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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 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

Nastupuji do vlaku Valašský expres: Vsetín
– Praha. Je teplá únorová neděle, čas
siesty po vydatném obědě. Předjaří
nesměle vystupuje z pórů sluncem laskané
země. 
Dá-li svatý Kryštof, ještě za světla budu 
v naší metropoli. Vagón je poloprázdný,
národ studentský využívá pozdějších spojů. 
V této chvíli dlí ještě u rodičů, kteří sotva že
sklidili použité nádobí, začínají na stůl vršit
kalorickou pyramidu, aby jejich potomci
přežili čas odloučení. V každém případě
mám radost z luxusu, který mne čeká – přes
tři hodiny jízdy jen pro sebe… a pro knihu.
Lidé dnes mají mnoho možností, jak se ve
vlaku (autobusu, letadle) při cestování
zabavit. Smartphony, tablety, notebooky
nabízí mnoho zajímavých formátů pro
poslech, sledování filmů, hraní her,
vypracovávání úkolů, firemních strategií či
daňových přiznání. Moderní technologie
naleznete v rukou mladší i střední generace, 

Jsou omotáni kabely a za kmenové
odznaky slouží nenápadná nebo velmi
masivní sluchátka. Takhle skupina se
dokáže vevlaku připojit a zároveň být
dokonale odpojená. Kladou průvodčím
dotazy, které nemají pranic
společného s výlukami na trati, ale
zajímá je, zda by nešla restartovat
WiFi, protože jak se ta data vlečou, je
fakt OMG či WTF. 
Já ale patřím do jiné skupiny, jsem
hrdá členka čtenářské komunity.
Patřím mezi spiklence Řádu šustících
stránek, kteří s neznámými čtenáři
okamžitě sympatizují a ctí, jak jejich
potřebu být nerušeni, tak potřebu
komunikovat a sdílet nadšeně, že
knihu, kterou právě čtete, už mají na
nočním stolku a že se na ni moc těší.
Cestující čtenáři se zvědavým
respektem obhlídnou knihu kolegy,
zapátrají v paměti, poposednou 
a povzdechnou:
„Tolik knih, a tak málo času.“ 
a pokračují v četbě. 
Knihy do vlaku (autobusu, letadla)
prostě patří a divím se, že v jídelním
voze nenabízejí vedle párků 
a medovníků i kvalitní potravu pro duši
„Dobrý den, dala bych si hemenex 
a kávu. A vypůjčila bych si tenhle
výbor povídek českých začínajících
autorů, děkuji. Můžu platit kartou?“ 
Asi se teď projevuje má profesionální
deformace, zřizovat knihovničky ve
vlacích nedává smysl, ale my čtenáři
nemáme s fantazií problém. Rozhodně
vidíme svět optimisticky. Děti, které si
v plném kupé slabikují Čtyřlístky



jsou tak nějak roztomilejší a teenager
ponořený do tlustého románu vzbuzuje
naději, že civilizace zítra nezkolabuje.
Navíc, dokud jsem spolu s oblíbenými
postavami uprostřed krásného
moudrého příběhu, je má tolerance 
k nedochvilnosti Českých drah téměř
bezbřehá. 

Cestujte vlaky (autobusy, letadly),
čtěte a těšte se na jaro. 
My, ze vsetínské knihovny, se těšíme 
na Vaši návštěvu, náš březnový
program, v duchu „Březen – měsíc
čtenářů“, se Vám bude určitě líbit.

