Listopadový úvodník píši již napotřetí. Předchozí dvě
verze se snažily reﬂektovat aktuální situaci v knihovně z pohledu vládních opatření. Nicméně minulá
středa a plošné uzavření všech knihoven (ale i dalších
služeb) v ČR od čtvrtka 22.10. pak odsoudila vše již
napsané k nepoužití. Začínám proto znovu. V tuto
chvíli je tedy knihovna uzavřena a my ani vy netušíme, na jak dlouho. Vše se přesouvá do on-line světa
a i vy, pokud čtete tento úvodník, jej čtete on-line.
Takže Vám virtuálně mávám. Jaké informace jsou
pro čtenáře důležité? Tak v prvé řadě vězte,
že všechny Vaše výpůjčky byly prodlouženy v tuto
chvíli o jeden měsíc, s tím, že pokud bude zavření
knihovny trvat, budeme dobu opětovně prodlužovat.
O této skutečnosti se můžete přesvědčit po přihlášení
do svého čtenářského konta. Ze služeb, které Vám
naše knihovna dokáže nabídnout, se jedná zejména
o výpůjčky e-knih. Pokud jste je ještě nevyzkoušeli,
je myslím právě nyní ta nejlepší chvíle. Na odkaze:
https://knir.cz/online-sluzby/e-knihy/
najdete nejen vše potřebné pro výpůjčku e-knih
z naší knihovny, ale také řadu odkazů na e-knihy
zdarma na jiných portálech, než je Palmknihy|eReading. Vyzkoušejte. Pokud můžete a baví vás to,
sledujte nás na sociálních sítích, budeme se Vám
snažit jejich prostřednictvím posouvat zajímavé
zdroje informací. Navíc doufám, že se nám podaří
Vám zprostředkovat virtuálně besedu Daniela Drápaly
a Jany Tiché o tzv. Vranečkově kronice, odkaz
na ni bude zveřejněn na stránkách knihovny, resp.
na Facebooku.
Neklesejte na mysli, knihovna je tady s Vámi,
přestože je uzavřena.
Pavel Zajíc
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Program
Plánované akce v měsíci listopadu se uskuteční, pokud nedojde k dalším mimořádným
opatřením vztahujících se ke Covidu-19.
A to buď přímo v knihovně nebo online.
Pro aktuální informace sledujte prosím web
www.knir.cz. Děkujeme.

Reﬂexní terapie jako samopomoc
aneb kam sáhnout, když mě
něco bolí
Čtvrtek 19. listopadu | 17.30 | ONLINE
„Jak funguje reﬂexní terapie, jak pracuje naše
tělo, jak si masáží reﬂexních plošek můžeme
SAMI pomoci“. Záznam besedy bude k vidění
na webových stránkách knihovny: www.knir.cz.
Besedu připravila Iskérka o. p. s. v rámci
Týdnů pro duševní zdraví 2020.

KŘESŤANSKÁ IKONOGRAFIE (3, 4, 5)
Dálkové studium
Úterý 3., 10., 24. listopadu | 9.00 | ONLINE
Virtuální univerzita třetího věku
Nový běh univerzity pro seniory obsahuje šest
přednášek.

VRANEČKOVA KRONIKA

Daniel Drápala

Čtvrtek 12. listopadu | 17.30 | ONLINE
Beseda nad nově vydanou Vranečkovou
kronikou přiblíží unikátní kronikářské dílo, na
němž v průběhu více než 120 let pracovalo
několik generací kronikářů. Editoři knihy Daniel
Drápala a Jana Tichá přiblíží, v čem je kronika
jedinečná, osobnosti jednotlivých kronikářů,
ale také svou téměř detektivní práci při přípravě
kroniky k vydání.

17. LISTOPAD!
Úterý 17. listopadu | 17.11 | ONLINE
Happening při příležitosti připomínky Dne boje
za svobodu a demokracii.
Ve spolupráci s Fujaré z.s.
Více informací na knir.cz | fujare.cz |
roznov89.cz.

