
Září. Nevím jak vás, ale mne název tohoto měsíce, ve kte-
rém se láme léto v podzim, vždy naplňuje představou 
toho nejlepšího z celého roku, z toho co se urodilo, vy-
rostlo, uzrálo. Dny ještě nejsou pošmourné, naplno pod-
zimní, naopak. Léto se ještě docela nevzdalo vlády a dny 
jsou tak plné slunce a tepla. Zkrátka září.
A co knihovna? No, ta zcela jistě bude fungovat i v září. 
Stále na Vás čekají nějaké knihy, ať už nové či starší, kte-
ré stojí za přečtení. A je jen na vás kolika z nich dáte 
šanci.
A co se týká programu knihovny, tak k září patří Podzimní 
putování s broučky, které letos připadlo na pátek 27.9. 
Myslím si, že ani nemá smysl se dopodrobna rozepisovat 
o programu. Broučci zkrátka budou, ať už bude pršet, 
či ne a věřím, že atmosféra podzimního muzea, rozsvíce-
ných lampiónků a valící se drobotiny, bude opět tím nej-
silnějším magnetem. V neděli 29.9. se rozjedeme do 
Hranic na Moravě, abychom za doprovodu spisovatele, 
publicisty a historika Jiřího Nebeského, prošli městem, vy-
slechli příběhy a poznali barokní památky. Cíl je u Hrani-
cké propasti, která je nejhlubší sladkovodní zatopenou 
jeskyní světa – tak by měly vypadat letošní Pašerácké 
stezky.
A nezapomeňte 30.9. na Listování – Český ráj. Rudiš – 
chlapi – sauna. 

Pavel Zajíc
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Program
PRŮMYSL NA ROŽNOVSKU
Město v mé paměti
Pondělí 2. září | od 16.00 | podkroví
Beseda s autorem publikace Richardem
Sobotkou.
„Průmysl na Rožnovsku – od vodních mlýnů 
k železným hamrům,“ pojednává o tom, jak se 
způsob obživy obyvatel hornatého Valašska 
v průběhu let změnil z pastevectví a málo 
výnosného zemědělství vlivem industrializace 
a drobných řemesel na manufakturu, kterou 
postupně nahradily továrny. Na Valašsku bylo 
v letech 1531–1755 také málo produktivní hor-
nictví a zpracování železné rudy. Radikální zlom 
v obživě obyvatelstva i v průmyslu nastal až 
s nástupem průmyslové revoluce v 19. století. 
Ve století dvacátém pak s rozvojem automatiza-
ce a ve století jedenadvacátém s rozvojem 
informatiky.     

ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU 
Středa 4. září | 15.00 | Domov seniorů
Čtení z nové publikace Richarda Sobotky
Průmysl na Rožnovsku. Připravila tvůrčí senior-
ská skupina scházející se v knihovně pod hlavič-
kou projektu „Město v mé paměti“.
Otevřeno i veřejnosti.

ŽIVOT V KYRGYZSTÁNU
Vernisáž výstavy
Úterý 10. září | 17.00 | podkroví
Fotografie Pepy Bosáka z cest po Kyrgyzstánu. 
Fotografuje od roku 2003 a jeho zbraní je poho-
tově nabitý CANON EOS 5 MARKII, doplněný 
o objektivy od 16 do 200mm, FUJIFILM X-T1 
s pevnými skly 16 – 56 mm. Výstava „ Život 
v Kyrgyzstánu “ je jeho poslední cestou, která 
se uskutečnila v červnu letošního roku.  Zachy-
cuje pestré životy lidí při jejich každodenních 
činnostech ve všech koutech této nádherné 
země. Těšit se můžete i na několik pohledů do 
krásné krajiny. 
Vernisáž výstavy proběhne za účasti autora, 
hudební doprovod Karel Jura.
Výstavu připravila  Iskérka o.p.s. v rámci Týdnů 
pro duševní zdraví 2019.