Daniela Divínová



"Když zakopneš, udělej z toho součást
choreografie!"...
Volné pokračování bestsellerů Navždycky 
a Miluju tě. Já vím. Všichni si myslí, že
Charlee vede dokonalý život. S tanečními
videi kraluje TikToku, míří za svým snem hrát 
v muzikálech, a navíc ji obsadili do hlavní
role ve školním představení Pomády. Koho
by napadlo, že slečna dokonalá trpí
úzkostmi a v noci nespí? Sladké sny se jí
vyhýbají i kvůli Noahovi, představiteli
Dannyho. Charlee ho nemůže vystát, ale
letní noci mají svoje kouzlo…
Zveme na besedu s autorkou 31.3. od 17:00.

doporučuje Olga Zbranek Biernátová

L E T N Í  N O C I
N O F R E E U S E R N A M E S

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Víte, jaký je to pocit, když vám ze dne na
den nepřijde domů manžel? Do práce

odejde zdravý člověk, který už nikdy
nepřijde. Kniha Hornické vdovy přináší

autentické autorizované příběhy
hornických vdov od nejstarších až po

nejmladší na pozadí historických proměn
Československa a České republiky, kdy

bylo hornictví vnímáno jednou jako
výkladní skříň socialismu, jindy jako jev

zatracovaný a zesměšňovaný. Kniha se tak
snaží poodkrýt fenomén hornictví v jiném

světle. 
Zveme na besedu s autorkou 10.3. od 17:00.

 

doporučuje Hana Malá

H O R N I C K É  V D O V Y
K A M I L A  H L A D K Á

 

P r a v i d e l n ě  v á m  d o p o r u č u j e m e  k n i h y ,  k t e r é
j s m e  č e t l i ,  a  k t e r é  n á s  z a u j a l y .  N e c h t e  s e
z l á k a t  n a š i m i  t i p y  …

V í c e  r e c e n z í  n a j d e t e  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  k n i h o v n y
v  r u b r i c e  „ T i p  n a  k n i h u “ .

https://www.albatrosmedia.cz/autori/65208284/nofreeusernames/
https://www.knihcentrum.cz/autor/kamila-hladka


Inspirativní příběhy lidí,
kteří odešli z města 
a vybudovali si svůj
domov v souladu s
přírodou a jejími cykly.
Lucie a Janek Sedlářovi 
si plní sen – společně 
s dětmi cestují starým
obytným autem po
zapadlých, ale
dechberoucích krajích
naší země a hledají svůj
vysněný pozemek, rodový
statek, místo, kde by se
usadili, tvořili a žili 
v souladu s přírodou. 
Při tomto putování
navštěvují inspirativní
lidi, kteří již udržitelným
způsobem života žijí, 
s respektem k Zemi.

ŽÍT LEHCE
JANEK SEDLÁŘ, 
LUCIE SEDLÁŘOVÁ

Nils, Benjamin a Pierre se
vydávají na dlouhá léta
opuštěnou chatu, aby
splnili poslední přání své
matky. Cesta je nejen
příležitostí k nalezení
ztracené vzájemné
soudržnosti, ale 
i k rozklíčování temných 
a nevyřčených běsů
minulosti. Emoce,
vyvolané dětstvím 
v nejisté atmosféře skryté
rivality, snaha bratrů 
o získání uznání otce 
a pozornosti psychicky
nevyrovnané matky se
odráží i v jejich dospělém
životě. Přichází čas vše
urovnat, pochopit 
a možná i odpustit.

Z POPELA
ALEX SCHULMAN

Tato kniha přináší
pozoruhodný portrét
patnácti svérázných
osobností – novodobých
„zámeckých pánů“, kteří v
sobě našli dost odvahy,
touhy a dobrodružné
povahy, aby si koupili zámek.
Přesněji, většinou jen jeho
ruinu. Uskutečnění svého snu
od té chvíle věnují veškerý
svůj čas, peníze i své fyzické
síly. Často zámku podřizují 
i osobní vztahy. Rozhovory 
a fotografické portréty
autorského týmu česko-
německé fotografky a
publicistky Kateřiny Sýsové
a spisovatelky, editorky a
publicistky Anny Novotné
vznikaly několik let.

