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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

 

 

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

 
SÍDLIŠTNÍ KNIHOVNY LUH A A ROKYTNICE

pondělí, středa, pátek    10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek, sobota      -       zavřeno

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

 

Vánoční provozní doba je součástí magazínu.



ÚVODNÍK

První adventní neděle. Zapaluji svíčku na
nádherném adventním věnci, který jsem
dostala darem. Dokončuji vánoční výzdobu
v interiéru našeho domu. Pozoruji
rozsvícené vánoční girlandy, které jsem
připevnila podél celé střechy venkovní
terasy. Nemůžu odtrhnout oči od bílé mlhy,
líně se posouvající naším údolím a přes
vytrvalý déšť nostalgicky myslím na to, jaký
ten nadcházející advent a celé vánoční
svátky vlastně budou. Již při psaní loňského
prosincového úvodníku jsem připomínala,
že advent je dobou nadějného očekávání.
Loni jsem očekávala, že ten letošní advent
již nebude poznamenaný těžkou covidovou
všudypřítomností. Mé očekávání se
nenaplnilo. V myšlenkách doluji výrok
fenomenálního herce Jana Třísky, který
jsem si přečetla při náhodném otevření
magazínu FC: „Tajemství životního štěstí
není v tom, CO děláš, ale JAK to děláš. Není
v tom, CO vidíš, ale JAK se na to díváš. Není
v tom, CO Ti přináší nebo odnáší

život, ale JAK dokážeš prožít každý jeho
okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka
nerozhoduje CO, ale JAK.“ V centrální
půjčovně knihovny je až do konce ledna 
k vidění (a že tedy stojí za vidění!!!)
výstava nazvaná Milan Kundera
(neztracen) v překladech. Nezodpoví vám
sice otázku, zda je Kundera více Čechem
nebo Francouzem, ale výborným
způsobem představí celé obsáhlé dílo
tohoto nejpřekládanějšího brněnského
rodáka. Prof. Tomáš Kubíček, který výstavu
ve vsetínské knihovně zahajoval,
poznamenal, že francouzština nezná slovo
„doma“, člověk je chez soi, tedy „u sebe“. 
V souvislosti s tou rozjitřenou adventní
náladou přemýšlím nad nesamozřejmým
pojmem „domov“ a s pokorou a vděčností
myslím na všechny své blízké „doma“…
Chci vás pozvat na všechny domluvené
prosincové programy, ale vzhledem 
k pandemickému vývoji posledních dní si
vůbec nejsem jistá, co bude moci 
 proběhnout fyzicky, případně online.
Listováním tímto posledním letošním
magazínem zjistíte, že prosincová nabídka
nových knih, CD, her, stejně jako
plánovaných akcí, je skutečně bohatá.
V zastoupení všech pracovníků vsetínské
knihovny vám chci popřát klidný 
a radostný advent, požehnané Vánoce 
i pohodový vstup do nového roku 2022. 
A zároveň poděkovat za vstřícnou
náklonnost a podporu, kterou nám
projevujete minimálně tím, že se
opakovaně vracíte a stále využíváte
nabízených služeb knihovny.

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 o s i n c o v é h o  m a g a z í n u :  V ě r a
P e l c o v á ,  Z d e n k a  H a p l o v á ,  M a r t i n  K u b í 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 .

Neobvyklé prostředí , neobvyklý děj,
neobvyklá hrdinka – Violette

Dušičková. Správkyně jednoho
burgundského hřbitova.  Její

okouzlující osobnost nechá čtenáře
nahlédnout do své duše – okoralé a

pochroumané, duše, která ale na svět
nezanevřela. Svým tichým způsobem

se Violette dál zajímá o lidi a
nevtíravě jim pomáhá. A její věta, že

je třeba vyměnit vodu květinám, dává
naději, že přes všechny ztráty se dá

jít dál a žít hezky.
 

doporučuje Zdena Haplová

V Y M Ě N I T  V O D U
K V Ě T I N Á M

V A L E R I E  P E R R I N O V Á

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Příběh pěti bratrů, kteří příliš brzy utrpí těžké ztráty,
a přesto čelí životu, jak nejlépe dovedou.
Propletenec osudů a prolínání časových linek - chvíli
trvá, než se zorientujete v postavách, ale doporučuji
vydržet. Skutečným tématem knihy je síla odpuštění. 

doporučuje Věra Pelcová

C L A Y Ů V  M O S T  
M A R K U S  Z U S A K

B L U D I Š T Ě  1 - 3  
K R E S L Í Ř  H I R O  K A M I G A K I

Fantasticky ilustrované knihy plné báječných
bludišť, úkolů k řešení a hledání předmětů, které
poskytnou zábavu na dlouhé hodiny.

