
Co napsat k říjnu v knihovně? V krátkosti asi toto. Půjčujte 
si, co hrdlo ráčí, oči přečtou, uši poslechnou a ruce či záda 
unesou. Směrem od nás k Vám. Snad nás čeká ještě několik 
krásných a slunných dní, ale předpokládám, že spíše chlad 
a déšť bude našim častějším průvodcem. Takový už měsíc ří-
jen bývá, a tím pádem je možná větší prostor pro četbu a dal-
ší aktivity s knihami a knihovnou související. 
V říjnovém programu knihovny naleznete řadu besed 
a přednášek s tématem duševního zdraví, jejichž pořada-
telem je Iskérka o.p.s. v rámci Týdnů pro duševní zdraví, 
a knihovna je již řadu let jejich partnerem. A byť Vás téma 
duševního zdraví nezajímá, zkuste se minimálně projít po 
chodbách či v podkroví knihovny, neboť doprovodná výsta-
va fotografií Josefa Bosáka Život v Kyrgyzstánu opravdu sto-
jí za shlédnutí. Prostřednictvím objektivu se tak ocitáte tisí-
ce kilometrů od Rožnova v krajině, kde čas tiká jinak a kůň 
je běžný dopravní prostředek.  
V říjnu po prázdninách startuje další semestr Virtuální uni-
verzity 3. věku, tentokráte s tématem Umění rané renesan-
ce v Itálii. V průběhu semestru se studenti z řad seniorů se-
známí s díly italských mistrů, jako jsou Filippo Brunelleschi, 
Masaccio, Donatello, Sandro Botticelli a Andrea del 
Verrocchio. 
Ostatně, Vaše knihovna v současném pojetí již dávno nevy-
stupuje jako pasívní kulturně-vzdělávací instituce. Naopak 
musí nejenom poskytovat informace v kodexové (knižní) či 
digitální podobě, ale také sama aktivně připravovat či spo-
lupořádat programy, kterými svou pasívní roli oživí. Snad 
se nám to daří. Posouzení je na Vás.

Pavel Zajíc
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Program
 TÝDEN KNIHOVEN 30. ZÁŘÍ - 6. ŘÍJNA 

23. ročník celostátní akce, kterou vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
Všichni zapomnětliví čtenáři mohou po celý 

týden vracet zapůjčené knížky a časopisy bez 

sankčních poplatků.

JAN AMOS KOMENSKÝ
O poklad strýca Juráša
Úterý 1. října
Vyhlášení literární soutěže pro děti od 6 do 15 

let k výročí učitele národů J. A. Komenského. 

Uzávěrka soutěže: 30. listopadu, slavnostní 

vyhodnocení: 2020. Více informací na 29. ledna 

www.knir.cz.

UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII (1, 2, 3)
Virtuální univerzita třetího věku
Úterý 1., 15. a 29. října | 9.00 | studovna
Nový běh univerzity pro seniory obsahuje šest 
přednášek. Poplatek za celý kurz: 
400 Kč. První zkušební lekce zdarma. 

JIŘÍ JURÁŇ
Odlož ten batoh a začni tančit
Čtvrtek 3. října | 17.00 | podkroví 
Olomoucký slammer a terapeut je několikaná-
sobným finalistou a vicemistrem ve Slampoetry 
České republiky. Ať už slampoetry – žánr na 
pomezí divadla a poezii znáte nebo ne, přijďte 
a nechte se překvapit nápaditými autorskými 
texty, které se propojí s tématy běžného života 
z pohledu terapeutické praxe.

HÁŽOVSKÉ GRUNTY
Město v mé paměti
Pondělí 7. října | 16.00 | podkroví
Beseda s Ing. Zdeňkem Kulišťákem o osídlení 
hážovských gruntů od 17. století do současnos-
ti.