ABY PO NÁS NĚCO
ZŮSGTALO
ANNA NOVOTNÁ

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/ed76bee1-30da-43ad-b700-926521ff35e4
https://katalog.mvk.cz/records/c68943fe-83b0-45e3-9cf1-a520be1441d9
https://katalog.mvk.cz/records/cba48774-442c-4519-b40c-c3efec71963c
https://www.kosmas.cz/autor/79236/janek-sedlar/
https://www.kosmas.cz/autor/79235/lucie-sedlarova/
https://www.kosmas.cz/autor/46837/jenny-colganova/
https://katalog.mvk.cz/records/cba48774-442c-4519-b40c-c3efec71963c
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/


Celostátní kampaň, jejímž cílem je nabídnout čtenářům a návštěvníkům co největší
kontakt se čtením, s knihovnou a jejími aktivitami, které proběhnou v hlavní budově
knihovny na Dolním náměstí a v sídlištních knihovnách Luh a Rokytnice. V Týdnu čtení
budeme číst v partnerských organizacích, seniorům i dětem, žákům a studentům, také
na veřejnosti. Letošního rokem se bude prolínat téma „udržitelnost“, oceníme
nejvěrnější čtenáře. Cíle udržitelného rozvoje jsou komplexní a zahrnují složku sociální,
ekonomickou i ekologickou a jejich mottem je "leave no one behind", tedy nikdo nemá
být vyloučen, protože udržitelný rozvoj lidstva se týká nás všech. Zároveň jejich šíře
dává příležitost pro zapojení opravdu všech. Třeba zorganizovat úklid nejbližšího okolí
knihovny nemusí být úplně složité.

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ



Národní digitální knihovnu Národní

knihovny ČR

Digitální knihovnu Moravské zemské

knihovny

Digitální knihovnu Knihovny AV ČR

S knihovnou můžete číst i nedostupná

díla…

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 online službu DNNT - Díla

nedostupná na trhu.

Zpřístupníme vám tisíce digitalizovaných

knih a dalších dokumentů (novin,

časopisů atd.).

Pro využití služby je nutná registrace 

do Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, 

a pro přístup do čtenářského konta

nastaveno uživatelské jméno a heslo.

Podrobnosti k této službě na našem

webu. 

V současné době jsou k dispozici 

3 digitální knihovny, které nabízí přístup 

k plným textům pro volná díla a díla

nedostupná na trhu. 

Jedná se o:

Snadný přístup ke všem těmto knihovnám

umožňuje rozcestník https://dnnt.cz/ 

K dispozici je cca 150 000

digitalizovaných knih a časopisů z české

vydavatelské produkce (knihy vydané do

roku 2007, periodika vydaná do roku

2011).

DNNT - DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU

https://www.mvk.cz/sluzby-pro-vas/dnnt-dila-nedostupna-na-trhu/
https://www.mvk.cz/sluzby-pro-vas/dnnt-dila-nedostupna-na-trhu/
https://dnnt.cz/


Rudolf Magdon se narodil v Ostravě a už
jako dítě hrál na různé nástroje. Pracoval 
2 roky jako horník a po vojenské službě
začal s folklorem jako tanečník souboru
Hlubina v Ostravě. V letech 1972-76
absolvoval studium hry na cimbál na
Lidové Konzervatoři v Ostravě a rok ještě
pokračoval ve studiu hudební teorie, jako
samouk později hrával i na kytaru, klavír 
a na basu. Z návštěv u tety v Prostřední
Bečvě si zamiloval Valašsko a když se
oženil, přestěhoval se r. 1975 do Vsetína,
kde žije doposud. Stal se tanečníkem a
později cimbalistou a basistou folklorního
souboru Vsacan. R. 1979 založili spolu 
s manželkou Jitkou dětský taneční soubor
Malý Vsacánek, který vedli až do r. 1999.
R. 1985 také založil a vedl první dětskou
cimbálovou muziku, jejímž primášem byl
Mirek Urubek a kde zapojil i své dvě dcery
Radku a Katku. Jak děti odrůstaly, zakládal
další muziky. Rudolf Magdon vychoval
několik generací muzikantů, kteří se věnují
muzice dodnes, a za dlouholetou práci pro
valašský folklor byl oceněn jako Osobnost
neziskového sektoru za r. 2011 a rovněž
získal i Cenu města Vsetína za r. 2011.

