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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

Tři nejčtenější knihy světa jsou: Svatá
Bible, Citáty Mao Ce-Tunga a Harry
Potter.

„Mnoho knih je jako klíč k neznámým
komorám na hradě vlastního já.“ - Franz
Kafka

Květen je podle dlouhodobých průměrů
počasí již typicky jarní měsíc. Slunce stoupá
vysoko nad obzor a teploty se šplhají hodně
přes +20 °C. Teplé a slunečné počasí láká k
venkovním aktivitám a my ve vsetínské
knihovně dobře víme, že není úplně žádoucí
vás od procházek přírodou či terapeutického
zahradničení vytrhovat nabízením jakýchkoli
besed či seminářů. A tak je ani neplánujeme
realizovat. Za to se intenzivně věnujeme
nákupu nových knih, protože tušíme, že
vypůjčené nové tituly z knihovny bude přesně
to, co vám udělá radost a zpříjemní třeba
večery nebo deštivé víkendy. Knih se týká
mnoho zajímavostí, které vás možná
překvapí.
Věděli jste, že:

 

Nejdelší věta nalezená v knize je 823
slov dlouhá věta v knize Bídníci od
Victora Hugo.
Abibliofobie je strach z dočtení knihy.
Čtení knih aspoň 6 minut denně může
snížit stres o 68 %.
Lidé, kteří čtou, mají dva a půl krát
menší pravděpodobnost, že u nich
bude v pozdějším věku diagnostikována
Alzheimerova choroba.
První kniha napsaná na psacím stroji je
Dobrodružství Toma Sawyera.
Z jednoho stromu může vzniknout i 50
knih.
Série Harry Potter je nejprodávanější
série všech dob.
Nejdražší prodanou knihou vůbec je
Leicesterský rukopis (Codex Leicester)
od Leonarda Da Vinci. Byl prodán za
30,8 milionu dolarů a kupcem byl Bill
Gates.
Na Harvardu mají knihovnu, ve které
jsou 4 právnické knihy vázané v lidské
kůži. 

I v knihovně se snažíme chovat „udržitelně“
a v květnu jsme se rozhodli, že spolu s
vámi dáme pokojovým květinám druhou
šanci. Po celý měsíc bude tedy probíhat
„GREEN SWAP“, který vyvrcholí 25. května
již 4. Květinovým bazarem. Pro více
informací mrkněte na náš web nebo
listujte dále tímto Magazínem. Pevně
věřím, že Květinový bazar nebude jediné,
co vás osloví.

Užívejte krásy jara a těšíme se na jakékoli
setkání s vámi ve všech půjčovnách
knihovny.

Daniela Divínová



Kniha Od semínka v prach je vlastně
jakýmsi manifestem zahradnického zenu a

povzbudivou rozpravou o životě v souladu s
přírodou. Kde není uřvané ego, tam má v

nastalém prázdnu šanci vyvstat něco
jiného. Třeba štěstí. Pak stačí zahlédnout

rorýse, pohladit muškát nebo sledovat
postarší sousedku, a nic vám nechybí. Marc

Hamer navrhl a pečuje o tutéž
pětihektarovou zahradu více než dvacet

let. Chodí do ní málokdo, a tak je jediným
člověkem, který zná všechna její tajemství.

Jeho vztah s paní majitelkou je zároveň
odtažitý i překvapivě důvěrný.

 
doporučuje  Hana Malá

O D  S E M Í N K A  V  P R A C H
M A R C  H A M E R

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Permakultura není pouhým přístupem k
zemědělství: její principy mohou inspirovat
alternativní životní styl, zodpovědný vůči
přírodě i člověku – ať už se zásadami řídíme
bezvýhradně, nebo do svého běžného života
začleníme pouze ty podněty, které jsou nám
blízké. Permacomix je zároveň praktickým
manuálem i vyprávěním o autentické
zkušenosti. Třicátník Gaëtan deprimovaný ze
svého zaměstnání v korporátu, se nečekaně
nadchne pro permakulturu, která dlouho
fascinovala a přitahovala jeho milou Izii, a
to mu konečně poskytne vhodnou příležitost
zvolnit. 

doporučuje Jana Vaculíková

P E R M A C O M I X
G U I Z O U  

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.kosmas.cz/autor/7159/jaroslav-rudis/
https://www.kosmas.cz/autor/19781/stanislav-beran/
https://www.kosmas.cz/autor/19781/stanislav-beran/


Proč se ze tří bratrů vrhne
do náruče smrti ten, který
má vše, co si jen může
přát? Nathan, nejstarší z
bratrů Brightových, dobře
ví, jak tvrdý je život v
australském vnitrozemí.
Osamělost tam znamená
smrt. Nejbližší sousedé
mohou být hodiny cesty
daleko a před spalujícím
žárem není úniku. Ví to,
protože po rozvodu a
neshodách s příbuznými
opustil rodinnou farmu a
protlouká se životem sám
— na rozdíl od svého
bratra Camerona. Ten
úspěšně vede rodinný ranč,
má milující manželku, dvě
rozkošné dcerky a obdiv
nejmladšího bratra
Bennyho.

