
S prvním červencem Vás uvítáme v prázdninové knihovně. 

Poprvé od otevření na konci dubna již nebudete muset mít rouš-

ku a všichni si tak snad zhluboka vydechneme. Věřím, že se do 

budoucna bez těchto ochranných pomůcek paušálně obejdeme, 

avšak virus nikdy nespí. Je vlastně zvláštní, jak takový jednodu-

chý organismus dokáže spolehlivě paralyzovat celou sofistiko-

vanou společnost. Nejjednodušší bývá nejúčinnější.

V průběhu letošních prázdnin se po dlouhých jedenácti letech 

neuskuteční procházky pamětí města. Mrzí nás to, avšak respek-

tujeme rozhodnutí seniorských průvodců. Věříme, že napřesrok 

bude po letošním půstu o procházky zájem o to větší. Proto bych 

si dovolil upřít vaší pozornost k právě vycházejícímu Milému tis-

ku (v pořadí již 23.), který nese název Příběh rožnovské Struhy, 

a Richard Sobotka v něm sesbíral a sestavil příběh tohoto vodní-

ho díla ze vzpomínek a střípků textů ostatních účastníků projek-

tu Město v mé paměti. Lze číst i na webu. Připomínám, že Struha 

existuje také jako quest (hledačka) a více o ní se dozvíte na 

stránkách knihovny.

Ve zpravodaji také naleznete tipy na knihy pro děti od Petry 

Braunové. Ta je autorkou průvodce - komiksu pro děti a mimo-

zemšťany přímo o Rožnově pod Radhoštěm, který město Rožnov 

vydalo před 3 lety k výročí 750 let od založení. Pokud by vás či 

vaše děti zajímal, ptejte se knihovníků v půjčovně u pultu, rádi 

vám komiks předají.

A konec prázdnin, přesně od 31.8. – 4.9., bude patřit 

Večerníčkům na kamenech. Tak snad počasí bude stát při nás 

a všichni si to užijí... děti, rodiče, divadelníci i knihovníci.

Pavel Zajíc

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace | Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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Program
LETNÍ ČÍTÁRNA
Letos pro vás knihovna připravila program 
v podobě letní čítárny. Přijďte si odpočinout na 
kameny za knihovnu. Budou vám k dispozici 
časopisy a denní tisk. V případě, že vám nebude 
stačit nabídka na místě, je možné si vypůjčit 
z široké nabídky uvnitř budovy. 
Pro děti zde najdete kromě leporel a knih také 
deskové a venkovní retro hry. V podvečer děti 
čeká i čtená pohádka. 
Přijďte k nám odpočívat a lenošit. Je pro vás při-
praveno příjemné posezení, deky, polštářky 
i houpací síť. Venkovní letní čítárna funguje pou-
ze v případě příznivého počasí v určené dny, 
v době od 12:00 do 18:30.

Provoz čítárny
12:00 – 17:00 čítárna
17:00 – 17:30 čtená pohádka pro děti
17:30 – 18:30 deskohraní pro děti i dospělé

LETNÍ ČÍTÁRNA S POHÁDKOU 
A DESKOVKAMI 1.
Středa 8. července |od 12.00 | kameny za knihovnou

LETNÍ ČÍTÁRNA S POHÁDKOU 
A DESKOVKAMI 2. 
Středa 15. července | od 12.00 | kameny za knihovnou

LETNÍ ČÍTÁRNA S POHÁDKOU 
A DESKOVKAMI 3. 
Středa 12. srpna |od 12.00 | kameny za knihovnou 

LETNÍ ČÍTÁRNA S POHÁDKOU 
A DESKOVKAMI 4. 
Středa 19. srpna | od 12.00 | kameny za knihovnou

 PRO DĚTI 

MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Středa 29. července | od 12.00 | půjčovna
Lovci perel čtou a hrají i přes prázdniny. Za 
odměnu si mohou v knihovně nakoupit za moř-
ské peníze Moriony drobné odměny.

ZA KRESBIČKU PERLIČKU
červenec – srpen | dětské oddělení
Výstava dětských kreseb ke knížkám, které 
inspirovaly naše lovce perel.

