce, jejíž jméno dodává punc
důvěryhodnosti jakékoli informaci. U nás 

v knihovně si zakládáme na poskytování
ověřených informačních zdrojů. Možnost
vyzkoušet si další důležitý elektronický zdroj
důvěryhodných, ověřených, a tedy cenných
informací, bohatě využijí k lepšímu
zorientování v přeplněném a nepřehledném
světě dat a informací nejen studenti,
pedagogové a knihovníci, ale i široká 

a odborná veřejnost.

3 E-KNIHY ZDARMA V TÝDNU KNIHOVEN!

Palmknihy v rámci Týdne knihoven darují
čtenářům a čtenářkám 3 e-knihy zdarma.

Čtenáři si prostřednictvím voucheru stáhnou
balíček e-knih přímo ze stránek
www.palmknihy.cz.

https://www.facebook.com/palmknihy/?__cft__[0]=AZX1gwSvv1W2In2ugwkzA9FWWE7CyRmHHOnenJ2tm9jXIh6vVILSrISbUvZhSSGUalfAskGLLlFa9F6drash-DE2F2X1KGYgghpKJPxFvuQaECQXQC9sAa2b7Qq2_tpUEI15I2scmVpcPP4wX-yyb-Os&__tn__=kK-R
http://www.palmknihy.cz/?fbclid=IwAR2xzqdMgiaM9LOhxv0twYezAxTmGfSV1qO29T_Gbtpc0CgS58P2PDQpm_w


Ptali jsme se a prozradila na sebe...

 

Od kdy pracuješ v knihovně?

od roku 2015.

 

Představ trochu své oddělení,
pracovní náplň...

Pracuji v oddělení K klub, kde je to
velice různorodé. Mimo běžnou

výpůjční činnost mám na starosti
především spolupráci s neziskovými
organizacemi, s hendikepovanými

lidmi a návštěvníky zvukové knihovny,

která je určena výhradně nevidomým
a slabozrakým uživatelům. Kromě
toho pořádám akce a besedy pro

základní a střední školy.

 

Co je tvá “srdeční záležitost”?

Práce s lidmi, od těch nejmenších až
po nejstarší čtenáře. A samozřejmě

krásné nové knížky.

 

Dokáže tě něco rozhodit?
 Jen tak mě něco nerozhodí, možná

jen neochota pomoci druhým.

 

Kde dobíjíš svoji energii?
Energii dobíjím především v přírodě

a na procházkách se psem.

 

Oblíbené jídlo: 

Řízek s bramborovým salátem,

jakékoliv ovoce.

na slovíčko s... 

ROMANOU KURIŠOVOU

KNIHOVNICE V K KLUBU 

A VE ZVUKOVÉ KNIHOVNĚ 

v knihovně pracuje
od roku 2015

 
 

znamení zvěrokruhu
vodnář



Ptali jsme se a prozradil na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?

V knihovně pracuji od roku 1992.

 

Představ trochu svou práci:
Naše oddělení je taková všehochuť.

Navštěvují nás děti, studenti, pracující
i senioři. Půjčujeme CD, komiksy,

hudebniny a časopisy. Můžete si u nás
také zahrát na elektronické piano.

Probíhají u nás i různé besedy a akce
pro školy a veřejnost

a spolupracujeme s neziskovými
organizacemi, které se věnují

hendikepovaným. Navštěvují nás ale i
ti, kdo chtějí jenom odpoledne nebo

ráno strávit čas v příjemném prostředí
s výhledem na naše zelené město.

 

Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
 Je to kontakt se čtenáři, informace
v různých podobách a v neposlední
řadě kultivovaný kolektiv kolegyň

a kolegů.

 

Dokáže tě něco rozhodit?
Nejen v práci...

Hloupost, agresivita, nespravedlnost.
 

Kde dobíjíš svoji energii?
V kontemplaci, v rodině, v přírodě.

 

Oblíbené jídlo:

Svíčková

na slovíčko s... 

VÍTĚZSLAVEM GALDOU 

KNIHOVNÍK V K KLUBU 

v knihovně pracuje
od roku 1992

 

znamení zvěrokruhu
 váhy



Metoděj Jahn se narodil ve Valašském
Meziříčí. Při studiu na gymnáziu aktivně

pracoval ve studentském literárním
kroužku. Své první básně uveřejňoval pod

pseudonymem M. Hanuš v almanachu
Zora. V r. 1887 se stal učitelem v Zašové.

