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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
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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

Červen, ladící se do prosluněného módu, ve
mně evokuje slastné vzpomínky z mého mládí
– přece jen je to poslední měsíc školního
roku, po kterém následují dva prázdninové
měsíce. Červen je také prvním letním
měsícem, což znamená (pokud se mohu
spolehnout na svou paměť), že bývá
měsícem s příjemnými denními teplotami a
vlahými večery, které díky pozdním západům
slunce vybízí k aktivnímu způsobu jejich
prožití.
Již tradičně se vsetínská knihovna loučí se
školním rokem velkou venkovní akcí, při které
za hudebního doprovodu převážně
regionálních hudebníků probíhá zábavné
dopoledne nejen pro děti školou povinné, ale
pro všechny, kteří mají rádi kouzelné
prostředí knih, her a písniček. Ani letos tomu
nebude jinak, takže ať už jste školáci či
neškoláci, přijďte se pobavit ve středu 29.
června na Dolní náměstí před knihovnu. 

Zajímavé srovnání školy a knihovny nabízí
text K. H. Borovského z r. 1846: 
„Zřizování městských veřejných knihoven
považujeme za nejdůležitější a nejlepší
prostředek ke vzdělání lidu. Neboť
knihovna jest také škola a sice škola pro
mládež i pro dospělé, škola všestranná, 
v kteréžto učí mnoho moudrých učitelů 
k tomu bez hole, bez metly, bez černé
tabulky. Nedá se upříti, že celá krajina za
krátký čas jiné tvářnosti nabude, když se
v ní několik knihoven zřídí a v lidu chuť ke
čtení moudře vzbudí.“ Karel Havlíček
Borovský, Pražské noviny 1846.

Červen je ovšem také měsícem, ve
kterém startuje letní turistická sezóna,
takže do popředí zájmu obyvatel, ale
především návštěvníků našeho města, se
dostává rozsáhlá nabídka Turistického
informačního centra Vsetín, které je
organizační součástí vsetínské knihovny.
Musím přiznat, že ještě stále nemůžeme
sami uvěřit tomu, že se nám při současné
situaci na trhu s cyklistickými koly
(protože kola ale OPRAVDU k sehnání
NEJSOU…) podařilo do půjčovny kol v
„íčku“ nakoupit 6 horských, zcela nových
a výborně vybavených, kol a také 2
elektrokola. Právě díky elektrokolům se
nabízená služba půjčení kol dostala na
kvalitativně vyšší úroveň. 

Užijte si poslední předprázdninový měsíc!
A přijďte do knihovny, nebudete litovat…
Těšíme se na Vás!

Daniela Divínová



Autobiografický hrdina knihy Martina
Ryšavého se vydává na dobrodružnou a

nesnadnou výpravu k doposud
neprobádaným končinám lidské existence.

Cesta se mu stává příležitostí k niterné
rekapitulaci bohatých životních zkušeností

světoběžníka, spisovatele a filmového
dokumentaristy.  Na horizontu jeho pouti se
neotřelá pozorování a vyprávění prolínají s
úvahami o smyslu vysněných, dosažených i

nenaplněných životních cílů. Sibiřské 
a arktické dálavy se tak protagonistovi

proměňují v symbolickou trajektorii
lidského údělu.

 
doporučuje  Dana Riedlová

T U N D R A  A  S M R T
M A R T I N  R Y Š A V Ý

 

PŘEČTĚTE SI, 
CO NÁS ZAUJALO

Stanton Carlisle je kouzelník v potulném
panoptiku, které lačnému publiku nabízí
různé bizarnosti: nejsilnějšího muže na
světě, elektrickou dívku i takzvaného
divocha, nejnižší formu lidské existence.
Stan ale jako mistr manipulace míří
opačným směrem. Postupně se
vypracovává a zdá se, že svět mu leží 
u nohou… až do chvíle, kdy jeho jistoty
během jedné seance shoří na popel. 
V Uličce přízraků se totiž i ten nejzářivější
sen může proměnit v noční můru.