Text: Valašský deník. 2012, roč. 21, č. 241
(16.10.2010), s. 3.Valašský deník. 2012, roč.
23, č. 66 (17.3.2012), s. 3.
Fotografie: Radka Křivová Magdonová,
dcera.

OSOBNOST MĚSÍCE
RUDOLF MAGDON

PŮSOBENÍ: MUZIKANT, FOLKLORISTA

* 12.03.1942 Ostrava

https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/
https://www.osobnostivalasska.cz/


BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Pondělí 7.3.

Šedík a Bubi – kočičí čtení, 13:30 hodin,

dětská knihovna Luh

Hrajeme si s knížkou, 8:00 hodin, 

dětská knihovna na Dolním náměstí

Úterý 8.3. 

Slušně nejen v knihovně, 8:00 hodin,

dětská knihovna na Dolním náměstí

Jarní čtení  - domov Zahrada, Jabloňová

Zážitkové čtení pro družinu, 13:00 hodin,

dětská knihovna na Dolním náměstí

Čtení a povídání o jaru, 8:30 hodin, 

dětská knihovna Luh

Šedík a Bubi – kočičí čtení, 13:30 hodin,

dětská knihovna Luh

Středa 9.3. 

Zasmějme se s knížkou – program pro

klienty Elimu, 13:00 hodin

Šedík a Bubi – kočičí čtení, 13:30 hodin,

dětská knihovna Luh

To nejlepší z valašských autorů – 11:00

hodin

Čtvrtek 10.3. 

Jarní čtení  - domov pro seniory Harmonie,

10:00 hodin

Zážitkové čtení pro družinu, 13:00 hodin,

dětská knihovna na Dolním náměstí

Pátek 11.3. 

Čtení v angličtině s Jamesem Stevensem,

9:00 hodin, K klub, Dolní náměstí

Čtení a povídání o jaru, 9:30 hodin, dětská

knihovna Luh

Zážitkové čtení pro družinu, 13:00 hodin,

dětská knihovna na Dolním náměstí

TÝDEN ČTENÍ



COVID NEBYL PRVNÍ

čtvrtek 3. března v 17:00 hodin,

společenský sál knihovny

 

O spálové, tyfové a dalších epidemiích, se

kterými se lidé v minulosti potýkali, bude

hovořit primářka infekčního oddělení

Vsetínské nemocnice MUDr. Helena

FUKALOVÁ. V minulých měsících vedla jednu

z covidových stanic, a tak zmíní také

onemocnění Covid-19, včetně řady informací

o průběhu i následcích tohoto onemocnění.

 

Součástí besedy je vernisáž výstavy ke 111.

výročí Vsetínské nemocnice s názvem

„Z nemocničních kronik“.

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

ZVUKOVÁ KNIHOVNA

úterý 8. března v 15:00 hodin,

společenský sál knihovny

 

Tradiční setkání uživatelů zvukové knihovny

tentokrát s trenérkou paměti

PhDr. Helenou Gajduškovou.

 

KAMILA HLADKÁ – AUTORSKÉ ČTENÍ

čtvrtek 10. března 17:00 hodin,

společenský sál knihovny

 

Beseda a autorské čtení se spisovatelkou,

autorkou knih Sestry (autorizované rozhovory

s řeholními sestrami) a Hornické vdovy

(příběhy hornických vdov různých věkových

generací), nominovanou na cenu Magnesia

Litera 2020.

BŘEZEN V KNIHOVNĚ



16. NOC HER

pátek 11. března od 18 hodin v K klubu

Noc plná deskových her a robotů 

s tradičním turnájkem, tentokrát v herní

novince Balada. Ceny pro výherce věnuje

Albi. Více informací k noclehu 

a občerstvení: jvaculikova@mvk.cz, telefon:

575 755 142 a na www.mvk.cz.

