A máme je tu. Prázdniny. Co s nimi? Vyplnit je odpočinkem
a čerpáním inspirace. Jak? Všemi možnými způsoby.
Povalováním se, lelkování, plaváním, cestováním, cachtáním,
láskou...způsobů je mnoho a kolik lidí, tolik řešení. Je to jen na
každém z nás. Knihovnou? Četbou? Není to nuda? Může být,
ale nemusí...
Pokud čtete náš zpravodaj z knihovny pravidelně, už jste asi
o knihovně slyšeli úplně všechno. Přečetli jste si o všech našich službách, víte, jaké máme knihovní fondy, jaké pořádáme
doprovodné kulturní a vzdělávací akce. I v případě, že zpravodaj z knihovny čtete občas, můžete být s knihovnou a její nabídkou docela dobře obeznámeni. Pokud jej držíte v ruce poprvé, můžete být překvapeni, co všechno dokáže knihovna na relativně malém městě nabídnout.
Zpravodaj je naše (rozumějte knihovny) docela silné médium,
kterým komunikujeme směrem k vám, našim uživatelům, tu
s větší, tu s menší mírou úspěchu. Činíme tak již osmým rokem
a věřím, že nám stále bude dávat smysl jej vydávat a vás to nepřestane bavit číst.
Prvořadým úkolem zpravodaje je přinášet informace o knihovně, napsané srozumitelnou a poutavou formou. V dalším plánu
je přinášet inspiraci. Troufám si tvrdit, že tyto dva úkoly se nám
daří plnit.
Musím si však také přiznat, že náš zpravodaj asi nedokáže zaujmout nikoho z vnějšku knihovny, vyjma knihovníky z jiných
knihoven. Nicméně bylo by zajímavé posunout tuto laťku dále
a zaujmout také nečtenáře. Teoreticky mne napadá způsob,
a tím je soutěž. Lidi vždycky rádi soutěží, a pokud bychom byli
schopni nabídnout atraktivní ceny, soutěž dobře propagovali
a dali jí zajímavý formát plus obsah... kdo ví, třebas by se papírový náklad zvedl z dnešních 100 kusů na dvojnásobek.
Musíme se zamyslet.
Slovy klasika: „Nemáme tu laťku příliš vysoko, pane Lorenc?
Dáme to?...”
Pavel Zajíc
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Program
REGIONÁLNÍ A NÁRODOPISNÁ LITERATURA
Čtvrtek 4. července | 16.00 | Knihovna VMP
Tradiční ohlédnutí za knižními novinkami
posledních dvou let v oblasti národopisné a regionální literatury v zasvěceném podání Richarda
Sobotky – spisovatele a publicisty, Pavla Zajíce
– ředitele MěK Rožnov p. R. a Anny Borové – knihovnice VMP. V rámci festivalu Rožnovské slavnosti 2019.

MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Vzpomínání na historii města s tvůrčí skupinou
seniorů scházející se pod hlavičkou projektu
knihovny „Město v mé paměti“. V prázdninové
čtvrtky se zájemci o procházku mohou společně
s lektory–pamětníky projít jednu z vycházkových tras:

PROCHÁZKA PO ROŽNOVSKÉM NÁMĚSTÍ
Čtvrtek 11. července | 18.00 | sraz před knihovnou
Historie náměstí, jak vypadalo před sto lety
a které události se k němu pojí. Průvodci: Mirka
Baštánová a Michal Chumchal. Trasa vycházky:
kolem náměstí, čas 1 hodina.

HISTORIE ROŽNOVSKÉ STRUHY
Čtvrtek 18. července | 18.00 | sraz před knihovnou nebo
| 18.15 | u Rožnovského pivovaru
Procházka po stopách již zaniklého jedinečného
vodního díla a jeho historii. Průvodce: Ivan
Bajer. Trasa vycházky: od Rožnovského pivovaru, projdeme podél zaniklé struhy až k Hornímu
mostu, počítejte s časem 2 až 2,5 hodiny.