 VÝSTAVA 

VALAŠSKÝ KOMIKS MARTINA KUBÍKA
Od 3. července do 31. srpna | chodby
Přijďte si prohlédnout novou výstavu. Chodby 
knihovny budou vyzdobeny příběhy a ilustrace-
mi Valašského komiksu. Ten vznikl na motivy 
knihy Heleny Mičkalové – O čem si vyprávjajú 
Karlovjané. Autor komiksu Martin Kubík zpraco-
val příběhy do živých obrazů, které znázorňují 
nejen dějovou linku, ale jsou propracovány do 
nejmenších detailů a ukazují tak v plné kráse 
valašskou krajinu, architekturu, oděv a mnoho 
dalších zajímavostí.

 PŘIPRAVUJEME 

VEČERNÍČKY NA KAMENECH
Pátek 31. srpna – 4. září | 17.00 | kameny za knihovnou
Nový termín oblíbeného čtení pohádek dětem. 
Uvidíte klasické pohádky, jako je Princ Bajaja, 
také zpracování známého příběhu o přátelství 
z knihy D. Mrázkové: Haló, Jacíčku. Budete pát-
rat po zločincích v Listování s komisařem Vrťap-
kou, nebo vás seznámíme s Honzou ptákem.

LISTOVÁNÍ – BITEVNÍ POLE
Čtvrtek 8. října | 18.30 | podkroví
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se 
z toho může zbláznit. Stalo se to prostě jednoho 
dne, kdy jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit 
špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem: 
nepruď. Tohle bitevní pole je puberta a všichni 
jsou na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje 
Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyřicet.

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.



MURGIA, Michela. Accabadora. 
Praha: Paseka, 2014.

Hmmm... další namátkou vybraná 
kniha a zase je o čem přemýšlet. 
Román mě vtáhl rychle do děje 
a dobře se četl, jen jsem si muse-
la chvílemi připomínat, ve kterém 
časovém období se nacházím. 
Protože čas na Sardinii plyne ji-
nak. Staré zvyky, které kontrastují 

s křesťanskou tradicí, dítě duše i accabadora 
vám přiblíží nejen život v sardské vesnici. 
Autorka si vybrala ke zpracování i dnes stále dis-
kutované téma. Téma eutanázie a jeho závažnost 
dopadá na hrdiny románu jako životní zkouška – 
pochopení, pokory a odpuštění. Konec knihy se 
dal předvídat, jsem však ráda, že skončil snad 
šťastným shledáním dvou spřízněných duší.

Sabina Panáčková

ROSEN, Leonard J. Hlasy chaosu. 
Přeložil Dalibor MÍČEK. Ostrava: 
Galatea, 2014.

Spisovatel Leonard Rosen, peda-
gog a autor řady knih o tvůrčím 
psaní, se v roce 2011 představil 
i jako romanopisec. V knize Hlasy 
chaosu se stal matematik James 
Fenster obětí 
exploze ve svém hotelovém poko-

ji v Amsterdamu, ke které došlo v předvečer dlou-
ho plánovaného projevu na zasedání Světové ob-
chodní organizace. Dá se říci klasika ze žánru 
thrillero-detektivní. Inspektor Henri Poincaré spo-
lu s kolegy Paolem Ludovicim a Sergem 
Laurentem sledují dlouhý seznam podezřelých: 
peruánského vůdce hnutí za osvobození původ-
ního obyvatelstva, fundamentalistickou skupinu 
ozbrojenců, majitele investičního fondu a v nepo-
slední řadě i dvě Fensterovy obdivovatelky – bý-
valou snoubenku a doktorandku matematiky. 
Pokud hledáte zajímavé teorie o životě, máte rádi 
různé tragédie, zahrávání si s city a rádi pozoru-
jete, jak se lidé dostávají na konec svých sil a če-
ho jsou nakonec schopni, aby ochránili vlastní ro-
dinu, je tahle kniha ta pravá pro vás.

Michal Hurta

Špeky z regálů
BENETKOVÁ, Marie : Zlatý z ne-
be. Praha, Argo 2017.