doporučuje Martin Kubík

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


Povídky  od současných
českých autorů 
a autorek: Bianca
Bellová, Anna Bolavá,
Petra Dvořáková, Marek
Epstein, Aňa Geislerová,
Irena Hejdová, Pavla
Koucká, Josef Moník,
Markéta Pilátová, Petra
Soukupová, určitě
nezklamou. Jejich
hrdinové hrdinky řeší
otázky svobody,
přátelství, věrnosti 
a dalších životních
radostí i utrap v různých
životních etapách. Každá
povídka je úplně jiná,
vybere si každý a osloví
široké spektrum čtenářů.

SOUKUPOVÁ PETRA 
A DALŠÍ 
VŠECHNY ZA JEDNU

Ostrov žen moře vypráví
osudy Mi-dži a Jong-suk,
dvou dívek, které patří 
k jednomu z mnoha výlučně
ženských potápěčských
společenství na korejském
ostrově Čedžu. Po stovkách
ponorů a letech přátelství
Mi-džu a Jong-suk rozdělí
vnější síly, které nemohly
nijak ovlivnit. Román přináší
vhled do jedinečné 
a neopakovatelné kultury
ostrovního společenství, 
v němž mají hlavní slovo
ženy, které se věnují
nebezpečné fyzické práci
pod hladinou i na souši,
zatímco jejich manželé
pečují o děti.

LISA SEE
OSTROV ŽEN MOŘE

Ester byla od malička
zvídavá a toužila po
poznání. Přichází ale
čas, kdy bude muset
být především
poslušnou dcerou,
která ví, co se sluší 
a patří. Včetně toho,
že přistoupí na
dohodnuté manželství.
Ovšem blíží se
události, které změní
vše a rozervou nejen
Esteřinu rodinu, ale 
i Jeruzalém a celou
zemi. Židové
povstanou proti
Římanům a říše
vládnoucí světu tvrdě
zakročí…

LORI BANOV
KAUFMANN
VZPURNÁ DCERA

NOVÉ KNIHY

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

https://katalog.mvk.cz/records/5b766021-0449-4db8-8a5b-adeee6dcd984
https://katalog.mvk.cz/records/e046067f-e3e3-4f21-8dc7-003c24502b0a
https://katalog.mvk.cz/records/ccb617cb-ec42-4f95-bb4e-8c7229a0d229
https://www.kosmas.cz/autor/26428/bianca-bellova/
https://www.kosmas.cz/autor/41013/anna-bolava/
https://www.kosmas.cz/autor/17001/petra-dvorakova/
https://www.kosmas.cz/autor/16329/marek-epstein/
https://www.kosmas.cz/autor/14793/ana-geislerova/
https://www.kosmas.cz/autor/31309/irena-hejdova/
https://www.kosmas.cz/autor/36760/pavla-koucka/
https://www.kosmas.cz/autor/3016/josef-monik/
https://www.kosmas.cz/autor/5130/marketa-pilatova/
https://www.kosmas.cz/autor/21015/petra-soukupova/
https://www.kosmas.cz/autor/46837/jenny-colganova/
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/
https://www.kosmas.cz/knihy/292049/vzpurna-dcera/


Masarykova veřejná knihovna Vsetín se zapojila do nabídky ČTK vyzkoušet její servis
zdarma a od listopadu 2021 tak nabízí svým uživatelům přístup do infobanky ČTK!
Česká tisková kancelář (ČTK) je národní zpravodajská agentura, která je nezávislá.
Její zpravodajství je jedním z nejlepších a nejspolehlivějších zdrojů informací pro
celou řadu českých médií. Její zpravodajství je rychlé, přesné, přehledné a stručné.
Jako veřejná knihovna tyto atributy oceňujeme a nabízíme svým uživatelům, ale také
širší veřejnosti.
Infobanka ČTK je přístupná na počítačích v čítárně a studovně (3. patro knihovny) 
z webové adresy https://ib.ctk.cz.

VYZKOUŠEJTE PŘÍSTUP 
DO ČTK 

https://ib.ctk.cz/


Od kdy pracuješ v knihovně?
Od roku 2000, s jednou 4 letou

přestávkou na MD.
 