UPOZORNĚNÍ! V rámci akcí pořádaných Městskou knihov-

nou Rožnov p. R. jsou pořizovány obrazové a zvukové 

záznamy za účelem prezentace organizátora. Knihovna 

PETR STANČÍK
Nulorožec
Úterý 8. října | 17.30 | podkroví
Básník, prozaik, dramatik a esejista tvořil do 
roku 2006 pod pseudonymem Petr Odillo Stra-
dický – Stanczyk ze Strdic. Držitel prestižního 
ocenění Magnesia Litera (2015) představí 
poslední ze svých detektivních románů Nuloro-
žec. V knize nominované na cenu Magnesia Lite-
ra 2019 za prózu řeší inspektor Libor Lavabo 
zdánlivě snadný případ dvanácti upálených 
nosorožic. Do pátrání se však postupně zaplétá 
tajný deník J. W. Goetha, boj spikleneckých spo-
lečností Neptunia versus Plutonia o vládu nad 
světem i šílená nadpraporčice Marhanová.

NĚCO POZAPOMENUTÉHO
Čtení sluší každému
Středa 9. října | 15.00 | Domov seniorů
Čtení z knih, které ač možná zůstaly pozapome-
nuty, mohou stále oslovovat.

Připravila tvůrčí seniorská skupina scházející se 
v knihovně pod hlavičkou projektu „Město v mé 
paměti“. Otevřeno i veřejnosti.



Program
LIDÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Čtvrtek 17. října | 17.00 | podkroví
Lidé s duševním onemocněním žijí mezi námi, 
často jim nerozumíme, hledíme na ně přes prsty. 
Často z nich máme strach a možná se jim vyhý-
báme. Někdy bychom jim zase rádi pomohli, ale 
nevíme jak. Někdy je pro nás soužití s nimi složi-
té a cítíme se bezmocní.  Co můžeme změnit? 
Co můžeme udělat? Přednáší Mgr. Renáta Ote-
vřelová.
Besedu připravila Iskérka o. p. s. v rámci Týdnů 
pro duševní zdraví 2019.

VÝZNAM RITUÁLŮ V SOUČASNÉ DOBĚ
Úterý 22. října | 17.00 | podkroví
Přestože pojem rituál často navozuje představu 
něčeho archaického, popřípadě exotického, 
můžeme říci, že i v naší současné společnosti 
můžeme nalézt celou řadu rituálů. Rituálů, které 
nám pomáhají najít v dnešní proměnlivé a náro-
čné době stabilitu, jistotu, soudržnost, prožitek, 
klid, kontakt sama se sebou a se smyslem živo-
ta, s něčím, co běžný život přesahuje..."
Přednáška Mgr. Tomáše Retky bude zaměřena 
především na rituály přechodové a na jejich 
význam v jednotlivých fázích života člověka.
Připravila  Iskérka o.p.s. v rámci Týdnů pro 
duševní zdraví 2019.

TERAPIE NANEČISTO – ZAŽÍT SI SKUPINU
Čtvrtek 24. října | 16.00 | podkroví
Beseda s psychologem a terapeutem Matějem 
Gruntem. Motto: „Pokud nemá člověk 
zahořknout, musí se vypořádat se svými pocity.“
Besedu připravila Iskérka o. p. s. v rámci Týdnů 
pro duševní zdraví 2019. 

BESEDA S PROMÍTÁNÍM
ŽIVOT V KYRGYZSTÁNU
Čtvrtek 31. října | 17.00 | podkroví
S Pepou Bosákem o lidech, o životě v Kyrgyzstá-
nu. Uvidíte snímky, které se na výstavu nevešly 
Besedu připravila Iskérka o. p. s. v rámci Týdnů 
pro duševní zdraví 2019. 

 PRO DĚTI 

KAMARÁDKA KNIHOVNA
Říjen | dětské oddělení 
Děti vyplňují své knihovně vysvědčení jako ve 
škole. Známkuje se výběr knih, chování knihov-
nic, prostředí knihovny, pořádané akce a další 
předměty. Vysvědčení jsou k dispozici v dět-
ském oddělení. Za vyplněné vysvědčení dosta-
nete od knihovnice v půjčovně malou sladkost. 
 