Prvotina Čecho-Kanaďanky, 75 
leté autorky, mapuje vždy stří-
davě v textu s příběhem  part-
nera v krátkých výstižných kapi-
tolách, jejich životní cestu od 
dětství až po existenci v emigra-
ci v Kanadě.

Jarmila Mikulášková

FLORES-SCOTT, Patrick. 
Americký road trip. Praha: 
CooBoo, 2019.

Nečekejte typický roadtrip. 
Dokonce trvá docela dlouho, než 
se vůbec vyjede na cestu, a na 
konci se zas na čas usadíme na 
mexicko-americké farmě pěstují-
cí zelené chilli papričky. 
Sedmnáctiletý Teo zpočátku řeší 

své problémy na škole a nechybí ani romantic-
ká linie. Opravdovým hrdinou je ale spíš jeho 
bratr Manny, který se vrací z války v Iráku s psy-
chickými následky (PTSD), jež ovlivňují jeho 
okolí a tvoří nejsilnější momenty v knize. 
Sympatická je postava třetího ze sourozenců, 
hudebnice a zpěvačky Xochitl, která kvůli 
Mannymu obětuje svou kariéru a bere oba brat-
ry na cestu, aby zachránila celou rodinu.

Jitka Slezáková

WARGA, Jasmine. Jiné jméno 
pro domov. Argo, 2020.

V první řadě krásně provedená 
kniha. Nezvyklá forma může za 
větší počet stran, které však 
slupnete jako jednohubku. Tak 
úsporná a přitom neobyčejně vý-
stižná! Básnické členění textu dá-
vá skvěle vyniknout slovům, myš-
lenkám. Takže se nebojte vážné-

ho tématu imigrantů ze Středního východu − 
na příkladu 12leté Jude, která si spolu s těhot-
nou maminkou zvyká na nový život v americ-
kém velkoměstě. A ze všech sil se snaží být sta-
tečná. Musí. Jednak to slíbila staršímu bratrovi, 
bojujícímu za rodné město stižené válkou, jed-
nak je hrdá na svou arabskou kulturu a chce zů-
stat sama sebou. Učí se být smutná i šťastná 
zároveň.

Jitka Slezáková



Čtenářská 
výzva
Ani o prázdninách nejde promeškat šanci pře-
číst nějakou knihu z letošní výzvy. Tady je náš 
výběr z dalších témat. Můžete se inspirovat. 

Kniha autora, od kterého jste ještě nic nečetli.

Patrick Ryan – Jak jsem vyhrál válku
Bolaňo, Roberto – Divocí detektivové
Susanna Mary Clarke – Jonathan Strange & pan 
Norrell

Kniha autora, který získal cenu E. A. Poea.

Stephen King – Řbitov zvířátek
Levin, Ira – Stepfordské paničky
Mo Hayder – Vlk

Kniha, která je na Databázi knih v době čtení 
méně než 20x v Přečtených.

Věra Adlová, Zdeněk Adla – Krásná a slavná
Kabeš, Petr – Pěší věc a jiné předpokoje
Maryla Adamcová – krycí jméno Hortenzie

Kdo hledá, najde
I letos si můžete užít dobrodružství pří pátrání 
v ulicích města. Takzvané questy, které pod 
záštitou knihovny vytvořila seniorská skupina 
Město v mé paměti, jsou neustále v provozu 
a zúčastnit se jich může každý.

Co k tomu potřebujete?

* Mapu trasy – tu vám rádi vytiskneme v knihov-
ně, nebo je k dostání také v informačním centru. 
Můžete si ji i sami stáhnout, je umístěna online 
na stránkách knihovny. 
https://knir.cz/mesto-v-me-pameti/publikace/

* Může se vám hodit tužka a papír

* Procházky jsou nenáročné, časově se dají 
zvládnout do 60 minut.

Z čeho lze vybírat?

* Pamětihodná místa Rožnova – nejnovější 
quest o zajímavých místech a událostech 

v našem městě.

* Oběti války – mapuje místa a lidské osudy 

z období 2. světové války.

* Rožnovská struha – vydejte se po stopách jedi-
nečného vodního díla a jeho historie.