doporučuje Hana Malá

U L I Č K A  P Ř Í Z R A K Ů
W I L L I A M  L I N D S A Y  
G R E S H A M
 

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/5495/martin-rysavy/
https://www.kosmas.cz/autor/81579/william-lindsay-gresham/
https://www.kosmas.cz/autor/81579/william-lindsay-gresham/
https://www.kosmas.cz/autor/81579/william-lindsay-gresham/
https://www.kosmas.cz/autor/19781/stanislav-beran/


Opona je druhou knihou
Ondřeje Hübla. Debutoval
povídkami Hod mrtvou
labutí (2018) s originálními
příběhy i smyslem pro
černý humor. Hlavní hrdina
— úspěšný majitel firmy
zabývající se umělou
inteligencí — si objedná
rodinný zájezd do doby
nejtužšího stalinismu, aby
svou dceru vyléčil z jejího
levičáctví. Pořádající
agentura slibuje zažít 50.
léta, tedy politické
procesy, kolektivizaci
zemědělství, otrockou dřinu
v dolech i budovatelské
divadelní hry. Hra na
minulost se však postupně
vyostřuje a stává se pastí.

OPONA
ONDŘEJ HÜBL

V polích nedaleko obce
Lipová jsou objeveny lidské
ostatky. S největší
pravděpodobností patří
jednomu z pohřešovaných
dětí, které zde během
uplynulých let beze stopy
zmizely. Nejenže vše
nasvědčuje tomu, že
chlapec byl dlouhé roky
vězněn, dokonce se zdá, že  
i navzdory rozsáhlému
pátrání a nejrůznějším
hypotézám policistů vesnici
nikdy neopustil. Kriminální
komisařka Laura Linhartová
a její kolega Adam Beneš
znovu otevírají dávno
odložený případ a pouštějí
se do dalšího napínavého
vyšetřování. 

VESNICE
KRISTÝNA TRPKOVÁ

Thorn, Západní Prusko
1910. Plachý Carl, odvážný
Artur a drzá Isi berou život
jako hru. Nijak je nešokuje
ani vzrušující vědecká
zpráva o nově objevené
kometě, Halleyově, která
by mohla zničit Zemi.
Naopak – aktivně
prodávají „pilulky proti
konci světa“. Ale dospívání
nelze zastavit...Carl se
dává na dráhu fotografa,
Artur a Isi se stávají
párem. Definitivně však
přátele rozdělí až světová
politika.
Stíny světa jsou vzrušující
historický román o
zanikajícím starém světě a
dospívání.

STÍNY SVĚTA
ANDREAS IZQUIERDO

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, případně
půjčit jako e-knihu.

https://katalog.mvk.cz/records/199350af-5a0f-4bf4-bd09-a726b774e6df
https://katalog.mvk.cz/records/e9b43190-a65f-4f61-927f-d423a28d696f
https://www.kosmas.cz/autor/38379/jane-harperova/
https://www.kosmas.cz/autor/79297/kristyna-trpkova/
https://www.kosmas.cz/autor/78265/ava-miles/
https://www.kosmas.cz/autor/81446/andreas-izquierdo/


Na letní sezónu jsme obnovili nabídku kol a elektrokol k vypůjčení...
Vsetínská knihovna půjčuje již dlouhodobě v Turistickém informačním centru Vsetín
(TIC) kola včetně příslušenství. V letošním roce se podařilo vybavit naši půjčovnu kol 6
novými jízdními horskými koly a rozšířit nabídku také o 2 elektrokola.
„Máme velkou radost z toho, že se podařilo nákupem zcela nových kol výrazně
zkvalitnit službu půjčení kol před nadcházející turistickou sezónou jak pro naše
spoluobčany, tak pro návštěvníky města, kteří ji mohou využít ke svým výletům po
městě či okolí nebo se projedou po cyklostezce Bečva. Těšíme se na mnoho
spokojených cyklistů“, vysvětluje ředitelka vsetínské knihovny Daniela Divínová.
Vypůjčení jízdního kola v TIC není nic složitého. Po předložení dvou dokladů totožnosti
je potřeba podepsat smlouvu a zaplatit zálohu a výpůjční cenu. Více upřesňuje
pracovník TIC Otakar Hošek: „Cena za půjčení jízdního kola je 400,- Kč za den a
elektrokola 700,- Kč na den. Kromě toho je potřeba složit vratnou zálohu 1 000,- Kč

JÍZDNÍ KOLA A ELEKTROKOLA 
K PŮJČENÍ V TURISTICKÉM

INFORMAČNÍM CENTRU VSETÍN



za horské kolo a 5.000,- Kč za elektrokolo.