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Středa 30. října | od 14.00 | půjčovna 
Novinka čtenářské soutěže „Lovci perel“. Přijď-
te směnit mořské peníze Moriony za drobné 
odměny. 

ČERVENÁ KARKULKA
Sobota 5. října | 10.00 | podkroví   
Představení loutkového divadélka ROLO. 
Vstupné 30 Kč. 

O JEŽIBABĚ ZLOBABĚ
Sobota 19. října | 10.00 | podkroví   
Premiéra nového loutkového divadélka ROLO. 
Vstupné 30 Kč. 

PIDIKNIR
Středa 23. října | 9.00 | dětské oddělení   
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let). 
Spolu s knihou Medvídek Pú a stromy probudí-
me zvědavost dětí a společně s obrázky kama-
rádů ze Stokorcového lesa budeme poznávat 
přírodu. Pravidelná setkání probíhají v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart – S knížkou 
do života: seznámení s dětským oddělením, 
čtení s nečtenáři, zábava, hry, povídání o kníž-
kách. 

 VÝSTAVA 

ŽIVOT V KYRGYZSTÁNU
Od 6. září do 31. října | chodby a podkroví 
Výstava „Život v Kyrgyzstánu“ je poslední ces-
tou autora Pepy Bosáka, která se uskutečnila 
v červnu letošního roku. Zachycuje pestrý 
život lidí ve všech koutech této země při každo-
denních činnostech, ale také několik pohledů 
na krásnou krajinu. Výstavu připravila Iskérka 
o. p. s. v rámci Týdnů pro duševní zdraví 2019. 



KERR, Philip. Přestupové okno. Přeložil Lukáš 
HOUDEK. Praha: Argo, 2015. Scott Manson.

První kniha z plánované série detek-
tivek z prostředí první ligy anglické 
kopané.

Fotbal mně není úplně cizí, ale zpo-
čátku bylo i na mě v knize těch fotba-
lových reálií trochu moc. Nelze ale ne-
obdivovat autorovy znalosti v této ob-
lasti. Některé delší promluvy jsou 
strašně nepřirozené. To je možná chy-

ba překladatele, ale těžko říct. Jinak se kniha čte 
pěkně, má spád, občas zvraty a konec je dosti pře-
kvapivý. Zvláštní detektivní příběh, dá-li se to tak na-
zvat.

Michal Hurta

ŠEBESTA, Juraj. Když se pes směje. Praha: CooBoo 
2011.

 „Život je samý podraz, v tom už 
mám jasno,“ zjišťuje úplně obyčejný 
puberťák - jedináček, který rád cha-
tuje s kamarády, zažívá první lásky, 
neustále se dohaduje s rodiči a venčí 
svou fenku Žofu. Jeho pohled na svět 
dospělých je plný trefných postřehů 
a vážnější témata jako nevěru, stár-

nutí a smrt řeší bez patosu. Absenci děje nahrazuje 
hravý jazyk oživený rozhovory a trocha slovenských 
reálií. Celkem nenáročné pohodové čtení.

Jitka Slezáková

Čechova, Dora - Padaná letní jablka. Labyrint, 
2015.

Kniha povídek, jež ve vás zanechá leh-
ce nostalgie, smutku, ale v otevře-
ném konci zachytíte stopu optimismu 
a naděje.  Příběhy obyčejných lidí, je-
jichž život neřídí osud, ale utvářejí si 
ho lépe či hůře – sami. Spojujícím prv-
kem  většiny povídek  je věčné téma 
partnerských vztahů, jež se autorce 
podařilo skvěle zachytit, aniž byste 
měli pocit, že hybatelkami jsou pouze 

ženy. Čtenářský zážitek, ale bohužel opomíjený lite-
rární žánr.