Sabina Panáčková

  



Někteří se letos po dlouhé době možná opravdu rozhodnou strávit dovolenou v Česku. Pro jiné ta-
kové cestování ničím novým není a ztrácí inspiraci, kam vyrazit. Možností je spousta, inspirovat 
vás mohou i knihy. Vybrali jsme pěknou řádku románů, které odkazují na známá místa v České re-
publice. Jaké jsou jejich příběhy a historie? Barevná paleta autorů nabízí výlety do všech možných 
koutů naší republiky. Stačí si jen vybrat. A nebojte, nemusíte nutně mířit jen do Babiččina údolí 
Boženy Němcové. 

Legenda k mapě, kterou najdete v příloze:

Průvodce po Česku, 
cestujte za příběhy z knih...

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
MORNŠTAJNOVÁ, Alena. Hana. Brno: Host, 
2017.

BESKYDY
KLIMECKÁ, Vladimíra. Druhý život Marýny G. 
Praha: Knižní klub, 2013.

ŽÍTKOVÁ
TUČKOVÁ, Kateřina. Žítkovské bohyně. Brno: 
Host, 2012.

JiŽNÍ MORAVA
FOJTOVÁ, Věra. Zbav nás od zlého. Brno: 
MOBA, 2020.

BRNO
TUČKOVÁ, Kateřina. Vyhnání Gerty Schnirch. 
Brno: Host, 2009. (možné zapůjčit i jako zvu-
kový dokument)

ŽIDLOCHOVICE
ŠTRÁFELDOVÁ, Milena. Guláš pro Masaryka. 
Praha: Mladá fronta, 2014.

JIŽNÍ ČECHY
HÁJÍČEK, Jiří. Selský baroko. Brno: Host, 
2005.
BINAR, Ivan. Jen šmouha po nebi. Praha: 
Torst, 2013.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
ŠTIFTER, Jan. Sběratel sněhu. Praha: 
Vyšehrad, 2018. Tvář, svazek 1.

ŠUMAVA
HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 
2018.

STŘEDNÍ ČECHY
PONCAROVÁ, Jana. Podbrdské ženy. Praha: 
Motto, 2018. Román.

PLZEŇ
PONCAROVÁ, Jana. Eugenie: příběh české ho-
teliérky. Praha: Motto, 2019.

KARLOVY VARY
URBAN, Miloš. KAR: pohřební hostina za jedno 
město. Praha: Argo, 2019.

PRAHA
HLAVINKOVÁ, Lucie. Kdo šije u Podolské. 
Praha: Motto, 2019.
BERAN, Stanislav. Vyšehradští jezdci. Brno: 
Host, 2016.
DROZDA, Zdeněk. Kosí hnízdo. Praha: Torst, 
2016.

ÚSTÍ N. LABEM
PÁRAL, Vladimír. Milenci a vrazi. 2. vyd. Praha: 
Melantrich, 1990.

ČESKÝ RÁJ
URBAN, Josef. Tenkrát v ráji. Praha: Fragment, 
2015.

JESENÍK
RUDIŠ, Jaroslav a Jaromír 99. Bílý potok: čer-
nobílý komiks ze Sudet. 

OLOMOUC
VONDRUŠKA, Vlastimil. Olomoucký bestiář. 
Vydání třetí. Brno: MOBA, 2016.

HLUČÍN
TVRDÁ, Eva. Dědictví. Vyd. 3. Ostrava: Littera 
Silesia, 2010.

KARVINÁ
LEDNICKÁ, Karin. Šikmý kostel: románová kro-
nika ztraceného města : léta 1894-1921. 
Ostrava: Bílá vrána, 2020. 



V čítárně je celá řada časopisů (periodik, chcete-li), která 
jaksi nechtěně stojí stranou většího zájmu čtenářů. A při-
tom nezaslouženě. Můžeme se ptát, po příčině, nicméně 
odpověď může být i taková, že mezi čtenáři panuje malá 
informovanost o jejich existenci.

