
Zdravím Vás, vážení čtenáři, po korona odmlce, kdy zpravodaj 

z rožnovské knihovny nevycházel. Rožnovská knihovna byla zavřena 

nachlup 6 týdnů, v jejichž průběhu jsme prováděli důkladnou revizi 

fondů knihovny (obvykle míváme na revizi, kterou musíme provádět ze 

zákona jednou za pět let, týden), chystali další dokumenty k vyřazení, 

překládali termíny již dohodnutých kulturních a vzdělávacích akcí 

a následně je zrušili. S napětím jsme očekávali termín, kdy a za jakých 

podmínek budeme moci opět knihovnu otevřít veřejnosti, vymýšleli, 

jakým způsobem budeme provádět dezinfekci dokumentů po otevření 

knihovny tak, aby byla účinná, v našich podmínkách realizovatelná 

a neznehodnotila naše fondy.

Dle všech předpokladů jsme měli být zahrnuti až do poslední vlny 

otevíraných zařízení a nakonec jsme se přes noc dozvěděli, že můžeme 

otevřít již 27. dubna. Přípravy na otevření se o jeden den protáhly 

a knihovníci v rouškách, někteří i s ochrannými štíty, v rukavicích 

přivítali v úterý 28. dubna první čtenáře. 

Zpočátku jsme omezili rozsah služeb na půjčování a vracení 

dokumentů. Dokumenty, které jste nám vrátili, putovaly na 4 dny do 

karantény, tj. byly odloženy v krabicích v nejteplejší místnosti 

knihovny. Délku této odkladní doby jsme zvolili na základě vědeckých 

výzkumů s inaktivací viru COVID na různých druzích povrchů. Po 

4 dnech se pak knihy vracejí opět do oběhu. Byla uzavřena studovna 

a snažili jsme se tak omezit dlouhodobější pobyt čtenářů v knihovně.

Od pondělí 1. června bude knihovna poskytovat všechny knihovnicko-

informační služby tak jako před zavřením. Co však bohužel nabídnout 

v tuto chvíli nedokážeme, je pořádání kulturních a vzdělávacích 

aktivit, na které jste byli zvyklí do knihovny chodit. Na vině jsou 

povinná hygienická opatření pro pořadatele kulturních a společen-

ských akcí, která nejsme v rámci stávajících prostor knihovny schopni 

naplnit, ať už se jedná o povinné rozestupy, větrání, nebo průběžnou 

dezinfekci toalet.

Avšak věřím, že se v průběhu prázdnin situace konsoliduje a my se 

s knihovnou budeme schopni vrátit k pořádání besed a dalších akcí. 

Prozatím si půjčujte knihy a jiné dokumenty, jsou tady pro vás 

a zaslouží si, aby byly využívány. V regálech jim je těsno.

Pavel Zajíc
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Program
Pevně věříme, že se program knihovny naplno rozjede s novým školním rokem. Vzhledem k nutnosti dodržo-

vat předepsaná hygienická opatření, není možné realizovat v naší knihovně akce, na které se určitě už těšíte. 

Dobrá zpráva je, že o nic nepřijdete. Většinu akcí se nám podařilo přesunout na podzimní termíny. 

Hned v září začneme Večerníčky na kamenech, které se tradičně konají v prvním červnovém týdnu 

k příležitosti svátku všech dětí. Tímto jim přejeme krásné prodloužené prázdniny plné sluníčka a zábavy. Pevně 

doufáme, že si najdou i cestu k nám do knihovny. Můžeme slíbit i to, že děti nepřijdou ani dobrodružné spaní 

v knihovně Noc s Andersenem.

Říjnový týden knihoven bude patřit Noci literatury, která musela být v květnu zrušena. Těšíme se, až společně 

objevíme nová místa a literární díla. Připravujeme pro vás také besedy s autory. Nejnovější knihy přijede před-

stavit Petra Dvořáková. Její romány jsou mezi čtenáři vysoce hodnoceny. Poslední silnou knihou, která autorce 

vyšla v letošním roce, je román Vrány.  Milovníkům tajemna a záhad bude určena beseda se známým záhadolo-

gem Arnoštem Vašíčkem. Toto je pouze výčet několika akcí, které jsme nestihli uskutečnit kvůli karanténě. Chys-

táme toho pro vás daleko více: besedy, Týdny zdraví s Iskérkou, Putování s broučky, Listování... Těšíme se, až to 

znovu společně rozjedeme.