Ve fondu knihovny je také autorčina další povídková 
kniha: Nechtěl jsem být Leninem.

Erika Halamíčková

Špeky z regálů
MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, H. Na vlastní kůži

Praha, Academia, 2012, 4. vydání

Podle odborníků jedna z nejsilněj-
ších českých knih 20. století s po-
znáním: „Pravda sama nevítězí. Při 
střetnutí s mocí pravda často pro-
hrává a vítězí jen tehdy, když ji lidé 
dokážou ubránit.“ Manželé 
Margoliovi za války přežili vyhlazo-
vací tábory, ale v roce 1952 byl 
Rudolf Margolius popravený v pro-
cesu s takzvanými spiklenci Rudolfa 

Slánského. Jeho žena Heda v knize upřímně vylíčila 
vše, co tomu předcházelo, i co následovalo, když 
zůstala s malým synkem sama. A protože vše pro-
žila doslova na vlastní kůži a byla obdařená vypra-
věčským talentem, zachytila i niterné pocity, které 
dokážou čtenáři jedinečně přiblížit, co vedlo váleč-
nou generaci k přijetí komunistických ideálů a dů-
věře v tehdejší československou politickou moc. 
Heda Margoliová-Kovályová (1919–2010) se ča-
sem znovu provdala a stala se z ní uznávaná pře-
kladatelka. Roku 1968 odešla do amerického exilu, 
roku 1996 se vrátila do Prahy. 

Eva Lhoťanová

TŮMOVÁ,Karolina. Pokoj bez dveří, Brána, 2019

Tři ženy jednoho rodu, tři osudy, tři 
různá období historie. Ústředním 
symbolem vyprávění, které se ode-
hrává ve století 17., za 2. světové 
války a v současnosti, je vzácný sta-
rožitný prsten, jenž je v rodině pře-
dáván z generace na generaci. 
Příběhy jsou logicky provázané a 
jsou střídavě popisovány. Nejedná 
se o žádný román typu "červené 

knihovny", ale seriózní příběh, který Vás nenechá 
nezúčastněnými. Je zde množství zajímavých myš-
lenek a úvah, které vážně sedí na lidi a život.

Z knihy:

*Někde slyšela citát, který se jí teď vybavil: "Pro-
cházíš-li peklem, hlavně se nezastavuj."* 

*Mladá Češka se starší Němkou. Židovka s Árijkou. 
Obě tak jiné podle říšských zákonů, a tak stejné 
podle těch nebeských. Ony to věděly.*

Ilona Kroupová



Dlouhé večery vyplněné napětím při sledování  dopadu kostek, či posunu figurky po hrací desce. Vyhodí 
a šupem opět na začátek. Radost, nebo výbuch zlosti. Situace, které zůstávají v paměti nejednomu hráči i po 
mnoha letech. Mnohé z nás naučilo přijímat porážky. Ač jedna z prvních bolestných zkušeností, v paměti zů-
stávají povětšinou pouze  vzpomínky na bezstarostně strávený čas s nejbližšími. O to více je potěšující, že 
v dnešní rychlé době nevytlačily akční počítačové hry tento tradiční způsob zábavy. Každopádně i deskové 
hry mají své trumfy. Každá z nádherně oči přitahujících krabic v sobě ukrývá něco unikátního. 

Postřehové hry

Tyto hry patří k oblíbeným zejména mezi mladšími hráči. Cílem her je zvyšovat rych-
lost reakcí, prostorovou  představivost, vnímání detailů a tvarů či ponejvíce procvi-
čování a rozvoj paměti. 

Logické hry

Do kategorie logických her spadají všechny rébusy, u nichž závisí vše na samotném 
hráči nebo hráčích. Pravidla jsou velmi jednoduchá a není zapotřebí ani náročnější-
ho příběhu. Cílem logických her je rozšířit dětem vědomosti a zlepšit jejich logické 
myšlení.