Dovolte mi v tomto článku upozornit Vás na existenci časo-
pisu ZVUK Zlínského kraje, který od roku 1990 vydávají spo-
lečně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko,  
Slovácké muzeum Uherské Hradiště a Muzeum 
Kroměřížska. Zvuk vychází 2 x ročně a troufám si tvrdit, že 
svým obsahem dokáže zaujmout nejenom čtenáře, kteří se 
zajímají o aktuální kulturní dění ve Zlínském kraji, popřípa-
dě o jeho kulturní historii. 

Dlužno napsat, že hlavním těžištěm zájmu ZVUKu je jihovýchodní Morava, tedy Zlínsko, 
Uherskohradištsko, Kroměřížsko, avšak časopis má svá tykadla upřena také na Vsetínsko, 
Valašskomeziříčsko či Rožnovsko. Jedná se vlastně o vlastivědno-literárně-historickou revui, kde se 
dostávají do centra zájmu zajímavé osobnosti či významné události z doby současné i minulé. Ve své 
výpravě není stroze textový, naopak texty jsou doprovázeny bohatým fotografickým doprovodem. 

Pohled do obsahu a na názvy pravidelných rubrik v nás mohou proubouzet zvědavost a chuť číst dá-
le. Například v čísle podzim/zima 2019 píše v rubrice Tož v článku Co sa stalo kdysi... Jaroslav 
Zapletal v ohlédnutí za 30 lety, které uplynuly od 17. 11. 1989, toto: „... Na faustovské téma napsal 
A. S. Puškin drobné dílko. Vylíčil v něm poetický obraz. V pekle dotyčný Doktor pozoruje Smrt hrající 
kostky s Čertem. A přitom mu notně hubuje a vyčítá, že do pekla odnesl Fausta ještě živého. A ďáblík jí 
briskně odpovídá: „Na to lze mít dvojí názor. Sice stále živ, ale dávno už je náš...” Tož tak... Přesto bylo 
a zůstalo dost slušných lidí. Jejich jména se ovšem nikdy nezapíší do historie. Tuto výsadu mají zaru-
čenu jen ti nejlepší a nejhorší. Relevantní je k meritu věci několik lidových přísloví z luhačovského 
Zálesí - Nemíšaj sa mezi otruby, nebudú ťa svině žrat. Kdo sa smoly dotýká, zamaže se od ní...”

ZVUK lze číst v čítárně rožnovské knihovny a nebo online na stránkách dlib.kfbz.cz a do vyhledává-
ní napište ZVUK. Zajímavé, poučné. Ptejte se knihovníka.

Pavel Zajíc

Jaký zvuk má ZVUK?

Petra Dvořáková              Arnošt Vašíček         Tomáš Vejmola     Jan bauer

Připravujeme besedy s autory...



Čaroděj. Česko: 100PROmotion, 
2016.
Doporučovat Vltavu. Kapela Ro-
berta Nebřenského je nepřehléd-
nutelným úkazem. V knihovně je 
dostupná již řadu let jejich Best of!-
ka, která shrnuje jejich první ob-

dobí činnosti do roku 2003, kdy se kapela na sedm 
let odmlčela. Vrací se v roce 2010 v pozměněné se-
stavě, nicméně autorské a kapelnické otěže stále 
pevně svírá kytarista a zpěvák Robert Nebřenský. 
Album Čaroděj, které kapela vydala v roce 2016, 
obsahuje po hudební stránce všechny atributy pro 
Vltavu typické. Čili inteligentní a hravé texty, hudbu 
čerpající tu z šansonu, tu citující madrigaly, pak na-
jednou přeskočí jako jiskra k táboráku, je cítit tan-
gem i na bossanovu dojde... a tak se to děje ve 
všech 14 písních až do konce nahrávky. 

CD je navíc zajímavě graficky vypraveno, znamená 
to tedy, že si Vltavu kromě poslechu můžete užít 
taky vizuál, včetně textů. Takže vložte Vltavu do pře-
hrávače, napněte uši/plachty a vyplujte, čeká vás 
příjemných 48 minut. 

 

First and last and always ; Flood-
land ; Vision thing: the triple al-
bum collection. místo vydání není 
známé: Rhino Entertainment Com-
pany, 2012.