Kde shánět dobré tipy na knihy? Pokud neustále hledáte 
inspiraci, co dalšího si přečíst, čím se nechat nadchnout 
a obohatit, určitě se vyplatí číst nejen náš zpravodaj, ale také 
sledovat BookTubery. Kdo to jsou Booktubeři, a kteří jsou 
nejlepší?

Na internetové sociální síti YouTube najdete velkou spoustu 

videí, která se zabývají životním stylem, zlepšováky, nápady 

a radami všeho druhu. Mezi taková videa patří i příspěvky 

BookTuberů. Zjednodušeně: jsou to lidé, kteří se živí četbou 

knih a jejich následným hodnocením a doporučením právě 

na sociálních sítích – Youtube, Instagram nebo Facebook. 

No řekněte sami, existuje lepší povolání? Pro každého 

knihomola to musí být sen. 

Co se od BookTuberů dozvíte? Kromě tipů na knihy se s vámi 

podělí třeba o to, jak a proč si psát čtenářský deník, jak začít 

číst knížky v angličtině, jaké si vybrat knihy k maturitě, nebo třeba kde knihy nakupovat a podle čeho vybírat. 

Oblíbeným zpestřením jsou i rozhovory s autory knih a dalšími BookTubery.

A kteří BookTubeři patří mezi ty nejlepší? Určitě neuděláte chybu, pokud si vyhledáte kanál BookTuberky Doroty 

Noon s názvem DOTČENO. Dorota recenzuje nejen knihy. Najdete u ní i videa, která se týkají udržitelné módy, 

nebo třeba tipů pro efektivní učení. Dalším zajímavým kanálem jsou Klářiny knihy. Klára by vám rozhodně 

nedoporučila nic, co sama nečetla a je fanynkou nejen Harryho Pottera. Pokud hledáte odborníka na komiksy, 

nezklame vás kanál knihovníka z Dobříše RozseKa. Točí videa plná akce a vtipu. Klidný a sofistikovaný styl 

můžete čekat od známého publicisty Erika Taberyho, který představuje především knihy z oblasti sociologie 

a politologie.

Mezi další kanály s knihami patří: Foxí, Knihánkov, Knížectví, Alfirin Kristwen, mar marillee, Radši Knihu, 

Začítárna, Eclectic reader, Ondra Mergel. Tak, teď už si jen stačí vybrat toho, který má podobný vkus jako vy.

Sabina Panáčková

BookTube

zdroj foto: https://gramho.com/media/2287996166320857371

http://www.whatthomasread.com/2018/08/pytam-sa-dorota-

noon.html?m=1



Máme za sebou týdny omezení, práce z domu 
a zvykání si na jiný denní režim. Někomu za-
stavení a změny pomohly, pro jiného byly pří-
těží. Pokud patříte mezi ty šťastnější, kteří zís-
kali více času pro sebe a své zájmy, pak jste se 
možná rozhodli zapojit do čtenářské výzvy. 
S výběrem knih vám mohou pomoci naši kni-
hovníci. Podívejte se, co vybrali k následujícím 
tématům.

Kniha o holokaustu

* KRAUSOVÁ, Dita. 
Odložený život: skutečný 
příběh osvětimské knihov-
nice. Praha: Ikar, 2018.
* REVILÁKOVÁ, Naďa. Deník Dory 
Grayové. V Praze: Albatros, 2020.
* MORRIS, Heather. Tatér z Osvětimi. 
2. vydání. Brno: CPress, 2019.

Kniha s názvem vystihující 
vaši osobnost nebo náladu

* PERRY, Sarah. Po mně po-
topa. Praha: Argo, 2018.
* GIFFIN, Emily. Kam patří-
me. Ostrava: Domino, 2013. 
* LI, Zhi-Chang. Sedni si a nedělej 
nic: kniha uvolnění. Bayerisch 
Gmain: Anch Books, c2016.