Představ trochu svou práci:
Středisko regionálních knihovnických

služeb je součástí MVK Vsetín, ale
financováno je z dotace Zlínského

kraje. Málokdo ví, že v našem okrese
je 74 knihoven včetně jejich poboček a

některé služby pro tyto knihovny
vykonává právě naše oddělení. Jedná

se především o odborné knihovnické
služby (tj. správné zpracování
knihovního fondu, dodržování

knihovního zákona, zpracování
statistik, apod.), o pomoc při

zpracování žádostí o dotace, pořádání
porad a profesního vzdělávání pro

knihovníky okresu, metodickou
činnosti a poradenství. Velmi

užitečnou a ceněnou službou je
poskytování tzv. výměnných souborů

knih a tím rozšíření nabídky stálého
knihovního fondu v obecních

knihovnách. Činnost střediska je
opravdu pestrá a rozmanitá.

 
Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?

… že by „banánovky“ ? – ničím
nenahraditelné, pro naše oddělení
nezbytné, na převoz knih ideální :)

 
Dokáže tě něco rozhodit?

 Když neumí někdo pozdravit…
 

na slovíčko s... 
VĚROU PELCOVOU 

VEDOUCÍ STŘEDISKA REGIONÁLNÍCH
KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB

znamení zvěrokruhu
 beran

 
oblíbené jídlo

jahody se šlehačkou
 
 

energii dobíjí
na čerstvém vzduchu, ve vodě nebo

s nohama na stole



Ptali jsme se a prozradila na sebe...
 

Od kdy pracuješ v knihovně?
Myslím, že od narození, jen se na to

přišlo až v roce 2004 a od té doby
jsem tady.

 
Představ trochu své oddělení,

pracovní náplň...
Starám se o 15 knihoven v okrese,

které sice patří jednotlivým obcím,
mají svého knihovníka, ale já jim v

jejich práci pomáhám a metodicky je
vedu.

Nakupujeme spolu knihy, pečujeme o
knižní fond – vyřazujeme, obalujeme,

evidujeme i revidujeme, snažíme se,
aby knihovny byly hezky a útulně

zařízené, aby lidé měli svoji knihovnu
rádi, věděli o ní a rádi do ní chodili.

Sleduji vývoj a nové trendy
v knihovnictví a seznamuji s nimi své

knihovnice a knihovníky, aby byli
v obraze a dobře se jim pracovalo.

Poskytuji poradenské služby a v rámci
podpory knihoven píšeme spolu

s obcemi granty, nakupujeme
programy, počítače i jinou techniku
a učíme s tím knihovníky pracovat.

Pomáhám s rozvozem knih, se
vzděláváním knihovníků,   zkrátka

dělám všechno proto,  aby byly
knihovny oblíbené a lidé se tam mohli

setkávat, vzdělávat, pobavit se
i odpočívat.

na slovíčko se... 
ZDENOU HAPLOVOU

STŘEDISKO REGIONÁLNÍCH
KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB 

znamení zvěrokruhu
rak a v čínském horoskopu had

 

 
oblíbené jídlo

Nedávno byla na facebooku otázka na
oblíbené jídlo, které začíná na první

písmeno tvého jména – napsala jsem Zízek
– tak u toho zůstávám.

 



ASIA TRAVEL

NA SLOVÍČKOU SE ZDENOU HAPLOVOU
(POKRAČOVÁNÍ)
Co je tvá “srdeční záležitost”?
Miluju knihy – prochází mně rukama skoro
všechny, které nakoupíme, ale myslím, že
asi nejraději jsem v půjčovně mezi lidmi–
ráda vyhledávám, obsluhuju, radím 
a cítím se hezky, když vím, že se mi
podařilo trefit se vybranou knihou
našemu čtenáři do vkusu a nálady. 

Dokáže tě něco rozhodit?
Násilí a agresivita, navíc kombinovaná 
s omezeností a drzostí.

Kde dobíjíš svoji energii?
Doma při hlasité hudbě, v tichu na
zahradě nebo v lese a letos i v lázních -
tam to dobíjelo, jéééé – té péče a toho
rozmazlování…

na slovíčko s... 
MARTINEM KUBÍKEM
Od kdy pracuješ v knihovně?
2006.

Představ trochu své oddělení, pracovní
náplň...                
Holka pro všechno.

Co je tvá “srdeční záležitost” v práci?                              
Čtenáři.
      
Dokáže tě něco rozhodit? Ne jen 
v práci...                      
Ledovka.  

Kde dobíjíš svoji energii?                                                 
Hluboko v lese.