LIFEHACKING aneb AKADEMIE SELSKÉHO 
ROZUMU
Úterý 24. září | 17.00 | podkroví
Jiří Doležal - Každý z nás je stále pod nějakým 
tlakem. Pořád po nás někdo něco chce. Lepší 
známky, lepší výkon, více práce. „To dáš, to 
zvládneš!“ je sice super, ale mě vždy zajímalo 
jak. A právě o tom bude tahle přednáška.
Lifehacking – v českém překladu ZLEPŠOVÁK 
pro život. Přijďte zjistit, jakými triky můžete 
vylepšit každodenní rutinu, jak funguje lidský 
mozek, jak se efektivně učit, jak mít více energie 
a být efektivní.
Besedu připravila Iskérka o. p. s. v rámci Týdnů 
pro duševní zdraví 2019.

PAŠERÁCKÉ STEZKY 
Přes barokní Hranice do Hranické 
propasti
Neděle 29. září | 9.00 | odjezd od knihovny
Komentovaná procházka s historikem, publicis-
tou a spisovatelem Jiřím K. Nebeským po barok-
ních památkách města Hranice na Moravě se 
zakončením u nejhlubší zatopené sladkovodní 
jeskyně světa.
Rezervace míst v autobusu: knihovna@knir.cz.

LISTOVÁNÍ 
Český ráj
Pondělí 30. září | 17.00 | podkroví
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sau-
ně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jmé-
na, 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 smu-
tek mezi kapkami vody. Novela o současných 
mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na 
tajemný svět za vysokou zdí, který možná obý-
vají ženy…
- účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan 
Novotný (alt. Tomáš Kobr, Lukáš Hejlík)



Program
 PRO DĚTI 

PIDIKNIR
Středa 25. září | 9.00 | dětské oddělení
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let). 
Tentokrát si hravou formou procvičíte jemnou 
motoriku s knížkou Tkanička Anička od autorky 
M. Drijverové. Pravidelná setkání probíhají v rám-
ci mezinárodního projektu Bookstart – S knížkou 
do života: seznámení s dětským oddělením, čte-
ní s nečtenáři, zábava, hry, povídání o knížkách. 

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Pátek 27. září | 18.30 | hudební altán, Dřevěné městečko    
Lampionový průvod pro děti. Symbolická cesta 
Karafiátových Broučků z knihovny. Sraz u hude-
bního altánu v parku v 18.30.

Program v Dřevěném městečku Valašského 
muzea v přírodě (vstup do VMP až s příchodem 
lampionového průvodu):
• Janíkova stodola
DIVADLO MALÉ HRY: Ježibaby a ženichové
Veselá pohádka o tom, jak je těžké si vyčarovat 
ženicha. 
• Komorní amfiteátr 
DIVADLO V BATOHU: O líném broučkovi
Loutkové představení plné písniček, při kterém 
se brouček naučí cvičit i uklízet.
• Palouk Dřevěného městečka
CM MARYJÁNEK
Dětská cimbálová muzika působí při ZUŠ pod 
vedením Drahomíry Klimkové. Na palouku bude 
k zastižení a společnému focení maskot akce 
brouk Prskavec.
• Palouk Dřevěného městečka
HRY SE SVĚTLY A STÍNY
Připravila Montessori školka Na vlně. 
• Park u východu z Dřevěného městečka
OČKA VE TmĚ
Stezka pro odvážné začíná v parku u potůčku 
u východu z muzea. Připravila Montessori škol-
ka Na vlně.

Ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě 
Rožnov p. R. a ZUŠ Rožnov p. R. 
Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

PRO DRUŽINY
Září | podkroví
Tatínku, ta se ti povedla (TB)

Seznámení s knížkou Z. Svěráka a ilustracemi 
A. Borna o pohádkovém kraji a tatínkovi, který 
chce vyprávět dětem své vlastní pohádky.

Program pro školní družiny, po domluvě s kni-
hovnicí Jitkou Slezákovou: slezakova@knir.cz, 
tel. 571 654 747.

 VÝSTAVA 

ŽIVOT V KYRGYZSTÁNU
Od 6. září do 31. října | chodby a podkroví 
Vystavujeme fotografie Pepy Bosáka. Výstava 
„ Život v Kyrgyzstánu “ je jeho poslední cestou, 
která se uskutečnila v červnu letošního roku.  
Zachycuje pestré životy lidí při jejich každoden-
ních činnostech ve všech koutech této nádherné 
země. Těšit se můžete i na několik pohledů do 
krásné krajiny. 