Kola jsou vybavena kapsou na doklady,

pumpou, základním lepením - nářadím 

a zámkem. Ke kolům je možné za

jednorázový poplatek 100,- Kč půjčit 

i přilbu. Všechny ostatní doplňující

informace se dozví zájemce přímo v TIC

Vsetín“. 

Služby půjčovny kol v TIC je možné využít 

v provozní době Turistické informačního

centra Vsetín, tedy v pracovní dny pondělí

– pátek v době od 9:00 – 18:00 hodin 

(ve středy již od 8:00 hodin) a v soboty od

9:00 – 12:00 hodin. Kontakt: telefon: +420

575 755 144, e-mail: ic.vsetin@mvk.cz.

Připomínáme, že jako doplňkovou službu

TIC je také možnost využít úschovnu

zavazadel. 

JAK DOPADL KVĚTINOVÝ BAZAR?

Ve středu 25. května proběhl již čtvrtý

květinový bazar před Turistickým

informačním centrem Vsetín. Přestože nám

počasí nepřálo, velká část kytek našla své

nové majitele. Odpoledne proběhl

doprodej kytek ve vnitřních částech

knihovny. Prodalo se přibližně 60 rostlin a

utržilo se kolem 1500 korun, které se

použijí na nákup dětských knih.

Doprovodnou akcí byla EKO tvořivá dílna a

po celou dobu také probíhal Green SWAP

(přines svou kytku a vyměň ji za jinou).

Děkujeme všem, kteří dali kytkám druhou

šanci, věnovali své rostliny do bazárku a

pak jiné nakoupili.



Plukovník Jan Maria Hronek se narodil v
Uherském Hradišti manželům Emilii a Janu
Hronkovým a byl jejich jediným dítětem. Oba
rodiče byli učitelé a když otec Jan Hronek st.
dostal učitelské místo ve Valašské Polance,
celá rodina se sem přestěhovala. Jan Hronek
navštěvoval Sokol a díky otci, nadšenému
turistovi, měl blízký vztah k v přírodě.
Po r. 1939 se celá rodina zapojila do domácího
odboje, pomáhali při převádění lidí na
Slovensko nebo do Polska. Jan Hronek
studoval na vsetínském gymnáziu a jako
třináctiletý se aktivně zapojil do
partyzánského hnutí a byl partyzánskou
spojkou v prostoru Vsetín – Valašská Polanka.
Předával zprávy a zajišťoval materiál, často
jezdil na Vsetín pro lékaře, aby ošetřil raněné
partyzány. Za odbojovou činnost byl na
Vsetíně 5. května 1945 vyznamenán generálem
Karlem Klapálkem medailí za chrabrost.
Za svá partyzánská léta obdržel řadu
vyznamenání a ocenění, vedle Odznaku
československého partyzána a Pamětního
odznaku druhého národního odboje byl také
držitelem Československé medaile Za
chrabrost před nepřítelem. Po celý život byl
velmi aktivní a rád pořádal besedy s mládeží.

Text: Vsetínské noviny. 2015, č. 10 (22.5.2015), s. 3.
Jan Hronek. Příběhy 20. století. Paměť národa
[online]. 2015-02-06 [cit. 2019-09-27].
Zemřel Jan Maria Hronek. Muzeum regionu
Valašsko [online]. 2022-02-16 [cit. 2022-02-22].
Fotografie: Michal Burda, Valašský deník.