Sisters of Mercy jsou zajímavou ka-
pelou. Přestože existují s tříletou 

pauzou skoro čtyřicet let, tak na svém kontě mají 
pouze tři řadové desky, a to ta poslední Vision 
Thing vyšla již v roce 1990. Asi by se dalo říct, že 
to je kapela vyřízená, a bylo by to. Nicméně sou-
částí dostupného CD v knihovně jsou všechny tři 
řadovky, tedy: Firts and Last and Always, Floodland 
a již zmiňovaná Vision Thing. 

Pokud jste o žánr gothic rocku nezavadili, tak vy-
půjčením tohoto 3Cd kompletu se vám gothic rocku 
dostane z rukou nejpovolanějších. Skupinu tvoří 
dva členové: zpěvák, kytarista a programátor auto-
matického bubeníka Andrew Eldrich a Dr. Avalan-
che, Eldrichem programovaný bubeník, kteří jsou 
doprovázení různými hostujícími muzikanty. Psal 
jsem o vlastně žádném vývoji od devadesátých let, 
avšak začnete-li CD poslouchat, zjistíte, že písně Si-
sters of Mercy mají svou podmanivou sílu, a přesto-
že jsou vlastně hudebně velmi jednoduché, jejich sí-
la spočívá v atmosféře a zpěvných, hymnických 
refrénech. A je jedno, zda se jedná o píseň Walk 
Away, Dominion/Mother Russia či Vision Thing. Vlo-
mí se do uší a už tam zůstanou... 

Pavel Zajíc

Audioknihy
Nemáte čas na čtení? Nebo vás čtení 
dokonce nebaví? Nevadí... knihovna je plná 
audioknih, které si můžete zapůjčit v čítárně. 
Vybrali jsme pro vás tři tipy z novinek.

RYAN, Patrick. Jak jsem 
vyhrál válku. Přeložil 
František VRBA. Praha: 
Tympanum, 2019.

Satira na druhou světovou 
válku a poměry v anglické 
armádě. Vtipně napsána, 
vyprávěna hlavním hrdinou 
poručíkem Ernestem 

Goodbodym. Na audio-knihu ji namluvil Martin 
Písařík. V roce 1967 byl podle knihy natočen 
film s Johnem Lennonem.

BUREŠOVÁ, Jana. 
Bylinkové pohádky. Brno: 
CPress, 2019.

Jednoduché pohádkové pří-
běhy v sobě skrývají pozi-
tivní pohled na svět a nená-
silně seznamují děti s léči-

vými účinky osmnácti bylinek. Namluvena 
Jitkou Schneiderovou. 

ENDŌ, Shūsaku. Samuraj. 
Přeložil Martin TIRALA. 
Praha: Vyšehrad, 2019.

Cesta osobní víry, diploma-
tická mise a především 
mezikulturní střet dvou 
naprosto odlišných kultur, 
západního křesťanského 
světa a východního bud-
dhistického feudálního 

Japonska. Horlivost, vášeň až posedlost fran-
tiškánského mnicha, odevzdanost a věrnost 
japonského samuraje. Čte Martin Zahálka.

KOSIŃSKI, Jerzy N. 
Nabarvené ptáče. Přeložil 
Ivana JÍLOVCOVÁ-
FIELDOVÁ. Praha: 
OneHotBook, 2019.
Silný kontroverzní příběh je 
nyní k dispozici i ve formě 

audioknihy. Zážitek z poslechu umocňuje bra-
vurní podání Jana Kačera a Jiřího Köhlera. 
Zaposlouchejte se do popisů obrazů hrůzy, kte-
ré kontrastují s nevinností dítěte a láskou.

Michal Hurta



V minulém čísle zpravodaje jsem vytipovala pár titulů, které by děti mohly využít při 
domácím vyučování. Blíží se prázdniny a školy se regulérně uloží k letnímu spánku. 
Děti vyrazí s rodiči nebo i bez nich na prázdniny, dovolené a budou si užívat zaslouže-
ného odpočinku. Pokud máte v plánu si přečíst nějakou dobrou knížku, tak neváhejte 
a přijďte do knihovny, protože tady na vás čeká neskutečné množství krásných, in-
spirativních i poučných příběhů. 