Výstavu připravila  Iskérka o.p.s. v rámci Týdnů 
pro duševní zdraví 2019.

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



KUČÍKOVÁ, M. Italské jednohubky a Italské dvoj-
hubky (S humorem a laskavostí o životě v Itálii)

Praha: Mladá fronta, 2017 a 2018

„Děti tu jsou odmala oblékány jako 
dospělí, jejich malé kopie – tón k tó-
nu, prťavé bundičky, džínečky, bo-
tičky – zmenšete si jakéhokoli ele-
gantního Itala a dostanete typické 
italské dítko. Včetně upravených 
nagelovaných vlasů. … Já pak mar-
ně doma schovávám fotky svých dě-
tí, znáte to, co dům a sekáč dal (du-
ha byla proti nim šedivou myší).“ 
Takto svižně a optimisticky píše 
Marta Kučíková, Blogerka desetiletí 
a Blogerka roku 2017 portálu iDnes, 
která své postřehy vydala i knižně. 
Nad kapitolami „My, sádelňáci“, 
„Půlnoční debužírování“, „Potřebuju 
ženskou“ či „Italsky beze slov“ se 
nasmějete do aleluja. A také se hod-
ně dozvíte – třeba že Italové velmi 

dbají na zdraví a chodí denně na dlouhé procházky, 
protože lékaři specialisté jsou tu mnohem hůře do-
stupní než v ČR, děti plně respektují školní pravidla, 
Italky toho moc nenavaří – manžílek se za týden spo-
kojí s těstovinami 7× jinak, atd., atd. Prima oddecho-
vé čtení třeba na dovolenou. 

Eva Lhoťanová

ARMSTRONG, Kelley. Město ztracených. V Praze: 
Vyšehrad, 2018. 

Detektivka Casey Duncanová bojuje 
proti zločinnosti, avšak sama si nese 
z minulosti temný škraloup v podo-
bě vraždy. Využije proto příležitost 
a se svojí kamarádkou, která má 
problémy se svým přítelem, uprch-
nou do Rocktonu. Město uprostřed 
kanadské divočiny je útočištěm i pro 
další ztracené existence. Místní šerif 
potřebuje od Casey pomoc s vyšet-
řováním sériových vražd. Casey po-

znává místní obyvatele a zjišťuje, že ne všichni sem 
utekli před nebezpečím. Naopak. Sami představují vět-
ší hrozbu.

Trochu slabší detektivka. Anotace na obalu nám sli-
buje nejlepší dílo všech dob, bohužel je to srovnatelné 
s filmy, které běží v pozdních nočních hodinách na 
méně sledovaných kanálech. Byla to béčková verze 
městečka Twin Peaks. 

Michal Hurta

Špeky z regálů
BAREŠ, Pavel. Projekt Kronos. Brno: Host, 2017.

Nováček v české sci-fi literatuře 
zaujal už na letošním veletrhu Svět 
knihy, kde svou prvotinu předsta-
vil. A nezklamal, sice temné, kruté 
a mrazivé, ale skvělá psychologie 
postav, brilantní jazyk, netriviální 
děj. Ocitáme se v době po třetí svě-
tové válce v jednom z mála po-
zůstalých měst. Attiona City je slo-
žitý organismus, který ničí záhad-
ná epidemie, drogový byznys a sp-

olečenské rozbroje. Mnoho (mladistvých) hrdinů, od-
boček, střídání času, a přitom vše smysluplné. 
A druhý díl už je na cestě!

Jitka Slezáková

LINIERS, R. Velký mokrý balónek. Praha : Meander, 
2017.

Z archivu  #KoMiKSoVehoPoNDeLi 
tentokráte pro nejmenší čtenáře

Matilda a Klementina, jedna pro-
moklá sobota a jedna velká chyba, 
po které se holky naučí o světě 
i sobě mnoho nového.

Pondělní komiksová nabídka opět 
na FB knihovny.  Přílet v 8:16 hod. 

Erika Halamíčková

FRANCOVÁ, Eva. Kuchařky ze Svatojánu (polévky, 
zahrada na talíři, zdraví z přírody,sladkosti, saláty, 
rok ve Svatojánu) Praha: Motto, 2014, 2015, 2016.