Ligretto komplet – Výhodná sada Ligretto komplet obsahuje všechna dostupná balení 
hry Ligretto, které v této kombinaci umožňuje hru až pro 12 hráčů. Ligretto je akční, rych-
le se vyvíjející karetní hra pro ty, kteří hledají zábavu a vzrušení. Cílem hry je vyložit co 
nejvíce karet stejné barvy v pořadí od 1 do 10 doprostřed stolu a vypotřebovat jako prv-
ní hromádku Ligretto.

Dobble – velice rychlá postřehová hra, kde je cílem najít společný symbol na kartách 
a zbavit se všech svých karet, nebo jich co nejvíc posbírat. Záleží na variantě, jakou chce-
me hrát. Hra obsahuje variant pět: jejich základem je vždy najít stejný obrázek na dvou kar-
tách.

Jungle speed – je zábavná hra pro celou rodinu rozvíjející postřeh a rychlou reakci. 

Nejdůležitějším předmětem v Jungle speed je dřevěná kuželka, postavená ve středu stolu, 
kolem kterého sedí 3 – 7 hráčů

IQ puzzle – IQ Puzzle je nevšední logickou hrou. Jednodušší úlohy hráči řeší na ploše, 
s těmi složitějšími se pak vrhají do prostoru. Otestujte a posilte své IQ s touto skvělou ces-
tovní hrou!

-erhal-

Deskové hry

Lovci perel
Korálek ke korálku, perlička k perličce se spojují v nádherné pest-
robarevné závěsy. Nejdelší už má 43 kousků, patří Markétě 
Sačkové z nejstarší kategorie. V závěsu za ní se drží naopak čte-
nářka nejmladší kategorie Tereza Večeřová s 41 perlami. Nyní, 
když se již pomalu letošní ročník koulí ke konci, máte ještě větší dů-
vod k četbě našich perlorodek. Perlorodek máme dost, stejně jako 
perliček (mimochodem – v našem akváriu přibyly nové barvy!). 

Jitka Slezáková



CASH, Johnny. American recor-
dings. USA: American Recordings, 
1994.

CASH, Johnny. American III: soli-
tary man. Austria: American Recor-
dings, 1996.

CASH, Johnny. American IV: The 
man comes around. USA: American 
Recordings, 2002.

Do říjnové Ce-Dír-ny vstupuji John-
nym Cashem. K dispozici a vypůj-
čení máte čtyři CD této countryové 
legendy 20. století, z nichž tři spa-
dají do období tzv. American recor-
dings, tedy do posledních 10 let Ca-
shova života a závěru jeho kariéry, 
kdy jeho celoamerický věhlas začal 

slábnout. Cash kývl na nabídku producenta Ricka 
Rubina (který produkoval úspěšné desky Beastie 
Boys, Slayer, Red Hot Chilli Peppers) a natočil 5 
skvělých desek (nahrávání poslední písně dokončil 
pouhý měsíc před svou smrtí). Johnny Cash byl na-
jednou zpět, kdekdo jej citoval jako svůj inspirační 
pramen, od metalistů po jazzmeny.  A tak přestože 
nemusíte mít rádi country, poslechněte si mini-
málně desku American IV (The man comes 
around), kde Cash coveruje skladby od  Nine Inch 
Nails (Hurt), Simona and Garfunkela (Bridge over 
Troubled Water) nebo Depeche Mode (Personal Je-
sus). Třebas právě tyto relativně známé věci v ji-
ném (mistrovském) podání u vás podnítí zvědavost 
se s Cashem seznámit blíže. A věřte mi, že nebu-
dete litovat. 

Soul mining. Velká Británie: Sony 
Music Entertainment, [2002].