ZTRACENÝ V PUSTINĚ
JANE HARPEROVÁ

Dlouho očekávaný
přelomový román o ženách,
víře a zlu.
Pustá vesnice skrytá ve
stínu pohraničních hor, kam
kdysi přicházely zástupy
poutníků vyprosit si pomoc
u sošky Panny Marie. Dnes
sem přijíždí Lena
Lagnerová, aby se tu skryla
před svou minulostí.
Namísto kláštera s
početnou řeholní komunitou
tu však najde pouze několik
řádových sester, vedených
svéráznou řeholnicí
Evaristou. Ta přišla do Bílé
Vody o poslední zářijové
noci roku 1950, kdy
komunistický režim odvlekl
v rámci Akce R všechny
řádové sestry do sběrných
klášterů. 

BÍLÁ VODA
KATEŘINA TUČKOVÁ

Alexandr Mitrofanov ve své
nové knize popisuje jevy
typické pro současnou
ruskou společnost a
politickou sféru a dokládá
je na nedávných
událostech. Vysvětluje,
proč je prakticky nemožné,
aby v Rusku fungovala
demokracie, z jakého
důvodu v této zemi dochází
k policejním represím nebo
odkud pramení expanzivní
ruská mentalita. Všechny
své teze opírá o reálná
fakta z minulosti. Při
analýze stavu nynějšího
státu se tak autor vrací
především k sovětské éře, v
níž má současné Rusko
kořeny. 

MRAZÍK S PENDREKEM V
RUCE
ALEXANDR
MITROFANOV

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://www.kosmas.cz/autor/28203/dominika-prejdova/
https://www.kosmas.cz/autor/38379/jane-harperova/
https://www.kosmas.cz/autor/46837/jenny-colganova/
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/


Díky službě Press Reader získáte online přístup k plným textům deníků a časopisů...

Masarykova veřejná knihovna Vsetín nabízí službu PressReader, díky které mají
registrovaní členové knihovny online přístup k plným textům více než 7 000 deníků a
populárně naučných časopisů v 70 jazycích ze 100 zemích světa včetně České
republiky (například Daily Mail, The Guardian, The Daily Telegraph, The Washington
Post či Der Standart, z českých pak Ekonom, Respekt, MF Dnes, Lidové noviny či
Hospodářské noviny a další).
 
Tituly jsou dostupné v den vydání a jsou v plném rozsahu jako tištěné verze. Databáze
je přístupná z vnitřní sítě knihovny, avšak stažené tituly jsou dostupné i bez připojení k
internetu (tedy i mimo budovu knihovny).

PRESSREADER
NOVINY A ČASOPISY 

Z CELÉHO SVĚTA
 



U článků je možnost poslechu, překladu

do 16 jazyků, tisku, zaslání mailem a

sdílení na sociálních sítích. Archiv je u

většiny titulů 3 měsíce. Čtenář má

možnost si stáhnout a číst tituly na svém

mobilním zařízení (s iOS, Android,

Windows 8, BlackBerry Playbook a/nebo

BlackBerry 10).

Noviny si v knihovně můžete stáhnout do

svých mobilních zařízení (Android / iOS).

Nyní si můžete číst noviny i z pohodlí

domova - stačí se přihlásit do

čtenářského konta v katalogu knihovny a

na titulní straně se objeví ikona s

odkazem pressreader.com, který Vás

přesměruje na náš hotspot.

Služba PressReader je zpřístupněna díky

grantové podpoře Ministerstva kultury

prostřednictvím Národní knihovny ČR.

DO PRÁCE NA KOLE

I v letošním roce se knihovna připojuje ke

kampani Do práce na kole. 

Máme úžasný knihovnický cyklotým,

který po celý květen bude najíždět

množství cenných kilometrů.

Vsetínská knihovna také opět poskytne

účastníkům DPNK drobné výhody viz

loňský rok: sleva 20 % na jednu novou

roční registraci v MVK Vsetín, kterou si

mohou účastníci DPNK vyřídit v období 

1. - 31. května 2022 pro sebe nebo pro

kohokoli blízkého, pokud přijdou v triku

"Do práce na kole". Mohou také využít

nabídky kávy zdarma v K klubu.



Jiří „Dareba“ Václavík se narodil a vyrůstal v
údolí Kychová na Huslenkách, jeho maminka,
učitelka, pocházela z muzikantské rodiny a
vedla jej k hraní, k lidové písničce a přivedla
jej i k hraní na akordeon, přičemž akordeon je
jeho hlavním nástrojem dodnes. S psaním
textů začal v již dětství, často píše i do
šuplíku. Vydal také sólové autorské album Ej,
Kyčero čarodějná, na němž spolupracoval s
řadou valašských i slovenských cimbálových
muzik, sborů a kapel.
Je zakládajícím členem valašské kapely
Dareband, se kterou dosud vydal čtyři ryze
autorská alba. Píše písně či písňové texty pro
celou řadu nejen regionálních hudebních
skupin (např. Horské pásmo, Country Sorry,
Gympleři, Gde Billy Boys nebo Vrkoč), kromě
„umělých lidových“ folklorních písní, psal i
trampské, folkové či country písničky.
Výběrová diskografie kapely Dareband:
Čarovná zelina (2011); Ogaři pálijá (2008);
Trnečky (2013); Uzené aj slibovička (2013);
Upadla ně koleda (2014); Valaši sú chlapi
pevní (2009).