R. 1890 mu Josef Václav Sládek otiskl
v Lumíru povídku Přes práh dětství

a pomohl mu i při vydání první knihy
Z temných i světlých cest. R. 1891 se

oženil a v Zašové se manželům Jahnovým
narodilo pět dětí. Během jeho působení

v Zašové vznikla i řada knih, např. Údolím
života, Kruhy na vodách, Polní růže.

Přestože obec měla krásné okolí, život
prostých lidí byl velmi těžký, a proto je
jeho literární dílo dosti chmurné. R. 1901
byl jmenován správcem jednotřídní školy

v Komárovicích a zde dozrálo jeho
spisovatelské mistrovství. Ve svých

povídkách vytvořil typy moudrých starců,

lidí spjatých s rodnou zemí. Nejlepší
knihu povídek Ráj a jiné povídky psal

v době 1. světové války, kdy mu zemřely
tři dcery. R. 1919 se stal ředitelem školy

v Rožnově pod Radhoštěm a byl
jmenován členem Československé

akademie věd a umění. Jeho dílo uzavřely
vzpomínky na život komárovických dětí

i na vlastní dětství v knize Jarní píseň, za
kterou dostal národní cenu. Zemřel

nečekaně 14. září 1942 v Hranicích. Je
pohřben na Valašském Slavíně v Rožnově

pod Radhoštěm.

OSOBNOST MĚSÍCE

METODĚJ JAHN

SPISOVATEL, PEDAGOG 

* 14.10.1865 Valašské Meziříčí 
† 14.09.1942 Hranice

Zdroj textu: MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK.

Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress,
2001, s. 105.

Fotografie: Valašské muzeum v přírodě.



100PÁRTY V KNIHOVNĚ

úterý 5. října od 10 hodin 

Oslavte s knihovnou její 100. narozeniny

a 15 let od přestěhování do nových

prostor. Program v centrální budově na

Dolním náměstí začíná v 10 h

narozeninovým dortem, následuje

zážitkové čtení v 11 h v centrální

půjčovně, v 15 h ve zvukové knihovně 

a v 16 h v dětské knihovně.

Celým dnem provede herec Filip Cíl.

Po celý den doprovodný program: den

otevřených dveří, kolo štěstí 

a soutěže, retrokavárna v K klubu,

knihovníci v kostýmech, dobový film 

a fotografie, výstava 100 let vsetínské

knihovny, tvoření v dětských knihovnách,

oceňování věrných čtenářů ad.

O POČASÍ NA LYSÉ HOŘE
čtvrtek 7. října v 17:00 hodin

společenský sál knihovny

Beseda s meteorologem 

a pozorovatelem Radkem Křenkem.

Podpořeno Ministerstvem kultury ČR.

BĚH PRO SVĚTLUŠKU S KNIHOVNOU

pátek 8. října od 18:00 hodin

Společný dobroběh s čelovkami 

na podporu lidí s těžkým zrakovým

handicapem. Hudební doprovod:

Bulletproof Puppets a Věrka Strbačková.

Partner: Kayaku Safety Systems Europe

a.s. Více info na www.mvk.cz.

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ 



PAVLA JAZAIRIOVÁ

úterý 12. října v 17:00 hodin

společenský sál knihovny
 

 Cestovatelka, populární spisovatelka

a redaktorka Českého rozhlasu bude

promítat fotky a vyprávět o Etiopii a Indii.

Představí také novou knihu pro děti

„Jmenuji se Figaro". Podpořeno MK ČR.

 

VÁCLAV HAVEL TADY A TEĎ

beseda s Michaelem Žantovským

čtvrtek 21. října v 17:00 hodin

společenský sál knihovny
 

Součástí besedy bude vernisáž výstavy

"S chtíčem po svobodě“, ve které

fotografie Pavla Hrocha mapují

převratnou dobu listopadových událostí

a období transformace, počátku

devadesátých let, kdy se

v Československu dělo to, co bylo před

tím nemožné a nepředstavitelné.

Hudební doprovod:

 José De La Hoz a Věrka Pavlíková.

Probíhá v rámci projektu „Literární Vsetín“.

 

DEN SENIORŮ

pátek 22. října ve 14:00 hodin

velký sál Domu kultury Vsetín
 

 Hlavní host herečka a dabérka

Valerie Zawadská, hudební doprovod

Valašská cimbálová muzika.

 Probíhá pod záštitou starosty města

Vsetína Jiřího Růžičky. Partner: Charita

Vsetín. Za podpory MK ČR.

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ



KLUB PALEČEK

čtvrtek 21. října v 9:00 hodin, 

dětská knihovna Dolní náměstí

Setkání nad prvními knížkami pro nejmenší 

v rámci projektu S knížkou do života.

Ukázka leporel, didaktických hraček,

společné říkánky a tvoření. Určeno pro

rodiče  a jejich děti od narození do 4 let.

