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UŽIJTE SI SETKÁNÍ

 S NAŠIM KNIHOVNÍKY 
Z CENTRÁLNÍ PŮJČOVNY



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
 

středa 17. listopadu - 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
středa 17. listopadu - státní svátek - zavřeno

 

SÍDLIŠTNÍ KNIHOVNY LUH A 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

Snažím se soustředit na psaní svého
úvodníku pro listopadový Magazín, ale mou
pozornost odvádí malebný pohled z okna. A
tak pozoruji barevnou nádheru babího léta.

Slunce neumdlévá a zalévá svým zlatavým
svitem stromy, jejichž listy v neuvěřitelně
pestrobarevné škále od medové, žluté až
po červenou, opouštějí své dosavadní místo
na větvích a v zesilující síle větru se místy
pomalu, místy v rytmu tanečního kvapíku
snášejí na zem. A myslím na mou oblíbenou
báseň Radka Malého, o kterou se s vámi
podělím, protože lépe bych tu nostalgickou
poezii listopadu neuměla podat:

 

LISTŮPÁD
list
upad

zakopl o vánek
bloudí mlhou, hledá
kde v poklidu si zetlí

list
dopad

pomýšlí na spánek
usnout mu však nedá
vítr metařovy metly

už unavený, ještě zkouší tanec
pak sbalí ranec

a to
je konec

 

Asi jen málokdo nepostřehl, že regionální
autorce Aleně Mornštajnové vyšel na jaře
letošního roku poslední román, nazvaný
Listopád. Pokud jste jej dosud nečetli,
určitě tak učiňte, recenzi na knihu
naleznete i v tomto Magazínu. 

Ta myšlenková hra s různými variacemi
„listopadu“ mi připomenula jednu studii,
která prokázala, že náš mozek se zabývá
„myšlenkovým touláním“ asi polovinu
času denního bdění a tehdy vytvoří tisíce
různých myšlenek bez vnějších podnětů.

Za rok jsou jich miliony. Většinou jsou ty
myšlenky podobné těm, které už známe.

Asi čtvrtina lidí má to štěstí, že se u nich
objevují myšlenky zcela nové. 

A při monitoringu vlastní mysli si
uvědomuji, že veškeré mé momentální
myšlenkové pochody se zabývají širokou
listopadovou nabídkou besed, výstav,
robohrátek či speciální Book! CON. 

Prolistujte dále tento Magazín a zjistíte,

co určitě tušíte – ve vsetínské knihovně
vás toho čeká ještě mnohem více… :o))

V každém případě ať jediné, co zůstává
stabilně pozitivní, jsou vaše vlastní
myšlenky.

Daniela Divínová



Pro  ten to  měs íc  doporuču j í  své  ob l íbené  kn ihy  t vá ře
l i s topadového  magaz ínu  -  kn ihovn íc i  z  cent rá ln í  pů jčovny  

I rma  Za j íčková  a  Jaros lav  Sochora .  

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

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

Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by
asi byl váš život, kdyby to v listopadu 1989

dopadlo všechno úplně jinak?
Jaké by asi byly naše osudy, kdyby
komunismus neskončil a my bychom

zůstali za železnou oponou oddělující nás
od světa i jeden od druhého?

Jedna z nejúspěšnějších českých
spisovatelek Alena Mornštajnová opět

překvapuje; její nový román je
dramatickým příběhem obyčejné rodiny,

kterou velké dějiny během jedné
listopadové noci rozdělí a postaví proti

sobě. A taky naděje, že se nakonec přece
jen shledají...

 

doporučuje Irma Zajíčková

L ISTOPÁD
ALENA  MORNŠTAJNOVÁ

PŘEČTĚTE 

A POSLECHNĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Teorie "volné energie", jakožto zdroje dostupného
pro všechny, se často dostávají do čela zájmu
konspiračních teoretiků. Teslův nesporný
potenciál osvobodit lidstvo od nadvlády
jakéhokoliv druhu byl přímo úměrný jeho
schopnosti naslouchat opravdovým potřebám
člověka i planety.