Text: Valašský deník. 2013, č. 268 (18.11.2013), s. 12 a
13 příl. Naše Valašsko.
Fotografie: BURDA, Michal. Valašský deník 
Další informace: BURDA, Michal. Valašský gen: textař
a hudebník Jiří „Dareba“ Václavík ze Vsetína. Valašský
deník. 2013, č. 268 (18.11.2013), s. 12-13 příl. Naše
Valašsko.
URUBEK, Miroslav. Dareba složil na sto padesát
písniček. Naše Valašsko. 2005, 
Výběrová bibliografie: 10 roků s Darebandem, aneb,
Když hraješ srdéčkem, nač chodit s notama. 1. vydání.
Vsetín: Dareband spol., 2015, 155 s.

OSOBNOST MĚSÍCE
JIŘÍ VÁCLAVÍK

MUZIKANT, TEXTAŘ

* 15.05.1962 Vsetín

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


4. KVĚTINOVÝ BAZAR

Sběr květin: od 2.5.2022 v K klubu 

(3. patro knihovny)

Prodej: 25. 5. 2022, 10.00-16.00 před

Turistickým informačním centrem Vsetín

EKO tvořivá dílna: jarní květinové

zápichy

Green SWAP: po celou dobu akce 

(2. - 25.5.2022) - přines svou kytku 

a vyměň ji za jinou! 

pátek 6. května 14-18 H, K klub

ROBOHERNA

Přijďte si vyzkoušet programovatelné

robotické hračky.

úterý 10. května v 15 H 

společenský sál knihovny

VÝTVARNÁ DÍLNA

ZVUKOVÁ KNIHOVNA

Přesvědčte se, že kreslení či malování

může být zábavou i odpočinkem.

Tradiční setkání uživatelů zvukové

knihovny s lektorkou a výtvarnicí Janou

Šulákovou.

sobota 14. května od 9:00 H

Dolní náměstí před knihovnou

VSETÍNSKÁ FAIRTRADE SNÍDANĚ

připojujeme se v knihovně a v

Turistickém informačním centru Vsetín.

Spojeno s výprodejem vyřazených knih 

z knihovny, s hraním deskovek a s něčím

na zub. Probíhá v rámci Vsetínských dní

pro fairtrade.

KVĚTEN V KNIHOVNĚ



pátek 20. května 18:00–22:00 H

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

VSETÍNSKÁ NOC

Noc v country stylu – zvířecí knížky,

obrázky, deskovky, hry, fotokoutek,

tvoření a šifry Poznávací kvíz Turistického

informačního centra na téma Znáš svoje

město? (K-klub)

18:00–20:00 hodin

Živý koník hucul Lupínek s knihovnicí

Sabinou (Dolní náměstí před knihovnou)

18:00 - 21:00 stezka odvahy sklepními

prostory knihovny (po hodině)

čtvrtek 26. května v 9:00 H

dětská knihovna Luh

DĚTSKÝ KLUB PALEČEK V LUHU

Povídání a tvoření s knihou Tuze hladová

housenka.

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.

Výstava 

LISTUJ SVĚTEM 

do 31. května polské ilustrace pro děti 

v českých překladech. Ponořte se do

oceánu, projděte antickým labyrintem,

poznejte lidský mozek nebo prozkoumejte

tajemství hub! Zasoutěž si a hledej na

výstavních panelech správné odpovědi.

KVĚTEN V KNIHOVNĚ 



BOUNDY

Pomocí appky Actionbound hledáte

místo a teprve když na něj dorazíte 

a splníte zábavný úkol, zjistíte, kam jít 

Geolokační hry Seekorka

Tři příměstské hry pro milovníky knih 

a venkovního procházení - určeno

rodinám s dětmi.

Po stopách staříčků

(ne)zaniklé vsetínské hostince – 1. část 

Vydejte se na procházku vsetínskou

historií! Nahlédnete do jedinečných

osudů vsetínských hostinců a dozvíte se

zajímavosti z historie pohostinství 

na Valašsku. 

Více na www.mvk.cz

Kurzy českého jazyka pro cizince /

Курси чеської мови для �ноземц�в
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

každé pondělí

17:00 - 18:30 hodin - pro začátečníky 

19:00-20:30 hodin - pro začátečníky

Každou středu

16:30-18:00 hodin – pro začátečníky.

Курси чеської мови для �ноземц�в -

безкоштовно
Адреса: Публ�чна б�бл�отека Масарика
у Всет�н, Dolní náměstí 1356

кожного понед�лкa

17:00 - 18:30 - для початк�вц�в 19: 00-20:

30 годин - для початк�вц�в
Щосереди 

з 16:30 до 18:00 - для новачк�в.

KVĚTEN 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,
Wikimedia Common.
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