TECHNICKÝ PRACOVNÍK, ŘIDIČ 

znamení zvěrokruhu
štír

 
oblíbené jídlo

kuře na paprice



PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. (užívá též
pseudonymy Karel Cubeca a Charles Bourke)

se narodil ve Vsetíně. Vystudoval
Pedagogickou fakultu Palackého univerzity
v Olomouci, r. 1986 složil rigorózní zkoušky

a získal titul doktor pedagogiky, zároveň
trávil tento rok na vojně a od podzimu začal

vyučovat na Středním odborném učilišti
elektrotechnickém ve Vsetíně, kde byl po

revoluci r. 1989 jmenován ředitelem.
Po změně poměrů v republice se mu naskytla

příležitost splnit si svůj sen a r. 1991
s nadšením založil první soukromou střední

školu v republice a dal jí své jméno – Kostka.
Školu budoval úplně od začátku a to nejdříve
v pronajatých prostorách, později vybudoval

celý nový školský areál, sportovní halu a
velký moderní domov mládeže hotelového
typu. Dále působí na pedagogické fakultě

Univerzity Palackého v Olomouci a
Přírodovědné a pedagogické fakultě

Technické univerzity v Liberci. Je rovněž
prezidentem vzdělávací společnosti se

sídlem v Londýně a stále učí rekreologii na
odborných stážích pořádaných od New Yorku
přes Barcelonu až po Athény. Náleží do malé
skupiny lidí ve světě, jimž byla při oficiálních
testech naměřena hodnota IQ vyšší než 200.
Karel Kostka je úspěšným malířem, rozsáhlá
je i jeho literární tvorba. První dvě jeho knihy

vyšly pod pseudonymem Charles Bourke,
další romány vydal již pod pseudonymem

Karel Cubeca. O Karlu Kostkovi se dočtete
více v naší databázi regionálních osobností

na www.osobnostivalasska.cz.

OSOBNOST MĚSÍCE
KAREL KOSTKA

PEDAGOG, SPISOVATEL, MALÍŘ

* 11.12.1960 Vsetín

držitel Ceny města Vsetín za rok 2020

Text: 
Cubeca 1, 2: z díla 1986 – 2004. Art D.G. & PaedDr. Karel Kostka,
2005.
Fotografie:
Karel Kostka.

https://www.osobnostivalasska.cz/


Prorodinné aktivity v knihovně 

s návazností na podporu čtenářské

gramotnosti se propojují s aktivitami

projektu VSETÍN PRO RODINU.

Poslední říjnový týden začalo 

v Masarykově veřejné knihovně na Dolním

náměstí předávání čtenářských sad 

k podpoře čtenářské gramotnosti 

u dětí od 3 do 6 let. Unikátní sady vznikly 

v rámci projektu „S knížkou do života“. 

V knihovně vznikají nová i obnovená místa

přátelská rodině

Vítězství města Vsetína v soutěži Obec

přátelská rodině, kterou vyhlašuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

umožnilo vybudování a obnovu Míst

přátelských rodině, ale i pořízení nového

vybavení dětských koutků ve všech

pobočkách vsetínské knihovny za více jak

420 tisíc korun. Nově budovaná zázemí pro

rodiče s malými dětmi vzniknou v knihovnách

v Luhu, Rokytnici a v hlavní knihovně 

v K Klubu na Dolním náměstí. Obnovy se

dočkají místa v turistickém informačním

centru. 

Město Vsetín získalo finance na realizaci

projektu VSETÍN PRO RODINU v rámci

soutěže Obec přátelská rodině realizovanou

Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde

se v kategorii největších měst umístilo 

na 1. místě.

Převzato z tiskové zprávy A. Kousalové,

dostupné na www.mestovsetin.cz 

i s fotodokumentací.

KNIHOVNA PRO RODINU 

http://www.mestovsetin.cz/


Ve vsetínské knihovně se již dlouhodobě

zaměřujeme na aktivity reagující na

přítomnost cizinců a národnostních

menšin v našem regionu. Registrujeme

zájem cizinců, často účastníků kurzů

výuky češtiny, které v knihovně organizuje

a vyučuje Centrum pro integraci cizinců,

o služby knihovny. Ojedinělé nejsou ani

dotazy nově příchozích cizinců /

zaměstnanců firem do turistického

informačního centra, kteří potřebují

nasměrovat na různé instituce, poradit,

zorientovat se ve městě, hledají přístup

k internetu atp. Naráží obvykle na

jazykovou bariéru. Rozhodli jsme se tedy

 s tím něco udělat, zaměřit se více na tuto

skupinu uživatelů, zpřístupnit jim lépe

naše služby, vytvořit pro ně přátelštější

prostředí nejen formou služeb, ale také

aktivit, které mohou přitáhnout i veřejnost

a představit jí rozmanité kultury,

mentalitu a životní styl příslušníků.