Kniha, jejíž první věta 
začíná zájmenem

* ČIŽOVA, Jelena 
Semenovna. Čas žen. Brno: 
Host, 2016.
„Moje první vzpomínka: 
sníh, vrata, vyhublý bílý kůň.”
* REJFOVÁ, Marie. Komu straší ve 
věži. Praha: Mystery Press, 2018
„Vy nejste dole? Koncert začne za půl 
hodiny.”
* BACKMAN, Fredrik. A každé ráno je 
cesta domů delší a delší. Brno: Host, 2018.
„Toto je příběh o to, jak se člověku vytrácejí 
vzpomínky dřív, než z něj vyprchá život.”
Erika Halamíčková

Čtenářská 
výzva Jaké novinky se skrývají v horním patře oddě-

lení studovny?

Než jsem tě poznala - Jojo 
Moyesová

Sladkobolné povídání o jednom 
kvadruplegikovi Willu 
Traynorovi, který je připraven 
postoupit eutanazii, a jedné 

dívce Louise, která se stane jeho ošetřovatel-
kou. Vyprávění vás chytne za srdce od prvního 
až do posledního písmenka. Snad i pár slziček 
skane na polštář. V roce 2016 zfilmováno.

Metro 2035 - Dmitry 
Glukhovsky

Závěrečná část trilogie se při-
blížila kvalitou prvnímu dílu 
a zcela zastínila díl druhý. 
Putování hlavního hrdiny 

Arťoma bylo znovu drsné a nebezpečné, plné 
slepých uliček a všech možných forem padlého 
světa až po nejskrytější tajemství Moskevského 
metra. Umím si představit, že kdyby k podobné 
katastrofě ve skutečnosti opravdu došlo, bude 
se přeživší lidstvo chovat přesně tak, jak autor 
ve své trilogii popisuje.

Konec hlídky - Stephen King

Závěr volné trilogie, ve které 
Stephen King prokázal, že se 
neomezuje pouze na horory 
a v žánru detektivky či thrilleru 
je také doma. Předchozí díly 

v podobě audioknih jsou v knihovně také k dis-
pozici (Pan Mercedes a Právo nálezce).

Michal Hurta

Muži ve zbrani – Terry 
Pratchett

Konečně se v našich šuplících 
objevila další „Pratchettovka”. 
Geniální knížka, geniálně pře-
čtená – tečka. Knihu jsem 

samozřejmě četla už dávno, takže jsem věděla, 
co čekat. Musím ale říct, že Herec Jan Zdražil 
naprosto předčil mé očekávání svým předne-
sem. Při čtení vtipně a naplno využil potenciál 
postav, bavila jsem se od začátku do konce. 
Určitě si poslechnu i další díly, které načetl. 
Soudné sestry v podání Zuzany Slavíkové byly 
fajn, ale tohle je TOP.
Sabina Panáčková

Audioknihy



Asi se shodneme, že žijeme v době plné změn, které přinesly velká omezení, a s nimi i situace, 
kterým se všichni nějak musíme přizpůsobit. Stalo se, že děti přestaly fyzicky chodit do školy, a tím 
pádem i do knihovny. Všechno teď jede více méně „onlajn“ a je stále těžší bránit alespoň malé 
chvilky, které bychom netrávili ve virtuálu. Pro teens to asi platí dvojnásobně. Není zrovna teď ten 
správný čas navštívit knihovnu (která už je měsíc otevřená) a doplnit si své znalosti i z některých 
naučných knih, kterých se v naší knihovně dostává pro každého, kdo si požádá? Vybrala jsem 
zlomek těch, co mi padly do oka a na první i druhý pohled mě dostaly:

BRENSING, Karsten. Jak zvířata myslí a co cítí. První české vydání. Praha: 
Svojtka & Co., 2019.

Podívejme se prostřednictvím této knihy do překvapujícího a vzrušujícího světa 
aktuální biologie chování živočichů. Pokud jste nevěděli, že třeba mravenci se 
dokážou poznat v zrcadle, že se krysy rády společně smějí a kosatky jsou 
pořádní mamánci, kteří potřebují mámu ještě ve svých 30 letech, tak je to ta 
správná volba pro vás. Biolog Karsten Brensing vypráví ohromující příběhy ze 
zvířecího světa a dokládá pomocí mnoha příkladů, že zvířata myslí a cítí 
podobně jako my lidé. Nejen, že si doplníte vědomosti o zvířatech, ale náležitě 
se u toho pobavíte.