MŮJ  Ž IVOTOP IS  A  MOJE
VYNÁLEZY  NIKOLA  TESLA

JAKO  COOL  V  PLOTĚ  

KAREL  PL ÍHAL
Neobyčejná sbírka básniček písničkáře Karla
Plíhala, která svou nevšední všedností jemně
pohladí po duši. "Až mi bude tak sto deset, přijde
bůh a zmáčkne RESET."

doporučuje Jaroslav Sochora

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
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
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
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


Rozhodnout se je prvním
krokem na vědomé cestě
ke zdraví. Naslouchat
vlastnímu tělu však nemusí
být tak snadné. Které
techniky pomáhají zlepšit
naše životní nastavení?
Jak prohlédnout iluze,

které si vytváříme o světě?

Jan Vojáček hledá
odpovědi spolu 

s osobnostmi, kterých si
váží a které mají k tématu
zdraví co říct. Oblíbený
funkční lékař v praktických
návodech ukazuje, jak
najít odvahu k životu 

v radosti a lásce 

– a inspirovat se může
skutečně každý.

JAN VOJÁČEK, 

VĚRA KEILOVÁ
ROZHODNI SE BÝT
ZDRÁV

"Tváří v tvář současné Číně.

Vzpomínky, dojmy a osobní
prožitky zkušeného novináře."

Když Tomáš Etzler přistál 
v říjnu 2006 v Pekingu, Čínu
téměř neznal. V následujících
letech zde však připravil
stovky reportáží a zažil řadu
silných příběhů. Jak 

v nejlidnatější zemi světa žijí
běžní lidé? Čemu v totalitní
Číně čelí novináři, kteří
zpracovávají události, jež se
komunistická vláda snaží
skrýt? Pronikavý vhled do
čínské reality ji ukazuje 

v syrových barvách osobních
zážitků jako ambiciózní
mocnost, jež si nárokuje
životy svých občanů.

TOMÁŠ ETZLER
NOVINÁŘEM V ČÍNĚ: 

CO JSEM TO PROBOHA
UDĚLAL?

Jsou tady již po staletí, 
v dějinách mnohokrát
prokázaly velkou kuráž,

stojí na nejnižším žebříčku
církevní hierarchie, ale
často vykonávají nejtěžší
práci. Pečují o nemocné,

pracují v nápravných
zařízeních, sociálních
službách a ve školách,

pomáhají lidem na misiích,

můžeme je označit za
zakladatelky hospicové
péče. Starají se o druhé
bez ohledu na jejich víru,

bohatství nebo jakoukoliv
jinou příslušnost. To, co
někdo chápe jako
svázanost, může jinému
přinášet svobodu. 

KAMILA HLADKÁ
SESTRY

 

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/be507a77-6a04-47c5-b5d2-d3496a129a0e?back=https%3A%2F%2Fkatalog.mvk.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglobal%26q%3DRozhodni%2Bse%2Bb%25C3%25BDt%2Bzdrav%25C3%25BD%2B-%2BJan%2BVoj%25C3%25A1%25C4%258Dek&group=be507a77-6a04-47c5-b5d2-d3496a129a0e
https://katalog.mvk.cz/records/e3da34e7-57e6-491a-be04-aa687f1d5a58?back=https%3A%2F%2Fkatalog.mvk.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglobal%26q%3Dsestry%2Bhladk%25C3%25A1&group=e3da34e7-57e6-491a-be04-aa687f1d5a58,9c4b99d6-2e21-4b8a-80cd-b89e47bfb752
https://katalog.mvk.cz/records/d0bf7ac3-03de-47ba-a6bf-f60c5e9f3fda?back=https%3A%2F%2Fkatalog.mvk.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglobal%26q%3Dtomas%2Betzler%2Bnovinarem%2Bv%2Bcine&group=d0bf7ac3-03de-47ba-a6bf-f60c5e9f3fda,9c03f75f-2aae-4de1-9564-b9ff3d2d2480
https://www.kosmas.cz/autor/79899/jan-vojacek/
https://www.kosmas.cz/autor/49300/vera-keilova/
https://www.kosmas.cz/autor/46837/jenny-colganova/
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/