Dusk. UK: Sony Music, c2002

the The a jejich druhá deska v dis-
kografii Soul Mining se objevila v 
roce 1983 a obsahuje všechny atri-

buty pozdější tvorby. Tedy post punk, rockové pís-
ničkářství a trochu synth popu. Za touto kapelou 
hledejme hlavně Matta Johnsona, který v průběhu 
času vystřídal mnoho spoluhráčů a pod značkou 
the The vydal celkem 5 desek. Tahle kapela se ni-
kdy úplně nešklebila z titulních listů hudebních ma-
gazínů, nicméně poslechnete-li si ji, určitě se Vám 
minimálně některou z písní zaryje do povědomí. 
V knihovně je k poslechu také deska z roku 1993 
Dusk, která se Cedírnou protáhla před několika le-
ty, a to je pecka úplná.

Pavel Zajíc

Aksamitník 
„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě 
tak nezbytné jako denní chléb.“ (Honoré De Balzac)

Léto je za námi, i když to babí přináší často 
příjemné slunečné dny bez úpalu, kdy pobyt 
na zahradě je nejkrásnější. Stále nám ještě 
kvetou růže, některé keře, dokvétají letničky 
a v plné kráse se rozvíjejí podzimní trvalky. 
Kdo má semínek nazbyt, může je přinést 
k nám do Semínkovny v 1. patře knihovny.

Aksamitníky mají pověst velmi škrobených 
a formálních květin – a přesně takové také 
jsou. Pěstitelé se po léta pokoušeli vylepšit 
jejich vzhled, ale nedosáhli výraznějšího úspě-
chu. Aksamitníky vylučují látku, která zahání 
háďátka do patřičné vzdálenosti. Z tohoto 
důvodu bývají někdy sázeny mezi růže. Za tím-
to účelem je budete muset zasít brzy, neboť 
vylučování látky započne až 4 měsíce po zase-
tí. Pro některé lidi jsou aksamitníky alergeno-
genní. (Encyklopedie záhonových rostlin – 
Hanneke van Dijková)

Aksamitník, též nazývaný afrikán, je rod 52 dru-
hů jednoletých i vytrvalých bylin z čeledi 
hvězdnicovité (Asteraceae). Jsou původní na 
jihozápadě USA, v Mexiku a na jihu Jižní 
Ameriky. Různé druhy se liší podle velikosti 
0,05-2.2 m. Mají zpeřené zelené listy a bílé, zla-
té, oranžové, žluté, červené květy.

Tagetes lucida z Mexika je nízký keřík. Jako 
koření je vhodný pro svou nasládlou anýzovou 
chuť do omáček, polévek a kuřecí pečeně. 
Nálev z celé rostliny se pije při bolestech bři-
cha nebo se přidává do koupele při revmatic-
kých onemocněních. Čaj má tišící účinky na 
žaludek a nervový systém, při kocovině, lehké 
migréně. Je lehké psychedelikum, silný čaj způ-
sobuje při zavřených očích vize podobné účin-
ku peyotlu a lehkou euforii. (Květena ČR)

Michal Hurta





Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.

Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka říjnového čísla: 20. září 2019.

Čtenářská výzva
Kniha autora, jehož jméno i příjmení začíná na stejné písmeno.

DEFOE, Daniel - Robinson Crusoe
MORGAN, Marlo – Poselství od protinožců
KATHE, Koja – Divoký pes

Kniha o vašem oblíbeném místě, zemi.

HUGO,Viktor - Chrám Matky boží v Paříži

CUSSET, Catherine – Skvělá budoucnost
VOKURKOVÁ, Františka Sylva – Zelenější tráva

       

Putování s broučky
Barevné lampióny, kostýmy a spousta zážitků. Takové bylo letošní 24. putování s broučky. 
Mohli jste si užít hledání ženicha s ježibabami v pohádce divadla Maléhry. Na palouku si po-
slechnout muziku cimbálovky Maryjánek nebo objevovat ve tmě broučky a doupátka zvířátek 
s montessori školkou Na vlně. Děti se skamarádily i s broukem Prskavcem a užily si večerní 
jízdu na historickém kolotoči. Nechyběla ani světelná show a divadlo V batohu.

Sabina Panáčková
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