CODERDOJO - NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

úterky, učebna 5. patro

Více info na coderdojo.mvk.cz

ZÁBAVNÉ PROJEKTY S MICRO:BITEM

středa 27. října, od 16:00 do 18:00 hodin,

ONLINE

BBC micro:bit je malý počítač, který se

vejde do kapsy. Dají se s ním ale vytvářet 

i různé zábavné projekty jako autíčko na

ovládání, minilampička nebo automatické

zalévání kytek. Na online workshopu si

takové projekty představíme a vyzkoušíte

si v praxi jejich programování. Více

informací a přihlášky na coderdojo.mvk.cz.

Akce je podpořena z projektu Meet and

Code a probíhá v rámci Evropského týdne

programování.

DO ŠKOLY I DO KNIHOVNY

REGISTRACE PRVŇÁČKŮ ZDARMA

Milí rodiče, máme pro vaše prvňáčky dárek

k nástupu do školy - registraci do

vsetínské  knihovny zdarma! Je možná ve

všech dětských knihovnách Dolní náměstí,

Luh, Rokytnice, a to do 10.10. 2021.

Nabízíme velký výběr knih a časopisů.

Knížky pro začínající čtenáře, stolní hry,

audioknihy a CD pro děti, E-knihy.

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ



VYCHÁZKY S KNIHOVNOU

Vede Jan Hajzler

 

5. ŘÍJNA - KRÁLOVEC

Trasa: Návojná – rozhledna Královec –

Valašské Klobouky (9 km, stoup. 300 m,

klesání 400 m) Odjezd vlakem v 8:10 hod.

do Návojné s přestupem v H. Lidči.

19. ŘÍJNA - HRADISKO

Trasa: Val. Bystřice, Hajdůšky – Bražiska –

Na Horách – Hradisko – Rožnov p. R.

(9 km, stoupání 240 m). Odjezd

autobusem v 8:28 hod. do Valašské

Bystřice, Hajdůšky.

 

15. NOC HER V KNIHOVNĚ S AUSTINEM

pátek 22. října od 18:00 hodin v K klubu

od 14 do 18 hodin si můžete užít

ROBOHERNU

více info na www.mvk.cz

 

VÝSTAVY

chodba / schodiště na Dolním náměstí

- 100 let knihovny

- S chtíčem po svobodě - KVH

 

DEN PRO RŮŽOVOU STUŽKU

čtvrtek 15. října

 pořádá ZO ONKO-DUHA Vsetín a Kayaku

Safety Systems Europe a.s.

Ukázka techniky samovyšetření prsou na

maketě před TIC Vsetín.

 

SBÍRKOVÉ DNY PRO SVĚTLUŠKU

do 8. října centrální půjčovna, Turistické

informační centrum Vsetín, K klub

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ



JAK NA CHYTRÝ TELEFON 

Bezplatný kurz pro seniory

středa 6. října, učebna 5. patro 

1. skupina 9:00 – 11:00 hodin

2. skupina a 12:30 – 14:30 hodin

Máte chytrý telefon a nevíte si s ním rady?

Chtěli byste víc, než jen telefonovat, ale

nevíte, jak na to? Na kurzu probereme

základní funkce, užitečné aplikace a prostor

bude i pro individuální dotazy. 

Přineste si s sebou svůj chytrý telefon. 

Lektorka: Petra Románková

Přihlášky: Kateřina Janošková,

kjanoskova@mvk.cz, 575 755 136. 

V ŘÍJNU POKRAČUJÍ KURZY:

- MALOVÁNÍM K POZNÁNÍ

- VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Kurz UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII a kurz

POZORUHODNÝ SVĚT HUB

- KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY PRO

SENIORY V KNIHOVNĚ 

- TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - UZEL NA KAPESNÍKU

NESTAČÍ! Podrobné informace a přihlášky

pro všechny kurzy: Mgr. Kateřina

Janošková, tel.: 575 755 136, 

e-mail: kjanoskova@mvk.cz, www.mvk.cz

VYPSALI JSME SOUTĚŽE PRO ŽÁKY

ZÁKLADNÍCH ŠKOLY NA  2021 / 2022

- O POKLAD STRÝCA JURÁŠA: literárně

výtvarná soutěž na téma: Aby ze světa

nevymizela radost… 

- O NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKOU TŘÍDU

více informací na www.mvk.cz 

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ 



Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 
květen 2021 

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

Použité obrázky: Archív MVK Vsetín, Pixabay; Canva, obalky.cz, databazeknih.cz,
Valašské muzeum v přírodě (foto M. Jahna)
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