Ověřené informace, zdroje a rešerše
Při tvorbě odborné práce je třeba již nakouknout hlouběji, než jen za okénko
vyhledávače Google (a jeho první tři výsledkyJ). Knihovny mají i v éře internetu
několik nástrojů, jimiž lze chytat větší ryby z informačních hlubin. První kroky by měly
vést do souborných katalogů, které poskytnou přehled o tom, co již bylo k tématu
publikováno, navštivte např. Souborný katalog ČR (skc.nkp.cz) nebo moderní
platformu Knihovny.cz. Dále knihovny nabízejí svým čtenářům přístupy do placených
databází, ve vsetínské knihovně můžete využívat Anopress, PressReader a Codexis.
Pokud se Vám hledat nechce, nebo na to nemáte čas, knihovna nabízí vypracování
rešerše, tj. seznamu informačních zdrojů k danému tématu. Cena rešerše je 150 Kč / 

1 hodinu práce knihovníka.

O KROK NAPŘED VE ŠKOLE 
S INFORMACEMI 

A S LITERATUROU Z KNIHOVNY

 

https://skc.nkp.cz/
https://www.knihovny.cz/


ASIA TRAVEL

Samotné dokumenty někdy bývají
přístupné pouze ve velkých vědeckých
knihovnách, díky rešerši o nich však
budete vědět a prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby vsetínské
knihovny si je můžete objednat. Jak
získané informace v práci správně použít
se dozvíte na informační lekci Nebojte se
citovat, lze se domluvit i na soukromé
konzultaci s pracovníky studovny. 

Ve vsetínské knihovně pro Vás
předplácíme zdroje, které mohou
využívat nejen studenti, ale všichni
registrovaní uživatelé knihovny. Stačí se
jen informovat u obsluhy.

Anopress
databáze mapující česká média, jak
denní tisk, tak časopisy, internet, ale
třeba i rozhlas.

PressReader
umožňuje prohlížení novin a časopisů 

z celého světa vč. ČR, noviny lze prohlížet
na PC v knihovně, ale i prostřednictvím
aplikace zdarma ve vlastním zařízení
(mobilní telefon, tablet, počítač ap.) v
pohodlí domova.

Codexis
poskytuje právnické informace, jako
např. zákony, vzory smluv, úplná znění 
a mnoho dalšího z oblasti práva.

Osobnosti Valašska
webový portál osobností Valašska 

s jejich mapou.

Školní četba
Ve fondu knihovny najdete většinu 

z doporučené české i světové literatury
nejrůznějších žánrů. Pokud jsou knihy
aktuálně vypůjčeny, stáhněte si je jako 

e-knihu, legálně, zdarma, z pohodlí
Vašeho domova na
www.mvk.cz/knihovna-online/

http://www.mvk.cz/knihovna-online/


Ptali jsme se a prozradila na sebe...

 

Od kdy pracuješ v knihovně?

Letos v červnu to bylo krásných 11 let.
 

Představ trochu své oddělení,
pracovní náplň...

Myslím, že oddělení centrální půjčovny
vůbec nemusím představovat, naši

uživatelé, kteří nás navštěvují, ví o čem
naše práce je. Jak už jsem mnohokrát

říkala (psala), nejen o půjčování
krásných knih, ale také o úsměvu,

doporučení, komunikaci.
 

Co je tvá “srdeční záležitost”?

Mou srdeční záležitostí je vše co se
týká knihovny: kolegové, čtenáři,
virtuální univerzita 3. věku a její

studenti. Prostě KNIHOVNA!