GOLASOVSKÁ, Monika. Bylinkář: přírodní kouzla naší babičky. 1. vydání. 
V Praze: Labyrint, 2019. 125 stran. Raketa.

Většina z nás se teď v přírodě pohybuje častěji než dříve, pochopitelně, 
nákupní centra se uzavřela a nějak ten čas strávit musíme, 
že? A nejen, že to je bezpečnější, ale i daleko inspirativněj-
ší. Pokud jste se potýkali s úkolem: „Vytvoř stránku do 
herbáře“ jako u nás doma a neměli dostatečné množství 
zdrojů, z čeho čerpat, tak kniha Bylinkář by vám mohla 
pomoct. Najdete v ní krásně ilustrované rostlinky, které 
potkáváte na svých toulkách loukami, jejich popis i možné 
využití v domácí medicíně napříč všemi ročními obdobími. 
Ideální kniha na prolistování, pročtení a následně 
i praktické vyzkoušení.

ALTARRIBA, Eduard a BARDÍ I 
MILÀ, Berta. Objevujeme architekturu. Překlad Veronika Lásková. První 
vydání. Praha: Grada, 2019. 47 stran. 

Z přírody se přesuňme do civilizace. Za povšimnutí jistě stojí kniha Objevu-
jeme architekturu, která mapuje tento zajímavý obor a může oslovit ty malé 
čtenáře, pro které je architekt vysněné povolání. Na cestě časem autoři 
ukazují, jak různé civilizace pojímaly své stavby. Od primitivních obydlí přes 
osady a vesnice až k veřejným prostranstvím. Právě od těch dob se valná 
část lidského života odehrává v prostředí, které utváří právě architektura. 
Knížka je nabitá zajímavými informacemi a doplněna nádhernými, někdy 
svéráznými, ilustracemi.

Rodiče!!! Přiberte svým dětem 
v knihovně knihu.



LEŽÁK, Zdeněk. Sametová revoluce: pád železné opony v komiksu. Ilustro-
val Jiří ZIMČÍK. Brno: Edika, 2019.

Docela určitě se shodneme na tom, že sametová revoluce je velké historické 
téma. Kniha se stejným názvem a s podtitulem Pád železné opony v komiksu 
je určena všem mladým čtenářům, kteří by si chtěli doplnit školní znalosti. 
Už známý youtuber Kovy „řešil dějiny“, když ve svém dokumentu oslovoval 
studenty s otázkou, jaká pozornost je věnována ve výuce novodobým ději-
nám? Podle studentů většinou malá, zanedbatelná. Sáhněte proto po této 
knize a ponořte se do udá-
lostí roku 1989. Že vás 
čtení dlouhých textů neba-
ví? Nevadí, když zvládnete 
70 stran textu, čeká na 
vás v druhé polovině 

knihy obrázková odměna plná barev a bublin.

Je jasné, že život nejsou jenom povinnosti, škola, 
učení, ale taky zábava. Čtení může být pro spoustu 
lidí neskutečně krásný relax. Pro mě je stále těžší 
najít knihu, která by mě od první stránky chytla 
a už nepustila, dokud bych nedočetla až do konce. 
A přece…

PULLMAN, Philip. Hodinový strojek, aneb, Příběh na jedno natažení. Překlad 
Dominika Křesťanová. Vydání druhé, v Argu první. Praha: Argo, 2019. 85 stran.

Hodinový strojek je záhadná věcička, čert ví, jak funguje a dost možná v tom může 
být i nějaké kouzlo. Všechny ty hodinky, hodiny, orloje. Jejich ručičky se rovnoměr-
ně posunují po ciferníku a pomaloučku polehoučku nám odtikávají náš čas. Stejně 
jako v příběhu o hodinářském učedníkovi Karlovi, jeho mistrovi panu Ringelmanno-
vi, malé Gretl  a princi Floriánovi, záhadném doktorovi Kalmeniovi a vypravěči 
Fritzovi. Ponořte se do kouzelné knížky, která chytne za srdce nejednoho milovníka 
knih nejen obsahem, ale i formou. Vynikající práci odvedl i ilustrátor a grafik.