MÁLO ZNÁMÁ BUČISKA
Čtvrtek 8. srpna | 18.00 | sraz před knihovnou nebo
| 18.20 | u Dolního mostu
Historie Vítkovické kolonie vilek navržených známým architektem přelomu století Janem Kotěrou. Průvodci: Marie Brandstettrová a Miroslav
Polášek. Trasa vycházky: kolonie Bučiska, čas
1,5 hodiny.

PAMĚTIHODNÁ MÍSTA ROŽNOVA
Čtvrtek 15. srpna | 18.00 | sraz před knihovnou
Zajímavé domy a události. Průvodci: Doubravka
Vejmelková a Richard Sobotka.
Trasa vycházky: náměstí, kostel, čas 1 hodina.

PRO DĚTI

MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Středa 24. července | od 14.00 | půjčovna
Lovci perel čtou a hrají i přes prázdniny. Za
odměnu si mohou v knihovně nakoupit za mořské peníze Moriony drobné odměny.

ZA KRESBIČKU PERLIČKU
červenec – srpen | dětské oddělení
Výstava dětských kreseb ke knížkám, které
inspirovaly naše lovce perel. Nechte se inspirovat také a za obrázky získejte další perly. Vaše
výtvory vystavíme koncem roku.

VÝSTAVA

ZE TŘETÍ ŘADY POOSMÉ
Od 27. června do 2. září | chodby, podkroví
Výstava člena Spolku přátel fotograﬁe RNDr.
Pavla Hona již poosmé ilustruje autorovu lásku
k divadlu, kterému propadl v mládí jako ochotnický herec. I když ho dnes na prknech jeviště
neuvidíme, vášeň pro divadlo vkládá do svých
snímků.

PŘIPRAVUJEME

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Pátek 27. září | 18.30 | sraz u Hudebního altánu
Tradiční lampiónový průvod pro děti.

LISTOVÁNÍ – ČESKÝ RÁJ
Pondělí 30. září | 17.00 | podkroví
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je nikdo
neruší, tady se cítí svobodní a mohou být těmi,
kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný svět
rámují tragikomické vzpomínky na minulost
i nejistota z vlastní budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami vody. Novela o současných
mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na
tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy...

UPOZORNĚNÍ! V rámci akcí pořádaných Městskou knihovnou Rožnov p. R., p. o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem
prezentace organizátora akce. Knihovna nenese
odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné
jinými subjekty.

Špeky z regálů
MURPHY, Julie. Knedlíček. Omega
2016.
Trocha sebevědomí na léto neuškodí.
Dokážete se řídit heslem plnoštíhlé
teenagerky: „Máš tělo? Oblékni ho
do plavek.“? Willowdean, které matka přezdívá Knedlíčku, je spokojená
se svým tlustým tělem, má zdravé sebevědomí, humor a obdivuje Dolly
Partonovou. Vše se ale začne komplikovat poté, co se nepohodne se svou nejlepší kamarádkou a v jejich texaském městečku se objeví nový
kluk. Překvapí sama sebe, když se přihlásí do soutěže
krásy. Chce dokázat, aby se každý mohl cítit dobře
v takovém těle, jaké má. Milá oddechovka pro teenagery a všechny, kdo jsou zvědaví na novodobého
Metráčka.
Jitka Slezáková
CRUZ, Afonso. Květiny. Praha: Argo,
2018.
Kniha Alfonso Cruze Květiny se mi
pod ruku dostala při výběru knih pro
letošní Noc literatury. To, že se nakonec z jejího obsahu nečetlo, mne ani
nemrzí. Dokonce si myslím, že to je
dobře. Kniha samotná stojí za přečtení výrazně jako celek. Svým námětem ukazuje důležitou roli paměti
v životě člověka, postihuje také fenomén její ztráty,
jejího hledání, různých úhlů nazírání na skutečnosti,
které se v životě udály. Hlavní hrdina je čtyřicátník,
který hledá sebe sama, hledá cestu ke svému dítěti,
kterou rutinní cestou životem ztratil stejně tak, jako si
nevšiml, že ztratil ženu, kterou miloval. Jsou věci, které lze ztratit nenávratně, případně si k nim lze znovu
nalézt cestu. Myslím, že by bylo škoda tuto knihu minout. Má totiž, jak říká hrdina knihy pan Ulme, ÚROVEŇ.
Pavel Zajíc
KOPL, Petr. Štěky Broka Špindíry:
psí kusy v cirkusy, Crew, 2019
Přichází pes, který vám dokáže, že
patent na legraci nemají jen kočky!
Podvraťák Brok vzdoruje veškerým
pokusům o výchovu. Naše komiksové špeky můžete sledovat i na
facebooku knihovny, pravidelně se zde objevují každé pondělí.
Erika Halamíčková