„Být ženou, vládkyní krbu, vyžadu-
je víc než jen vařit,“ sděluje ve 
svých kuchařských knihách výtvar-
nice Eva Francová, která se roz-
hodla opustit město a žít se svou 
rodinou uprostřed přírody ve 
Svatojánském újezdu.

Originální, ale i ověřené recepty, 
které připravuje s láskou, se pře-
měňují nejenom na pokrm, ale i po-

těšení a lék pro duši i tělo. Doprovodné fotografie 
nejen s lákavými dobrotami, ale i nahlédnutí do au-
torčina světa, který prosvětluje svou laskavou pří-
tomností , sny  proměňující se v realitu a prostor kte-
rý ji zná, vítá a chrání. To vše společně vnáší do knih 
další rozměr a my máme možnost nechat se do něj 
pozvat.

Erika Halamíčková



Songs of experience. London: Island Records, 2017. 

Chtělo by to něco optimistického k poslechu na září, co říkáte? Tak na úvod bych zkusil dopo-
ručit staré  dobré U2. Jejich deska vydaná v roce 2017 nese název Songs of Experience a ná-
zvem vychází/odkazuje k předchozí Song of Innocence a najdeme na ní vše, nač jsme u U2 
zvyklí, tedy rockové písně, které (aspoň některé z nich) ve vás zůstanou i poté, co doznějí. 
Bono zpívá s lehkostí, kapela lehce pluje na melodiích se silnými refrény a pokud to poslou-
cháte na sluchátka, slyšíte jemné aranžerské vtípky a nápady. A přitom deska vlastně celá zní 

tak nějak civilně, ale zároveň kolem vás jen tak nenápadně neprošumí. Zapamatujete si ji. Nebudu jako kouzel-
ník vytahovat z klobouku jednotlivé písně, poslechněte si desku jako celek, ostatně tak by se dle mého, hudba 
měla poslouchat. V kontextech díla.

 

BURLAS, Martin. V rozpakoch. Slovensko: Slnko Records, 2009. 

Nevím, nakolik jsou v obecném povědomí rožnovského posluchačstva jména slovenských hu-
debníků Martina Burlase, Jana Boleslava Kladiva a Petera Zagara, nicméně jejich počin s ná-
zvem V rozpakoch, který tito pánové natočili a vydali v roce 2009 na Slnko records, je pozo-
ruhodný. Obsahuje množství hudebního hledačství, spoustu nacházení melodií, tam kde je ne-
musíte očekávat. CD se pohybuje mezi hranicemi filmové hudby (vyvolává obrazové impre-
se), jemného písničkářství až téměř dotýkající se folkových způsobů Oldřicha Janoty a na dru-

hou stranu sahají až k moderní vážné hudbě. Nicméně tento amalgám je natolik zvláštní, že se vzpírá jakému-
koliv jednoduchému zařazení do slovních škatulek. A přitom to není hudba posluchači nepřístupná, jakkoliv by 
se to mohlo zdát. Zkuste, třeba se bude líbit a třeba z ní nebudete “na rozpakoch”.

MAYER, John. Room For Squares. Columbia: Sony Music Entertainment, 2001. 
A na závěr jsem si ponechal pár vět pro Johna Mayera. Jeho debutová, již osmnáct let stará 
(tedy letos plnoletá) nahrávka Room for Squares vám při poslechu přinese spoustu radosti. 
Tedy pokud o ni budete stát, ale nemyslím, že bych se fatálně spletl. Již z prvních tónů je cítit 
radost z hudby, života a melodií. Přináší 14 písní, které stojí na Mayerově hráčském umění 
a citu pro zpěv. A přestože si budete říkat, že to není objevné, vyzkoušejte si to pustit v autě. 
Ať už jako řidič, nebo spolujezdec, dovedu si představit, že si jízdu užijete. A pak? Už nic, bu-
dete se cítit…..hezky. A pokud ne, škoda. Ale tak už to u doporučování bývá, ne vždy se trefí-

te do vkusu či nálady.