WALLIAMS, David. Ledová obluda. Překlad Veronika Volhejnová. Vydání 
první. Praha: Argo, 2020. 480 stran.

Když si vsadíte na Davida Walliamse, nemůžete prohrát. Tento autor 
dokáže oslovit i nejednoho dětského nečtenáře. Jeho knihy jsou plné 
vtipu, dobrodružství a napětí. Stejně je tomu i v případě knihy Ledová 
obluda. Je to dojemný příběh malé, osiřelé holčičky Elsie, která se 
potlouká ulicemi viktoriánského Londýna. Když uslyší o tajemném 
chlupatém mamutovi, který dorazil do přírodovědného muzea, chce se 
dozvědět o tajemné bytosti více. Následuje divoká jízda, největší dobro-
družství jejího života.

Třebas vás či vaši ratolest některá z šestilístku doporučovaných knih 
zaujme. V případě, že bude vypůjčená, rádi vám ji zarezervujeme, 
a pokud Vás nezaujaly, zkuste zabrousit do dětského oddělení sami. 
Oříšky Popelce také přihrála náhoda…

Renata Vinklerová



Špeky z regálů
ISHIGURO, Kazuo. Pohřbený 
obr. Přeložil Lenka SOBOTOVÁ. 
Praha: Argo, 2017. 

Přiznávám – vybírala jsem podle 
obálky. Je krásná. Navíc byla 
kniha v diskusích mezi čtenáři 
hodnocena jako zvláštní. To 
potvrdilo moji volbu. Mé první 
setkání s Ishigurem, držitelem 
Nobelovy ceny za literaturu, 
bylo hodně silné. I když autor 

využívá prvků fantasy a svůj děj zasadil do 
doby, kdy byla Británie po smrti Artuše zmítána 
válkami, rozhodně nečekejte fantasy příběh se 
záporným zloduchem a skvělým hrdinou. Vše 
se odehrává v mlze, která halí mysl a skrývá 
vzpomínky na minulost. Jaké by to bylo, probu-
dit se a nevědět nic o svých minulých chybách 
ani úspěších? Budete pozorovat příběhy hrdinů 
i svůj vlastní. Bavil mě styl dialogů, charaktery 
postav i samotný děj. Na knihu budete potřebo-
vat určitě čas. Román vyvolává totiž mnoho 
otázek, na které si budete muset, stejně jako 
její hrdinové, odpovědět. Doporučuji a už se 
těším na další autorovu knihu.

Sabina Panáčková

ŠTIFTER, Jan. Café Groll. 
Vydání I. České Budějovice: 
Pikador Books, 2016. 

Útlá a čtivá novelka, formát 
v pravdě cestovní, přímo do 
kabelky.  Nebo příjemné 
odpoledne se sklenkou dobrého 
nápoje, přeneseni do 
prvorepublikových dnů 

v Českých Budějovicích, kde mladý lékař Rudolf 
Slíva zahajuje svou praxi.  Lékařský dohled nad 
dívkami místních veřejných domů. Brzy osobně 
pozná všechny místní  prostitutky, jež městem 
pavidelně procházejí. Nelehké osudy slečen, ale 
i samotná madam vyhlášeného podiku Café 
Groll změní nejen jeho život.

Erika Halamíčková

BŘEZINA, Jiří. Polednice. Praha: 
Motto, 2016. 

České detektivky čtu málokdy, 
ale tato mne nakonec docela mi-
le překvapila. Mám rád knihy,
které se čtou lehce a, nemusíte 
se vracet na předchozí stránky 
abyste se vyznali v překombino-
vaném ději. Přečetl jsem ji na je-
den zátah a nenudil se u ní, což 
od detektivky očekávám. Hodně 

sympatické mi bylo, že na případu pracovali no-
váčci a ne ostřílení kriminalisté, dodávalo to pří-
běhu správný říz. Věřím, že by se tento 
případ mohl v českých končinách klidně stát.

Michal Hurta

OLSSON, Linda : Dobro v tobě. 
Praha, Vyšehrad 2018.