Reagujeme na toto rozšířenou nabídkou

knižního fondu a didaktických pomůcek

pomáhajících při výuce českého jazyka,

besedami o životě v jiných zemích,

cizojazyčnými informačními letáky, živou

knihovnou nebo výstavami.

 

 

ŽIVÁ KNIHOVNA V KOMIKSECH

VÝSTAVA AMNESTY INTERNATIONAL

Příběhy menšin očima českých

a slovenských umělců a umělkyň.

Chodba / schodiště knihovny na Dolním

náměstí k vidění do 31.12.2021.

MULTIKULTI KNIHOVNA



ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ

úterý 7. prosince od 13 do 16 H

Dětská knihovna Dolní náměstí

PŘEDVÁNOČNÍ ČTENÍ-ZVUKOVÁ KNIHOVNA

úterý 7. prosince v 15 H

společenský sál knihovny

Tradiční setkání uživatelů zvukové

knihovny v předvánočním čase 

s ukázkami lidových textů, veršů 

a poslechem koled v podání Renaty

Trličíkové a Magdy Goláňové. 

SKŘÍTEK KOMPOSTÍK A JEHO DALŠÍ

DOBRODRUŽSTVÍ 

pátek 5. listopadu v 16 H

K KLUB

Slavnostní křest knížky pro děti.

Dobrodružné i veselé příběhy zvířecích

kamarádů z jedné vesnické zahrádky.

Autorské čtení a povídání se spisovatelkou

Miluškou Štefanovou.  

PAVEL KOLÁŘ – POHYB TĚLA I MYSLI

čtvrtek 9. prosince v 17 H

společenský sál knihovny

Český odborník na léčebnou rehabilitaci.

Mezi laickou veřejností je znám díky své

fyzioterapeutické péči o vrcholové české

sportovce a další významné osobnosti

společenského dění. Mimo jiné je autorem

čtenářsky oblíbených knih Labyrint pohybu

(2018) a Posilování stresem (2021).

Probíhá v rámci projektu „Literární Vsetín“,

podpořeno SFK a ZK.

PROSINEC V KNIHOVNĚ 



ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DĚTSKÝCH

KNIHOVNÁCH

13. 12. Dolní náměstí – Andílek z juty

a papírové hvězdy

14. 12. Rokytnice – Sněhové vločky

z papírových sáčků

15. 12. Luh – 3D vánoční stromečky

 z papíru

 Čas ve všech půjčovných stejný

13:00 – 16:00 H

 

ROBOHERNA

pátek 17. prosince od 14:00 do18:00 H

K klub

Volné hraní s roboty v K klubu.

Vyzkoušejte Bee-Boty, Blue-Boty, mTiny,

ozoboty, micro:bity, Otto DIY, mBoty,

Ohboty nebo Scottie Go!

 

 ZIMNÍ VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

Od 2.12. do 17.12.

Turistické informační centrum Vsetín

 

VÝSTAVY NA SCHODIŠTI KNIHOVNY

- 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

do 30.12.2021.

- Milan Kundera (neztracen) v překladech

 – výstava věnovaná překladům světově

známého spisovatele.

Zapůjčila: MZK v Brně do 31.1.2022.

PROSINEC V KNIHOVNĚ



VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA

V týdnu od 24.12.2021 - 1.1.2022 budou

vzhledem k vánočním svátkům změny 

ve výpůjční době

KDY MÁME ZAVŘENO:

pátek 24. prosince – Štědrý den

sobota 25. prosince – 1. sv. vánoční

pátek 31. prosince - Silvestr

sobota 1. ledna - Nový rok

V ostatní dny dle běžné provozní doby

VÁNOČNÍ ČTENÍ A POSLECH Z KNIHOVNY

Nenechte si ujít spoustu knih, časopisů,

CD, audioknih, deskových her, které Vám

pomohou naladit se na Vánoce, přinesou

mnoho nápadů, inspirací, receptů, dobré

nálady a pohody.

DÁRKOVÝ POUKAZ DO KNIHOVNY 

Vánočním dárkovým poukazem na roční

registraci v Masarykově veřejné

knihovně Vsetín uděláte radost svým

blízkým. K vyzvednutí 

v půjčovnách nebo elektronickým

požadavkem (možnost přeregistrace 

a platby online - prosíme o uvedení 

e-mailu na objednatele a poznámka

"vánoční poukaz").

PF 2022
Přejeme klidný adventní čas, krásné

prožití svátků vánočních, hlavně zdraví 

a šťastný rok 2022.

VÁNOCE 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, Archív
Karla Kostky.
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