Mám ráda příběhy s dětským hrdinou. Jednoduše řečeno, ale zase tak jednoduché 
vybrat ten správný příběh, který vás chytne za srdce, to není. Můžete jen tak bloumat 
mezi regály a čekat, že vám něco padne do oka (není to špatná volba, ale může se stát, 
že zrovna nic necvrnkne) a nebo si můžete vsadit na osvědčeného autora jako je třeba 
Petra Braunová. Její kniha 3333 km k Jakubovi je vyloženě letní příběh. Hlavní hrdina 
dostane nabídku od táty, (který s ním nežije ve společné domácnosti), na prázdninový 
výlet do Santiaga de Compostela. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se nejelo 
na kole. Celých 3333 kilometrů na bicyklu s tátou, který svého syna opustil ve dvou 
letech a teď se snaží o znovunalezení cesty k sobě navzájem. Jestli Mirek zvládne ná-
ročné putování, se dočtete, jistě jedním dechem jako já, v této knížce. Hledejte v M/III.

Petra Braunová ve svých knihách čerpá z bohatých životních zkušeností. Pokud při 
psaní knížky o putování do Santiaga čerpala ze skutečných zážitků a  deníku jednoho 
patnáctiletého kluka, tak její poslední titul Eda se nedá má také svůj předobraz 
v jednom skutečném „Edovi“. Příběh vás vtáhne do světa šoubyznysu a s ním spoje-
ného světa bulváru. Hlavní hrdina to nemá vůbec jednoduché. Přezaměstnaná slavná 
máma a věčně cestující slavný táta, střídající se chůvy a samota připravili Edovi 
nesnadný život. Když se objeví na obzoru nová chůva, zdá se, že Edovi vstoupila do 
života dobrá víla. Ale nic není jen růžové, svět bulváru je jedna velká lež a je na Edovi 
a jeho kamarádech, aby očistil pověst svou i své rodiny a vyvrátil hanlivé a nepravdivé 
články, které si vykonstruovala slečna Květa. Petra Braunová sama o knize říká: 
„Porovnat dva světy, které se opravdu liší. Svět „obyčejný“ a ten „mediální“. Popsat 
svět, o kterém se neustále spekuluje, hlavně proto, že média mlží, překrucují a hledají 
senzace. Je mi jasné, že kniha vzbudí nedůvěru, některé situace se budou zdát 
neskutečné, přitažené za vlasy. Věřím však, že v dětech – pro které je kniha určená – 
rozsvítí varovné světélko, na co si v tom světě lesku a bídy mají dát pozor.“

 A do třetice něco s dívčí hrdinkou. Evička lhářka žhářka není zrovna lehké čtení.  
Existují děti a vlastně i lidé, kteří umí ublížit a dělají to schválně. Ale proč? Lžou 
schválně tak, aby někoho cíleně zranili, nenávidí, manipulují. Co je k tomu vede? 
A jde takové lidi mít rád? Evička je tichá holčička, neobyčejně chytrá, ale lže. 
Čtenář poznává Evičku od miminka až do dospělosti a vidí, že to nikdy neměla 
lehké. Rodiče v práci, starají se chůvy. Starší sestra Jitka na ni žárlí. A tak si 
Evička jak roste, musí poradit sama. Zvládá to bravurně, ale v jejím srdci jsou za-
sety zloba a hněv, proto lidem jen ubližuje. Možná vám přijde toto téma moc 
chmurné, a přiznávám, že skutečně není snadné o něm číst. Někdy je to ale po-
třeba. Věřím, že jsem vás aspoň trochu navnadila na prázdninové čtení, protože 
s  touto úžasnou autorkou knih pro děti (ale v podstatě i pro dospělé) nemůžete 
šlápnout vedle. Z její bibliografie více než 30 titulů si jistě vybere nejeden nároč-
nější čtenář. Potěší a zároveň poučí, občas přinutí k zamyšlení. Mrkněte i na web 
petrabraunova.cz. 

Renata Vinklerová

Poutavé čtení na léto od 
… Petry Braunové

Zdroj:http://www.kultura-

novapaka.cz/index.php?det

ail=petra-braunova





Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.

Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka zářijového čísla: 14. srpna 2020.
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