Meditativní román psaný v ich 
formě o ženě, která po čtyřicítce 
žije sama na Novém Zélandě, 
kde se snaží vyrovnat se svou 
samotou i tajemstvím z dětství. 
Naděje je ale vždy, když ji neod-
háníme, v jejím případě v setkání 
s týraným domorodým chlapcem 

i divným sousedem... Příběh pomalu odhalující 
její tajemství je zároveň strašný i krásný.

Jarmila Mikulášková

WIGGS, S. Cesty srdce. Praha, 
Motto, 2019.

Zde si „zgustne“ každá milovni-
ce velmi dobrých vrstevnatých 
románů, bez ohledu na genera-
ci. Skoro určitě vás osloví 
hloubkově popsaný rozvoj 
láskyplného vztahu hlavní 
hrdinky. Zajímavý je i příběh její 
dospívající dcery, která si na 

prázdninách v Paříži výrazně zvedne sebevědo-
mí, či odvaha jejího dědečka najít v pokročilém 
věku právo na sebeurčení. Vším se prolíná osud 
fotografky Lisette za 2. světové války a také 
připomínka, že život není úplný, dokud 
nenavštívíte Provence… Také nakladatelství 
Motto odvedlo vynikající práci, kniha je 
stoprocentní po všech stránkách.   

Eva Lhoťanová



Not to disappear. Londýn: 
4AD, 2015.
Je libo něco pomalejšího 
na rozjezd? Po pauze asi 
jo, ne? Tak to zkusím s CD 
od britské skupiny Daugh-
ter, které nese název Not 
to Disappear, vročení 
2015. Komu bych ji dopo-

ručil? Takhle, asi někomu, kdo má rád kytarový 
dream pop na pomezí folku a ambientu. Přitom 
to neztrácí písničkovou strukturu. Hm, přirov-
nání kulhá jak páně Čepek v Petrolejových lam-
pách, ale co naplat. Hudbu Daugher mám rád 
od doby co jsem objevil jejich debut If you lea-
ve. Slyším v nich náslechy raných Throwing 
Muses, Slowdive a jiných britských kapel mota-
jících se kolem vydavatelství 4AD či Rough 
Trade na přelomu osmdesátých a devadesá-
tých let. Týnejždři by mě s tím možná poslali 
do háje, ale pokud si uděláte čas na hoř-
skosmutné odpoledne, nasadíte hedfouny a za-
posloucháte se do zaechovaných kytar, spíše 
perkusivních bicích a relativně jednoduchých 
melodií třebas si tuhle Dceru oblíbíte.

So long, see you to-
morrow. Londýn: Island, 
2014.
V Británii zůstaňme i s dal-
ším CD kapely  Bombay Bi-
cycle Club. Jedná se 
o desku vydanou v roce 
2013, nesoucí název So 
long, see you tomorrow. 

BBC  jsem zaznamenal někdy v průběhu loň-
ského roku skvělou písní Eat, Sleep, Wake (no-
thing but you), která svou jemnou, avšak pod-
manivou, melodií brázdila mou mysl nejméně 
měsíc. Nicméně ta je z jiné desky. So long, see 
you tomorrow obsahuje řadu obyčejných, ale 
zapamatovatelných písniček s náslechy world 
music (zejména to vyznívá ve sborových pasá-
žích a refrénech, častokrát podpořených sam-
ply) a trochu experimentu, mě to možná pře-
kvapivě nejvíce připomíná desky kapely The 
Flaming Lips. Které si mi líbí nejvíce? Takže 
It´s alright now, ta je hned druhá v pořadí, 
pak doporučuji krásně utahanou Home by 
now, no sedmou, která se jmenuje Eyes off you 
a falzetovými pasážemi mne dojímá. Nečekejte 
dupárnu a vypalováky. Je to jako skořápka 
...takže opatrně.
Pavel Zajíc