OSOBNOST MĚSÍCE
JAN HRONEK

ÚČASTNÍK ODBOJE

* 07.06.1931 Uherské Hradiště 
† 13.02.2022 Břeclav

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


V roce 2021 měla vsetínská knihovna 

6 327 registrovaných uživatelů a

navštívilo ji téměř 190 000 osob. Bylo

vypůjčeno přes 209 000 knih, periodik,

CD, her a dalších dokumentů a knihovna

uspořádala nebo přispěla k realizaci

téměř 600 akcí. Ve výroční zprávě se

dočtete nejen o činnosti jednotlivých

půjčoven, ale také o zpracování a

nákupu titulů nebo o působnosti

knihovny, která prostřednictvím oddělení

regionálních služeb zajišťuje odbornou

pomoc 73 knihovnám okresu Vsetín.

Vedle kulturně vzdělávací role stále

posiluje i role sociálně komunitní – mezi

uživatele patří i senioři, děti, mladé

rodiny, rodiče samoživitelé, cizinci,

osoby se zdravotním postižením

(fyzickým i mentálním), nezaměstnaní,

klienti sociálních služeb atp. I pro ně

vytváří knihovna kultivované zázemí a

prostor pro osobní rozvoj či odpočinek.

Prioritou knihovny je stále podpora

čtenářské gramotnosti, a to již od těch

nejmenších „čtenářů“. Úspěšně

pokračovala spolupráce s firmami i

místními organizacemi na některých

dílčích projektech či aktivitách. A hlavně

jsme oslovili výročí 100 let od vzniku

knihovny! 

Výroční zpráva za rok je dostupná v

tištěné podobě na jednotlivých

půjčovnách a můžete si ji také

prolistovat v elektronické podobě na

www.mvk.cz

JAK JSME SI VEDLI V ROCE 2021

https://www.mvk.cz/aktuality/jak-jsme-si-vedli-v-roce-2021/


ROBOHERNA

pátek 3. června 14-18 H

K klub

Přijďte si vyzkoušet programovatelné

robotické hračky.

ZVUKOVÁ KNIHOVNA

MELODIE MÉHO MLÁDÍ

úterý 14. června v 15 H

společenský sál knihovny

Přijďte si s námi zavzpomínat na své

oblíbené interprety a písničky, které ve

vás znějí už od mládí. Setkání pro

uživatele zvukové knihovny připravily

Romana Kurišová a Magda Goláňová.

DĚTSKÝ KLUB PALEČEK 

čtvrtek 16. června v 9:00 H

Dětská knihovna Dolní náměstí

Předprázdninové setkání určené pro

rodiče na rodičovské dovolené a jejich

děti od narození do 4 let. Probíhá v

rámci projektu S knížkou do života.

NA CESTÁCH SVĚTEM

CESTOVATELSKÝ KVÍZ S LIBOREM

BUREŠEM, TÉMA: EVROPA

středa 22. června v 17:00 H, K klub

Vědomostní kvíz pro dvoučlenné týmy

nebo jednotlivce - kapacita omezena.

Přihlašování a více informací na tel.:

575 755 133, e-mail mgolanova@mvk.cz.  

Účast na kvízu dle pořadí přihlášení,

možnost náhradníků. První tři nejlepší

týmy se mohou těšit na drobné odměny.

ČERVEN V KNIHOVNĚ 

mailto:mgolanova@mvk.cz


AHOJ, LÉTO!

Středa 29. června od 9:30 do 12:00 H

před knihovnou na Dolním náměstí

Zahájení prázdnin s knihovnou na téma:

Svět vody. Plnění námořnických úkolů,

hledání pirátského pokladu, čtení a

zábava na celé dopoledne. 

Hudební host: Bolek Vjaclovský.

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

VÝSTAVA: 

1.-30.6. NEČTU! POSLOUCHÁM

(schodiště a chodba knihovny) 

Výstava představuje fenomén audioknih.

Autorkou kreseb je Kateřina Illnerová. 

Kurzy českého jazyka pro cizince / Курси
чеської мови для �ноземц�в
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

+420 734 417 893

ČERVEN 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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