GLASEROVÁ, Světlana. Trosečník
sibiřský, Albatros – Plus, 2018
Skutečný, sotva uvěřitelný příběh
malého českého chlapce na cestách
po obrovském sovětském impériu.
Kniha je volným zpracováním autentických vzpomínek otce autorky,
který se narodil v roce 1925
v Sovětském svazu, a mapuje jeho
dětství a dospívání. Je to svědectví o touze žít, nikoli
jen přežívat, a o touze mít domov, nikoli jen bydliště.
A zároveň varovně ukazuje, které historické zkušenosti by lidstvo rozhodně opakovat nemělo.
Ilona Kroupová
MAWER, S. Skleněný pokoj, Zlín:
Kniha, 2013.
Úžasný, prestižní literární cenou
ověnčený román situovaný do Vily
Landauer. Jejím předobrazem se stala skutečná Vila Tugendhat v Brně.
Hlavní postavy, Liesel, Viktor
a Hana, jsou smyšlené, ale v románu ﬁgurují i skutečně žijící osoby,
například předčasně zesnulá nadaná skladatelka Vítězslava Kaprálová. Z napínavého
děje se zajímavým propletencem vztahů neustále vystupuje obrovský Skleněný pokoj vily – „místo zasvěcené rozumu a rovnováze, věčný prostor zarámovaný přímkami, v němž se světlo mění v hmotu
a prostor v hmatatelnou substanci, prostor, který
popírá samu existenci času“. Skleněný pokoj je svědkem předválečného štěstí novomanželů, kteří však
musejí uprchnout před nacisty, a rozmanité role plní
i poté. Kromě mistrovského psaní je u britského autora obdivuhodné také vcítění do českého prostředí
a dokonalé vytvoření atmosféry první republiky.
Podle knihy byl natočený stejnojmenný ﬁlm.
Eva Lhoťanová
ULICKÁ, Ljudmila. Případ Kukockij,
Paseka, 2018
Nadaný a ambiciózní lékař se snaží
prosadit znovuzavedení práva na potrat, o který sovětské ženy přišly
Stalinovým nařízením. Kniha nás
provádí poválečnou euforií, kampaní proti genetice, smrtí Stalina i následným dočasným politickým uvolněním.
Markéta Baďurová

Špeky z regálů

Pasování

BRENNEROVÁ, Jamie: Věčné léto, Fortuna Libri, 2017
Náhodný test DNA spojí život sobě dosud neznámých sester
Rachel a Marin. Společně, ale každá z jiných pohnutek, navštíví
svou babičku v přímořském městečku Provincetownu. Pohoda
a vstřícnost babičky se oběma
natolik zalíbí, že v městečku stráví celé léto. Zatímco Rachel si léto užívá, Marin
bojuje svůj vlastní vnitřní boj s matkou a svým
přítelem Julianem. Léto v Provincetownu navždy
ovlivní tři generace žen.
Ivana Zemanová

V knihovnách na Rožnovsku pasovali během
června 240 prvňáčků na čtenáře Ferda Mravenec s Broukem Pytlíkem.