 

Dokáže tě něco rozhodit?
Já mám takový zvláštní dar, dokážu
rozhodit a vystresovat sama sebe :-)

 

Kde dobíjíš svoji energii?
V zimě je to Bečva a nedělní ponory

s otužilci a přes týden ponory s mými
krásnými kolegyněmi. V létě zase

zahrádka, kytky a grilování.
 

Oblíbené jídlo:

Nevím, jestli je to přímo jidlo, ale je to
mléčná čokoláda, tou jsem přímo

fascinována.

na slovíčko s... 
IRMOU ZAJÍČKOVOU

KNIHOVNICE 

V CENTRÁLNÍ PŮJČOVNĚ 

v knihovně pracuje
od roku 2010

 
 

znamení zvěrokruhu
lev



Ptali jsme se a prozradil na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?

Od roku 2001.
 

Představ trochu svou práci:
Pracuji v centrální půjčovně, kde

půjčujeme především knihy,

společenské hry, ale i elektronické
čtečky knih, mapy, deštníky, či brýle.

Zajišťujeme registraci nových čtenářů,

bibliograficko-informační služby,

rezervace knih, meziknihovní výpůjční
službu. K dispozici je čtenářům on-line
katalog knih, samoobslužné zařízení
pro vracení a půjčování knih, přístup
na pc, internet, wi-fi síť, koutek pro

děti i pro ne-děti, studovna při naučné
literatuře.

 

Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?
 Práce s lidmi, ačkoli není vždycky

jednoduchá, o to větší je její přínos.

A upřímný úsměv - ten nahradí tisíce
slov.

 

Dokáže tě něco rozhodit?
Jistě, denně, nikdy to nebylo jinak, jen

už se snažím nehledat příčiny
u druhých. Je to těžké, ale asi jediné
funkční řešení, jak zlepšit v podstatě

vše, nejen vztahy s okolím. Ovšem kdo
tvrdí, že ho nic nevytočí, ten buď lže

a to hlavně sám sobě nebo něco
hodně nesedí v jeho šroubovici :)

na slovíčko s... 
JAROSLAVEM SOCHOROU 

KNIHOVNÍK V CENTRÁLNÍ PŮJČOVNĚ

znamení zvěrokruhu
 býk

 

oblíbené jídlo
tak polykám převážně hodně vzduchu,

občas do toho přiložím nějaké palivo (tím
je asi myšleno to jídlo) a když už mám

možnost výběru tak luštěniny jakéhokoliv
druhu, různé bramborové placky,

kvašenou zeleninu, grilovanou zeleninu,

pivo :)



Záviš Kalandra se narodil v rodině
frenštátského lékaře Břetislava Kalandry

(jednoho z valašských přátel T.G. Masaryka).

Byl nejstarším ze čtyř dětí. R. 1912 se rodina
přestěhovala na Vsetín, kde otec získal práci

(jako lékař se po celý svůj život snažil o
zlepšení situace dělníků). Záviš prožil mládí

ve Vsetíně, navštěvoval reálné gymnázium ve
Valašském Meziříčí. Na Karlově univerzitě

studoval klasickou filologii a antickou
filozofii. Studium zakončil disertační prací o
Parmenidovi, vysoce hodnocenou filozofem

Janem Patočkou. R. 1923 vstoupil do
komunistické strany a byl poté řadu let

redaktorem Tvorby, Rudého práva a Halo
novin. Zabýval se filosofickými směry,

estetickými problémy, staršími českými
dějinami a psychoanalýzou. Napsal řadu

článků odhalujících pravdu o občanské válce
ve Španělsku a zákulisí moskevských
procesů, za což byl r. 1936 vyloučen

z komunistické strany. R. 1939 byl zatčen
gestapem a celou válku prožil

v koncentračních táborech. Po válce vstoupil
do sociálně demokratické strany a věnoval
se publicistice. R. 1949 byl komunistickou
bezpečností uvězněn a v prvním velkém

procesu u nás odsouzen k trestu smrti spolu s
Miladou Horákovou a dalšími. 27. června 1950

byl popraven. Jeho dílo bylo po desetiletí
umlčováno. R. 1969 byl rehabilitován, r. 1991
získal in memoriam Řád T.G. Masaryka za
vynikající zásluhy o demokracii a lidská

práva.