Angínovník (belamcanda chinensis) je pohled-
ná, až metr vysoká, krásně kvetoucí pokojová 
rostlina, která je pro skvrnité květy nazývána 
též tygří lilií. 
Mečovité listy mají silně antiseptické účinky 
a účinně potlačují zánět. S úspěchem se použí-
vají při prvních náznacích škrábání v krku, kdy 
může infekci odvrátit. Kromě přípravy nálevů je 
velmi rychlou a účinnou pomocí pomalu žvýkat 
lístky bylinek – při angíně a bolestech v krku 
především šalvěje, pro osvěžení dechu máty... To 
samé platí o angínovníku, ovšem musíme být 
ještě opatrnější nežli u zmíněných bylinek – 
obsahuje totiž nejen silně antisepciké, ale i mír-
ně toxické látky. Neměli bychom užívat více než 
3 cm listu za den, přičemž ho žvýkáme po ma-
lých dávkách nejvýše šestkrát denně, ne déle 
než minutu, zbytek vyplivneme. Aby mohl půso-
bit, bezprostředně poté nejíme ani nepijeme.
https://www.ireceptar.cz/zahrada/anginovnik-krasna-

pokojovka-poskytne-prvni-pomoc-pri-boleni-v-krku.html

Pochází, jak už název napovídá, z Číny. Roste ale 
také ve Vietnamu, Indii, Japonsku a na 
Filipínách. Pěstuje se jako okrasná rostlina a díky 
svým léčivým účinkům také jako léčivka. 
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/vypestujte-si-

anginovnik-vyleci-bolest-v-krku-kasel-i-zanet-mocovych-

cest#part=1

V přírodě roste nejčastěji na místech s vápenco-
vým podložím, na loukách, pastvinách, v sava-
nách, lesních lemech a křovinách, na kamenitých 
stráních i ve skalách. Nejlépe se mu daří na 
plném slunci, v místech se suchou zimou 
a nepříliš silnými mrazy. Prospívá na dobře 
odvodněném stanovišti, na podmáčeném mu 
zahnívají kořeny, toleruje déletrvající sucho. 
Vystupuje až do nadmořské výšky přes 2000 m 
n. m. Angínovník čínský ve středoevropských 
podmínkách kvete od června do srpna a semena 
dozrávají od září do listopadu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%ADnovn%C3%AD-

k_%C4%8D%C3%ADnsk%C3%BD

Michal Hurta

Angínovník



Vzpomínáte si ještě na to, co se dělo v období před vy-
hlášením karantény? V knihovně proběhlo Rande na-
slepo, tedy přesněji: čtenářské rande s knihou. Mezi ná-
vštěvníky knihovny se nám podařilo rozdat více než 30 
ozdobně zabalených knih, nebylo tedy poznat, o jaký ti-
tul se jedná. Podmínkou soutěže bylo knihu přečíst 
a vyplnit anketní lístek. Odevzdali jste nám více než 20 
příspěvků, které jsme zařadili do slosování o ceny. Kdo 
se stal letos vítězem?

Gratulujeme paní Vagaské, Vylosovali jsme 3 výherce, kteří získali poukaz na knihu v hodnotě 333 Kč. 
Šimšové a Smolkové.

Jak čtenáři hodnotili náhodný výběr knihy?

LIVIERO, Gemma. Stezka v troskách. Přeložil Zdeňka 
ZVĚŘINOVÁ. Praha: Euromedia Group, 2019.
Vzrušující děj. Jiný pohled na 2. světovou válku. Neče-
kaný závěr. Kniha mě zaujala. Ale měla příliš mnoho po-
stav a dějových linek. Měla jsem co dělat, abych se ne-
ztratila. Přesto doporučuji.
Simona Marčíková

KAZINSKI, A. J. Poslední dobrý muž. Přeložil Jan ŠIMRAL. Praha: Brána, 2014.
Jedná se o mé první rande. Napětí od začátku do konce. Bez zbytečně drsných krvavých scén.
Alena Jbaili

BYRD, Cathy. O chlapci, který toho věděl příliš mnoho: ohromující a pravdivý příběh malého chlapce 
a jeho vzpomínek na minulý život. Bratislava: Noxi, 2019.
Rande naslepo se účastním už po několikáté. Bylo super, padli jsme si do oka. Pokud je to skutečný 
příběh, a údajně je, pak vynikající, poučné.
Kristina Pawlasová

Rande naslepo 

Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.

Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka prázdninového čísla: 15. června 2020.

Pondělí 8.00 - 18.00
Úterý  12.00 - 17.00
Středa 12.00 - 17.00
Čtvrtek  12.00 - 17.00
Pátek 8.00 - 18.00
Sobota zavřeno  *V platnosti od 1. 6. do 31. 8. 2020

Otevírací doba
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