JARNÍ VÝPRODEJ KNIH

14. - 31. března 

Turistické informační centrum Vsetín

15.3. Jarní čtení v denním stacionáři

Magnolie

TAJEMNÍ (NEJEN) MAYOVÉ

čtvrtek 17. března v 17:00 hodin,

společenský sál knihovny, 

Starověké civilizace nás stále překvapují

svými neuvěřitelně přesnými znalostmi

vesmíru, stavitelství, matematiky, Země a

lidské bytosti. Kdo vlastně byli tito vyspělí

lidé a od kdy se píše jejich historie?

Přednáší: Radek Kubla.

STEAMPUNK

úterý 22. března v 17:00 hodin,

společenský sál knihovny

Původně literární subžánr, dnes osobitý

lifestyle, který má po celém světě statisíce

příznivců představí autorka knihy Ve stylu

steampunku Petra Slováková.

Steampunkové šperky 

workshop s Petrou Slovákovou 

od 16:00 hodin - pouze pro přihlášené 

více info na www.mvk.cz

BŘEZEN V KNIHOVNĚ

mailto:jvaculikova@mvk.cz


DĚTSKÝ KLUB PALEČEK

čtvrtek 24. března v 9:00 hodin, dětská

knihovna, 3. patro

Určeno pro rodiče na rodičovské dovolené

a jejich děti od narození do 4 let. Ukázka

leporel, didaktických hraček a audioknih.

Nebudou chybět říkanky, zpívánky a tvoření.

Těšíme se na vás. Probíhá v rámci projektu

S knížkou do života.

 

PERMAKULUTRA

čtvrtek 24. března v 17:00 hodin,

společenský sál knihovny

Permakultura není žádná zbytečná věda a dá

se naučit po malých kouscích. O životním

stylu, zaměřeném na zdraví a rozvoj člověka,

společnosti a přírody přednáší Alena

Suchánková, lektorka s dvacetiletou

zkušeností v permakultuře a autorka knihy

Líná zahrada.

 

NA CESTÁCH SVĚTEM

CESTOVATELSKÝ KVÍZ S LIBOREM BUREŠEM

Téma: Česká republika

středa 30. března v 16:00 hodin

Vědomostní kvíz pro dvoučlenné týmy

nebo jednotlivce.

 

NOFREEUSERNAMES – LETNÍ NOCI

čtvrtek 31. března v 17:00 hodin,

společenský sál knihovny

beseda s bloggerkou, milovnicí knih, young

adult spisovatelkou ze Vsetína Olgou Zbranek

Biernátovou zejména o její nové knize Letní

noci, ale i o všem dalším.

BŘEZEN V KNIHOVNĚ



VÝSTAVA 
Do 31.3.2022

Z NEMOCNIČNÍCH KRONIK – výstava ke

111. výročí Vsetínské nemocnice.

VZDĚLÁVÁNÍ 

3D TISK

workshop pro začátečníky

pondělí 28. března v 15:00 – 18:00 hodin,

K klub

Láká vás 3D tisk, ale nevíte jak začít? 

Na workshopu společně projdeme celým

procesem tvorby 3D modelu, až po tisk

hotového výrobku. 

Workshop je vhodný pro úplné začátečníky,

je potřeba ovládat základy práce na

počítači a umět pracovat s myší. Pokud

chcete, můžete si přinést vlastní počítač.

cena: zdarma

Akce probíhá v rámci BMČ.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

Architekti italského baroka 

od 9.00 do 11.00 hodin, společenský sál

knihovny v termínech:

23.2.,9.3.,23.3.,6.4.,20.4.2022

KURZY NĚMČINY A ANGLIČTINY 

PRO SENIORY

Přihlášky a podrobné informace:

Mgr. Kateřina Janošková, tel.: 575 755 136,

Masarykova veřejná knihovna Vsetín,

Dolní náměstí 1356 nebo na www.mvk.cz

BŘEZEN V KNIHOVNĚ





Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 
květen 2021 
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