Pavel Zajíc

Čtenářská výzva
I po prázdninách pokračujeme ve čtenářské výzvě. Jaké knihy vám knihovníci doporučili tentokrát? Spousta 
z nich vás určitě mile překvapí.

Kniha, jejíž děj se odehrává v Ostravě:

SLOVÁKOVÁ, Petra. Střípky času. 

SKLÁŘ, Richard. Vila na Sadové.

RYWIK, Nela. Děti hněvu.

Kniha, která má v názvu slovo kniha:

CONNOLLY, John. Kniha ztracených věcí. 

KIPLING, Rudyard. Kniha džunglí.

ZUSAK, Markus. Zlodějka knih.  



Člověk nikdy není starý na dobrou hru, v dobré spo-
lečnosti.  O pravdivosti těchto slov nás uživatelé na-
ší knihovny již dávno přesvědčili a my knihovníci 
jsme rádi, že tato služba je stále velmi pozitivně při-
jímána.  Náš průlet světem deskových her se pře-
houpl do druhé půlky, ale stále se můžeme těšit na 
spoustu  zábavy ukryté v barevných krabicích.

Typy her:

•Strategické hry (kooperativní, budovatelské,  eko-
nomické, detektivní atd.)

• Rodinné hry (vědomostní, postřehové , cestovní, 
tématické)

• Párty hry

• Vzdělávací a vědomostní hry

• Postřehové hry

• Logické hry

• Hry pro malé děti

• Soubory her

Vzdělávací a vědomostní hry

Vědomostní hry patří k nejoblíbenějším mezi uživa-
teli knihovny napříč věkem. Mají kvízový charakter 
a jsou založeny na soutěživém principu. Při jejich 
výběru je rozhodně nutné brát v potaz věk hráčů.

V kostce! (Brainbox) – Pohádky – 
desetiminutová hra na procvičení 
paměti a učení i utužování základ-
ních matematických úkonů, aneb 
co si zapamatujete za 10 vteřin?  
(od 6 let)

Země – ve hře hráči hledají odpo-
vědi na řadu otázek týkající se pes-
tré škály zajímavostí naší planety. 
A protože ne každý může znát vy-
čerpávající odpovědi na vše, stačí 
mít jen dobrý odhad a při odpoví-
dání riskovat tak akorát.

Ypsilonie – hráči se na cestě po 
kouzelné zemi setkávají s vyjme-
novanými slovy.

Scrabble (originál, junior) – každé 
slovo se počítá, když hrajete nej-
populárnější slovní hru na světě 
jakou je Scrabble.

-erhal-

Deskové hry Hvozdík
Pěstitelská sezóna se pomalu blíží ke svému 
konci v podobě úrody a my jsme si pro Vás při-
pravili povídání o hvozdíku, který naleznete 
v 1. patře v Semínkovně naší knihovny.

Hvozdík zahrnuje jednoleté, dvouleté a vytrvalé 
byliny až polokeře, převážně ozdobné rostliny, 
vhodné do skalek, suchých zídek či do záhonů.

Hvozdík kropenatý, nazývaný také Slzičky Panny 
Marie, byl dříve známým dávidlem. Nyní se právě 
naopak používá kulinářsky. Příprava vyžaduje 
trpělivost. Každý okvětní lístek se skládá ze zbar-
veného čepele korunního plátku a bílého řapíku. 
Ten chutná hořce a musí se odstranit. Potom lze 
zbarvené plátky přidávat čerstvé do salátů 
a podobně. Z plátků hvozdíku se také vaří čaj, 
který má uklidňující účinky, když se ho trocha nali-
je do vína. (Encyklopedie bylin a koření – Nico 
Vermeulen)

Hvozdík pyšný se užívá při infekci močopohlavní-
ho ústrojí, močových kaméncích, krvi v moči, 
zástavě močení, zástavě menstruace, ale také 
ekzémech. (Léčivé rostliny tradiční čínské medicí-
ny – Pavel Valíček)

Michal Hurta



Pidiknir – to jsou naše programy pro nejmenší děti (ne)čtenáře do 6ti let a jejich rodiče. Jednou měsíčně, 
vždy ve středu od 9:00 v dětském oddělení. Zdarma. Přijďte mezi nás, začínáme zase v září. Prolistujeme 
knížky, budeme si hrát, tvořit a něco se i naučíme.