CLÉMENTOVÁ, C. Theova cesta,
Praha: Euromedia, 2002.
Strhující kniha, v níž 14letý
Pařížan Theo cestuje se svou tetou Marthe po celém světě a poznává jeho náboženské tradice.
Theova cesta má ovšem hlubší význam: hoch trpí nemocí, se kterou
si západní lékaři nevědí rady.
Prostřednictvím množství průvodců Theo postupně proniká k duchovnímu bohatství Západu i Východu. Zavítá do Jeruzaléma, Říma, Váránasí, Moskvy, Jakarty, New Yorku
i Prahy. Všude se ptá na samou podstatu víry
a kultury, s odvahou mládí pokládá i nepříjemné otázky, průběžně komunikuje s milující rodinou i kamarádkou Fatou a vše koření skvělým
smyslem pro humor. Bude Theovi dopřáno
uzdravení? Neváhejte a pusťte se do zdolávání
tohoto literárního díla.
Eva Lhoťanová
HUSUM, Lars. Můj kámoš Ježíš.
Praha: Knižní klub, 2016.
Hlavní hrdina Nikolaj je sirotek,
který se snaží najít útěchu po smrti matky v pouličních šarvátkách
a alkoholu. A když mu potom
osud uštědří další ránu a on uvažuje o sebevraždě, v ložnici se mu
objeví podivný chlápek, který o sobě prohlásí, že je Ježíš, a že ho přišel spasit.
Kniha je zvláštní mix absurdního humoru a psychologického thrilleru. Je o hledání přátel,
o lásce, o vyrovnání se s nástrahami života.
A taky o tom, že ne vždycky je život legrace a pohoda.
Michal Hurta

Knihovnice z rožnovské Městské knihovny v těchto rolích připravily program se slavnostním předáním čtenářské legitimace pro všech devět prvních tříd rožnovských škol a také v obecních
knihovnách v Prostřední Bečvě, Dolní Bečvě,
Viganticích, Vidči a Hutisku.
Během úvodní scénky podle knižní předlohy Ferda s Pytlíkem ukázali, k čemu je dobré umět číst,
a děti musely dokázat, jak během školního roku
zvládly všechna písmenka. No, zkuste opravit
nějaký přístroj bez přečtení návodu! My jsme
opravovali starší typ rádia Tesla, zapůjčený ze
soukromé sbírky J. Půlpána. I když měla sekorovská jednoaktovka předem daný scénář, představení se utvářelo pokaždé v interakci s dětmi.
Na příklad všem asi utkví v paměti přednes autorova jména v podání malých čtenářů, který jsme
s povděkem zařadily do představení jako
Óóóó Sekora.
Prvňáčci pasovaní na čtenáře a rytíře Řádu krásného slova museli složit čestnou přísahu a v každé knihovně dostali kromě čtenářských průkazů
i dary a pamětní listy. Mezi nimi knihu Kde se
nosí krky, kterou vydalo nakladatelství Triton
speciálně pro tuto příležitost – je neprodejná
a jinde ji nezískáte. Děti si v ní o prázdninách
mohou potrénovat písmenka na pěkných básničkách a hádankách.
Jitka Slezáková