OSOBNOST MĚSÍCE
ZÁVIŠ KALANDRA

HISTORIK, ESTETIK, PUBLICISTA

* 10.11.1902 Frenštát pod
Radhoštěm
† 27.06.1950 Praha

Zdroj textu: BALETKA, Ladislav. Kdo to byl Záviš Kalandra. Nové
Valašsko. 1990, roč. 39, č. 28-29 (11.7.1990), s. 4.

JABŮRKOVÁ, Hana. Záviš Kalandra – intelektuál a svoboda idejí.
Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2. s. 42.

Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 2002, s. 615.

Fotografie: Archiv Valašského Deníku..



UDRŽITELNÁ KNIHOVNA 

V listopadu s knihovnou 

udržitelně

V roce 2021 je hlavním tématem českých

knihoven „trvalá udržitelnost“. Vsetínská

knihovna jako přirozené místo setkávání

lidí významně přispívá k naplňování cílů

udržitelného rozvoje a pomáhá toto

téma rozvíjet, prohlubovat 

a komunikovat s veřejností 

i zřizovatelem. Souvisí s ní také

částečně výročí 100 let od vzniku

knihovny. V měsíci listopadu najdete 

v naší nabídce besedy, výstavu 

a vzdělávací akce související s tímto

tématem. 

CESTY PO ŘÍMĚ II 
Zvuková knihovna

úterý 2. listopadu v 15 H

společenský sál knihovny

Setkání uživatelů zvukové knihovny. 

O cestách po italské metropoli

povypráví Michal Kovář.

PETRA PROCHÁZKOVÁ – NEJEN

AFGHÁNISTÁN 

pátek 5. listopadu v 17 H

společenský sál knihovny

Beseda s novinářkou a humanitární

pracovnicí.

Probíhá v rámci projektu „Literární

Vsetín“, podpořeno SFK a ZK. 

LISTOPAD V KNIHOVNĚ 



VČELY V KRAJINĚ

čtvrtek 11. listopadu v 17 H

společenský sál knihovny

 

Jak se dnes žije včelám vedle nás?

Přednáší: Miroslav Urban, včelař, autor

populárně-naučné i odborné literatury

o včelách. Podpořeno MK ČR.

 

 

MILAN KUNDERA (NEZTRACEN)

V PŘEKLADECH

 beseda a slavnostní zahájení výstavy

úterý 16. listopadu v 17 H

společenský sál knihovny

 

Milan Kundera patří k nejpřekládanějším

spisovatelům na světě. Překladům jeho knih je

věnována výstava „Milan Kundera

(neztracen) v překladech“. Autorem

obsahové části výstavy je Tomáš Kubíček,

který výstavu ve Vsetíně zahájí a přiblíží život

a dílo Milana Kundery. Hudební doprovod

José De La Hoz a Věrka Pavlíková. Podpořeno

SFK a ZK.

 

 

ČEŠI A KRAJINA RUMUNSKÉHO BANÁTU

 Inspirace k udržitelnému způsobu života?

čtvrtek 18. listopadu v 17 H

společenský sál knihovny

 

Beseda s Pavlem Klvačem, sociologem, který

dlouhodobě zkoumá životní způsob obyvatel

českých vesnic v Rumunsku.

Hudební doprovod: Jan Žamboch

Podpořeno MK ČR.