Jak programy probíhají a proč přijít? Každá lekce je jinak tematicky zaměřena, inspirací jsou lektorům samo-
zřejmě knihy. V návaznosti na předčítání z knih jsou pro děti připraveny aktivity nejrůznějšího druhu. Děti s ro-
diči listují knihami, nechybí ani pohybové a výtvarné aktivity, nebo úkoly rozvíjející jemnou motoriku a další do-
vednosti. Děti vždy ocení připravenou malou svačinku. Programy probíhají v útulných prostorách knihovny 
a když to počasí dovolí, rádi vyrážíme i ven na kameny za knihovnu. 

Pidiknir probíhá v rámci projektu Bookstart, do kterého se naše knihovna zapojila už v březnu roku 2018. Sou-
částí projektu je i dárek do kolébky, který je tradičně předáván dětem a jejich rodičům při vítání občánků. V ba-
líčku najdou rodiče mimo jiné roční registraci do knihovny zdarma.

Sabina Panáčková

Pidiknir



Během prázdnin jsme spustili už třetí hledačku v Rožnově. Na jejím konci budete odměněni pokla-
dem. Zúčastnit se může každý, je to velmi jednoduché.

Prozkoumejte město Rožnov pomocí tajných zastavení – kamenů paměti. K jejich nalezení budete po-
třebovat vytištěnou mapu, tužku, trochu času a chuť dozvědět se něco nového. Zábavnou formou vám 
představíme historická místa, domy a také důležité události města Rožnova pod Radhoštěm. 

Cílem hledačky je vyluštit tajenku a najít poklad. Jakmile budete mít 
všechny nápovědy, je snadné ho úspěšně objevit. Hra je vhodná pro 
všechny věkové generace. 

Text a mapu hledačky si můžete kdykoliv sami stáhnout na stránkách 
Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm nebo Informačního centra 
Rožnov pod Radhoštěm. Pak stačí postupovat podle pokynů, obejít 
všechna vyznačená místa a sesbírat indicie, které vás dovedou přímo 
k odměně.

Vytištěná mapa je zdarma k dostání v Městské knihovně Rožnov pod 
Radhoštěm 

a v Informačním centru Rožnov pod Radhoštěm.

Fyzická obtížnost: nenáročná procházka městem

Časová náročnost: 30 minut 

Délka trasy: necelý 1 km

Doporučené vybavení: vytištěná hledačka a tužka (k dostání v knihovně, 
nebo online: www.knir.cz) 

Začátek hledačky: lávka přes řeku Bečvu naproti městské knihovně

Důležitá informace: Hledačku lze nejlépe absolvovat v době provozu Turistického informačního centra 
v Rožnově pod Radhoštěm – od pondělí do pátku v době od 8:30 do 17:00, v sobotu a v neděli od 9:00 
do 17:00. 

Hledačku pro vás připravila a udržuje Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s tvůrčí 
skupinou seniorů, pracující pod hlavičkou projektu „Město v mé paměti“ a ve spolupráci s Turistickým in-
formačním centrem Rožnov pod Radhoštěm.

Sabina Panáčková

Lovci perel
I o prázdninách si naši mladí šikovní čtenáři našli chvilku k vyplnění otázek 

ke knihám perlorodkám. Vždyť také měli z čeho vybírat! Návnada v podobě 

knih perlorodek je bohatá – celkem1378 knih! A také vás, lovců, naštěstí 

přibývalo i během prázdnin. Nyní je vás již 94 lovců! Někteří z vás využili 

prázdniny k tomu, aby doháněli počty perliček, pro někoho se tato soutěž 

stala novou. 

I když vás k nám o prázdninách nechodilo mnoho, byl tady pro vás, netradičně předposlední středu 

v měsíci, připraven tradiční mořský obchůdek. Jen připomínám, že zbývají zhruba 2,5 měsíce do konce 

letošního ročníku. Tedy čtěte, malujte, tvořte perlorodky! 

Ivana Zemanová

Nová poznávací hra: 
Pamětihodná místa města Rožnova  

Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.

Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka zářijového čísla: 30. srpna 2019.
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