PRO DĚTI

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Listopad | dětské oddělení | ONLINE
Už jste začali psát? Právě probíhá dětská
literární soutěž inspirovaná vším, co je Lež jako
věž. Uzávěrka je 30. listopadu.
Informační leták najdete v dětském oddělení a
na webových stránkách: www.knir.cz.

ČERVENÁ KARKULKA
Sobota 14. listopadu | 10.00 | ONLINE
Představení loutkového divadélka ROLO.
Pohádka bude vysílána online na Facebooku
Loutkové divadélko ROLO.

KNIHOHRÁTKY
Sobota 28. listopadu | 9.00 | ONLINE
V rámci Dne pro dětskou knihu ožije celá
knihovna – vyhlášení nejlepších lovců perel tentokrát vše online. Více na webových
stránkách knihovny a našem Facebooku:
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm.

VÝSTAVA

SVĚTLO A STÍN
Pavel Hon
Od 5. listopadu do 30. prosince | ONLINE
Světlo a stín - celoživotní fascinace skrze
fotograﬁi trvá již 65 roků;
od prvních rodinných amatérských fotograﬁí
přes profesi k vyjádření v téměř dokonalé
podobě digitálních snímků - to je ve zkratce
curriculum vitae P. H.

Před šestapadesáti lety jsem studoval na
katedře OJM všechny tehdy známé aspekty
geometrické, vlnové a kvantové optiky.
Ale už pětašedesát let – od počátku mého
fotografování - mne fascinují každodenní jevy
optiky v praxi – hra světla a stínů.
V každém okamžiku mého denního života se
opájím hrou barev, světla a stínů, ať už jde
o efekty, vyvolané slunečním svitem v mém
„doupěti“, v rožnovských ulicích nebo při
cestách doma i v cizině.
V inscenacích ostravského divadla jsou tyto
efekty dovedeny až do krajnosti, slouží
k navození patřičné atmosféry toho-kterého
divadelního žánru a -kusu.
Studoval jsem obrazy velkých malířů, i když
mi bylo jasné, že jejich mistrovství se nemohu
ani přiblížit a vedl jsem dlouhé debaty
s místními Mistry – Františkem Podešvou,
Luďkem Majerem a dalšími.
Obdivoval jsem tyto efekty na fotograﬁích mých
přátel a velkých vzorů – Milana Borovičky, Mirka
Bílka, dr.Stibora, Josefa Sudka… A snažil jsem
se podobné jevy zachytit na vlastních snímcích
(zdaleka ne vždy s úspěchem).
Protože – podobně jako Babička Boženy
Němcové – i já musím mít vždycky „něco“
(rozuměj fotograﬁcký přístroj) v ruce,
postupem času se v mém archivu rozrůstá
počet fotograﬁí, které se bez souvislostí
s námětem vyznačují právě fascinací hry světel,
stínů a barev.
Vystavovaný soubor je jen nepatrným dílkem
těch pětašedesáti let mého fotograﬁckého
života. Věřím, že pohled na mé fotograﬁe bude
vyvolávat stejné potěšení, jako bylo mé,
když jsem je „lovil“.