LISTOPAD V KNIHOVNĚ



ROBOHERNA

pátek 19. listopadu, 14:00-18:00 H

K klub, Dolní náměstí

Volné hraní s roboty v K klubu. Vyzkoušejte

Bee-Boty, Blue-Boty, mTiny, ozoboty,

micro:bity, Otto DIY, mBoty, Ohboty nebo

Scottie Go!

BOOK! CON

pátek – sobota 19.–20. listopadu

K klub, Dolní náměstí

Akce pro všechny hráče a milovníky sci-fi,

fantasy a komiksu, speciálně japonské

mangy

pátek 19. listopadu

·Virtuální realita – turnaj ve hře Song Beater

(20:00)

·Warhammer 40.000 – malování modelů

sobota 20. listopadu

·Katarína Kissová – beseda o Japonsku 

a o japonské manze (9:30)

Doprovodný program:

·Roboherna

·Deskové hry

·Soutěžní kvízy

Vstup zdarma, registrujte se na:

https://www.mvk.cz/book-con-2021/

Kontakt: Jana Vaculíková |

jvaculikova@mvk.cz

LISTOPAD V KNIHOVNĚ
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mailto:jvaculikova@mvk.cz


ČESKÝ SOBĚSTAČNÝ DŮM

S PAVLEM PODRUHEM

úterý 23. listopadu v 17 H

společenský sál knihovny

 

Beseda s Pavlem Podruhem, českým

podnikatelem a zakladatelem projektu

Český soběstačný dům, který se zabývá

koncepcemi budov v různé míře

energetické samovýroby a zdrojové

soběstačnosti. Projekt a dům samotný

získal ocenění Energy Globe Award za

energetické inovace, cenu japonského

císaře, nejvyšší ocenění Evropské komise

za udržitelný počin roku či cenu OSN, tzv.

SDGs Award.

Další oblastí jeho aktivit je vývoj

bateriového úložišťě iBatt.energy pro

domácnosti bez možnosti vlastní

fotovoltaické elektrárny.

Podpořeno MK ČR.

 

DĚTSKÝ KLUB PALEČEK

čtvrtek 25. listopadu v 9 H

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.

 

Pravidelně se účastníme vítání nových

vsetínských občánků a předáváme jim

i jejich rodičům dárkové sety z knihovny.

LISTOPAD V KNIHOVNĚ



UDRŽITELNÉ VALAŠSKÉ VÁNOCE

středa 24. listopadu v 16 H

Turistické informační centrum Vsetín

Netradiční tvoření z tradičních 

a udržitelných materiálů. Vánoční dekorace

z papíru, vlny, dřeva, textilu a přírodnin. 

Partneři: Muzeum regionu Valašsko, ZUŠ

Kostka

VYKRAJOVÁTKA Z 3D TISKÁRNY

středa 24. listopadu, 13:00-16:00 H, K klub

Vyrobte si vykrajovátko na perníčky podle

vlastního návrhu - s 3D tiskárnou je to

hračka. Perníčky si vyzkoušíme rovnou 

i upéct a ochutnat.

VÝSTAVY NA SCHODIŠTI: 

- Milan Kundera (neztracen) v překladech

(vernisáž 16.11.2021)

- KONOPÍ - k čemu všemu uměli tuto tradiční

plodinu využít naši předkové a kam až se

její zpracování posunulo dnes. Zapůjčilo:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková

organizace

V ŘÍJNU POKRAČUJÍ KURZY:

- VU3V: Umění rané renesance v Itálii 

a Pozoruhodný svět hub

- Kurzy angličtiny a němčiny  

- Uzel na kapesníku nestačí! 

Podrobné informace a přihlášky pro

všechny kurzy: Mgr. Kateřina Janošková,

tel.: 575 755 136.

LISTOPAD 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, Jakub
Belšán - photoarchitekt.cz (foto P. Podruha), Archív M. Kundery, Martin Hrdina (foto M.

Kundery), Archív Valašského deníku (foto Z. Kalandry).
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