Proso
Pozdrav slnku. Slovensko:
Slnko Records, 2018.
V předminulé Ce-Dír-ně
jsem vzpomínal dar od vydavatelství Slnko records.
V dnešním psaní bych rád
vzpomenul CD kompilaci,
která nese název Pozdrav
Slnku. Je to vlastně stý
ediční počin tohoto sympatického slovenského vydavatelství a z pohledu posluchače si troufnu tvrdit, že se jedná o velmi povedený titul, žádnou vatáž. Obsahuje různé cover
verze písní, které již u Slnko records vyšly, popřípadě písně speciálně připravené pro tuto kompilaci. Asi by stálo za to zastavit
u každé jednotlivé skladby, ale rozsah tohoto psaní
to neumožňuje. Proto bych si dovolil vzpomenout
pouze některé: slovenská zpěvačka Katarzia má na
CD dva počiny a každý je z jiného soudku, první je
cover písně Beh od kapely Korben Dallas, druhá
pak píseň Malá krajina pod hlavičkou projektu
SRSŤ, dále projekt Bad Karma Boy s coverem písně
Bratislava od kapely Živé kvety. No a poslední přihazuji kapelu Longital s písní Zámok v porceláne,
opět cover kapely Kolowrat. Jinak bych chtěl zmínit
náladu celé kompilace, která by se dal, a vystihnout
pojmem jemně křehká pohoda. Vím, že to zní divně,
ale přesně takto to na mne působí. Možno bude aj
na vás, čo vy na to?
SHINA. Analemma. Slovensko: Slnko Records,
2017.
Druhým příspěvkem, o kterém chci psát, je také jeden z darů Slnka. Jedná
se o album Analemma, které nahrála Shina Longital
(hlavní osoba vydavatelství
Slnko records) spolu se
Slavem Solovičem (hudební skladatel, producent,
režisér a aranžér). Připravte se na zajímavý projekt
na pomezí vážné hudby a éterických elektro-folkneuro-experimentálních písní (blbě to zní jako název, ale dobře se to poslouchá jako hudba). Zvukové
ohledávání terénu této desky není nijak divoké, doprovázejí jej texty ve slovenštině, jejichž autorkou
je Shina. Pro mne je favoritem úvodní Nová tvár
(kde v textu Shina zpívá: Tela nás mýlia, tým že sú
krásne, tváre, keď nie sú pekné, nás mýlia o kúsok
viac...). Zajímavá a poslechuhodná deska.
Pavel Zajíc

Další část seriálu o semínkách z naší
Semínkovny, která je tu pro Vás v 1. patře
naší knihovny. Tentokrát je hlavním hrdinou
proso.

Okolo 500 druhů jednoletých nebo vytrvalých
druhů trav, vyskytujících se především v tropech a subtropech, zčásti také v teplých
oblastech mírných zón obou polokoulí, zejména v Americe. Z celkového počtu druhů roste
8 druhů prosa v Evropě a 2 druhy jsou někdy
pěstovány u nás.

Obilky prosa se melou na prosnou mouku,
prosnou krupici nebo jáhly, z nichž se v prosných krajích připravuje chlebovina nebo jáhlová kaše. Na Balkáně se prosné obilky zkvašují
na slabě alkoholický nápoj zvaný braza nebo
boza, obilkami se může přikrmovat kapří plůdek, žlutými jáhlami se krmila mladá kuřata.
Proso je cennou součástí ptačího zobu. Prosná
sláma je hodnotnou pící. (Zahradnický slovník
naučný – 4. díl)
Proso vyžaduje půdy kypré, plevele prosté
a potravnými látkami bohaté, a proto daří se
nejlépe po okopninách, po ozimu dobře hnojeném, po jeteli a na zoraném drnu. Sejeme po
jarních mrazech, když půda se vyhřála na
12–15 C, ke konci května až do půli června.
Když lodyhy a lupení zbarví se do žluta a větší
díl zrní zvláště v konci klásků dozrál, přikročíme
k žatvě, která se dostavuje v našem podnebí
v srpnu a září. (Ottův slovník naučný – 20 díl,
1903)
Michal Hurta

Deskové hry
V prázdninovém čísle zpravodaje se zaměříme na
hry oblíbené nejen mezi teenagery, ale i dospěláky,
kteří uvnitř sebe zůstávají stále mladí, a baví je
hrát si a užívat si herní zábavu nejen ve společnosti přátel. Vyzkoušejte tedy přidanou hodnotu v podobě párty her a třeba budete překvapeni, jak báječně se posezení s přáteli či rodinou může díky
nim vydařit.
Párty hry
Jak již název napovídá, tento typ deskových her nachází využití na slavnostech či setkáních s přáteli.
Jsou určeny výhradně pro vyšší počet hráčů. Podle
pravidel umožňují dělení do týmů, dvojic, popřípadě
hraje každý za sebe. Vždy je ovšem přítomen soutěžní prvek. Proto není vhodné je využívat, když je
ve skupině někdo, kdo těžce snáší prohry. Může to
nepříjemně ovlivnit atmosféru a zkazit jinak skvělý
večer.
Mezi nejznámější párty hry patří bezesporu
Activity. Tato hra je skvělým příkladem toho, co má
párty hra splňovat. Není potřeba výraznějších sociálních a vědomostních dovedností. Nejdůležitějším
cílem je užít si nekonečnou zábavu, procvičit si fantazii a vyjadřovací schopnosti.
Díky oblíbenosti se Activity dočkaly mnoha verzí
zpracování (Original, Děti, Junior, Special, Sport,
Junior turbo, My ﬁrst).

Lovci perel
Lovci perel spoří a nakupují

Mořský obchůdek pravidelně doplňuje zboží
a lovci perel se činí. Poslední květnovou středu
přibylo mezi zbožím několik nových drobností –
klíčenky, deníčky, slizy apod. A tato investice
se opravdu vyplatila! Vždyť například jedovaté
slizy zmizely jako první! Zkušenější lovci měli
naspořeno, a proto se prodaly i dražší věci,
jako je láhev za 450 morionů. Nevím, čím to
bylo, ale takový zájem ještě nebyl. Jen dětí, které jsme stačily s kolegyní zaevidovat, bylo 25.
Těch okukujících o mnoho více. A nakoupilo se
za téměř 4 000 morionů. Věřím, že se tato
nákupní horečka bude opět opakovat. Kdy?
Opět poslední středu v červenci.

V hlavní roli – postavte různé
známé osobnosti do hlavních
rolí v nepředvídatelných situacích (od 10 let)

Nimble – svižná párty
hra plná překvapení
(od 12 let)

Krycí jména – kontaktujte
všechny své agenty, avšak pozor na kontakt s nájemným vrahem (od 12 let)

-erhalI. Zemanová

Čtenářská výzva
Už balíte na dovolenou? Kolik místa pro knihy zbývá ve vaší tašce nebo kufru? Doufáme, že dostatek.
Další témata čtenářské výzvy jsou více než zajímavá a naši knihovníci pro vás vybrali kvalitní tipy. Vyberte si kousek, který vás nejvíce láká, a přijďte si k nám pro něj. Rádi vás uvidíme. A pokud to k nám
před dovolenou náhodou už nestihnete, přejeme vám krásné léto plné zážitků, nejen těch čtenářských.
Kniha, která má na Databázi knih v době čtení méně než 10 komentářů
TOMAN, M. Cukrárna U Šilhavého Jima. Baobab, 2018
KAPLAN, Karel. Únor 1948. Epocha, 2018
ŠALAMOV, Varlam. Vzkříšení modřínu, Črty ze zločineckého podsvětí, G plus G, 2017
MARTIN, Kimmery. Srdcová Královna. Ikar 2019
Kniha od současné české autorky
ŠARDICKÁ, K. Zmizení Sáry Lindertové. Fragment, 2019
MORŠTAJNOVÁ, Alena. Slepá mapa. Host, 2013
KOLAŘÍKOVÁ, Hana. Na konci světa. Listen, 2018
DENEMARKOVÁ, Radka. Kobold. Brno: Host, 2011
Sabina Panáčková

foto: Jaroslav Polášek

Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.
Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka prázdninového čísla: 28. června 2019.