Pavel Hon

Špeky z regálů
PRO DOSPĚLÉ
MCDERMID, Val a Radmila DAMOVÁ.
Cesta kostlivců. Praha: BB/art,
2015. 342 stran.
Ve zdánlivě nepřístupné gotické
věžičce zchátralé školy je objevena
kostra. K případu je povolána
specialistka na staré nevyřešené
případy Karen Pirieová. Staré případy
mají dost staré stopy, někdy jsou již i mrtví svědci,
někteří si již danou událost nepamatují, ale detektiv
Karen umí z lidí vydolovat i tu nejhlubší vzpomínku.
Nápad dobrý, výprava do zážitků bývalé Jugoslávie
a Dubrovníku velmi zajímavá, ale jinak byla pro mě
kniha nudná, více děje přišlo až na závěr.
Michal Hurta
KUSHNER, R. Noční klub Mars.
Praha: Argo, 2020. 315 stran.
Autobus se šedesáti ženami je na cestě do Stanvillu do věznice. Mezi nimi
i striptérka Romy, odsouzená ke
dvěma doživotním trestům.
Musí zapadnout a přemýšlet o svých
dřívějších rozhodnutích, které
ji dovedly až sem. Je to opravdu dechberoucí román.
SEOERSTAD, Å. Dvě sestry. Žilina:
Absynt, 2018. 510 stran.
Norská spisovatelka a reportérka
přichází se strhující knihou, ve které
se snaží přijít na to, proč se mladí lidé
vyrůstající v západním světě
radikalizují a odcházejí do Sýrie.
Jaký vliv to má na jejich rodinu, kamarády a společnost?
Markéta Baďurová
LONDON, J. Tulák po hvězdách.
Praha : Dobrovský s.r.o., 2017.
První strany nás přenesou do velmi
krutého prostředí věznice 90. let 19.
století. Nenechme se ale zmást prvním dojmem. Kniha v sobě nese velmi
výjimečný přesah.
Díky krutému zacházení se hlavnímu
hrdinovi podaří vycestovat ze svého těla a přenese
nás na místa, která si dokážeme jen těžko představit. Kniha nás tak velmi poutavým příběhem seznamuje s fenoménem astrálního cestování.
Dominika Trojanová

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V dětských knihách se napříč věkovými kategoriemi
poslední dobou objevilo téma, rezonující také
v novele zákona ke klecovému chovu, která byla
odsouhlasena letos v září.
Vybrané knihy propojuje nejen poukázání na ubohé
podmínky nosnic ve velkochovech, ale i jejich touha
po svobodě a způsob, jak se s nově nabytou
svobodou vypořádají.
HWANG, Sŏn-mi. O slepici, která
snila o létání. Praha: Argo 2014.
164 stran.
Pro mládež je určen dojemný
pohádkový příběh-bajka korejské
autorky.
Nosnice Ratolístka své živoření
v kleci upíná k vidině, že jednou
se z jejích vajec vyklubou kuřata. Jednoho dne
však zjistí, že další vejce už nesnese. Sice unikne
jistému osudu vynesené slepice, ale tím její utrpení
nekončí. V divoké přírodě ji čeká krutý boj o život,
nachází však také přátelství, naplnění svého snu
a nakonec smíření.
GREY, Romi. Jmenuji se Orel. Praha:
Credit-plus s.r.o. 2019. 77 stran.
I druhá kniha je inspirována realitou.
Odvážný slepičí naháč jménem Orel
v krátkých humorných příbězích
přesvědčuje, že je možné vystoupit
ze škatulky hospodářské zvíře a stát
se skutečným domácím mazlíkem.
Jejím věrným průvodcem a spoluglosátorem
každodenního života, který dosud slepice
nepoznala, se stává kocour Čip. Kniha je půvabně
ilustrovaná a potěší jistě i dospělého čtenáře.
Získala nominaci na cenu Magnesia Litera
za Objev roku.
VETEŠKOVÁ, Michaela. Velké putování malé slepice. Praha: Verzone
2020. 64 stran.
Příhody slepice v „červeném“
oddělení jsou citlivě zpracovány pro
nejmenší čtenáře.
Hrdinka Peliška se dostane
z drůbežárny na venkovský dvorek.
Ani zde však nenachází klid, nezapadne do hejna
a ostatními vysmívaná se vydává do polí, do lesa,
k vodě, dokonce i na skládku, kde všude potkává
zvířecí kamarády. Vypráví rozhlasová novinářka
M. Vetešková podle vlastních zkušeností se slepicí,
kterou její rodina zachránila z velkochovu.
Jitka Slezáková

Hrajeme si
Dixit

Kouzlo hry Dixit spočívá ve „vyprávění
příběhů“, které rozvíjejí fantazii a kreativitu.
Často je doporučovaná dětem starším 8 let,
ale hra je vhodná i pro mladší děti,
které často překvapí své i o několik generací
starší protihráče.
Každý účastník obdrží šest karet s obrázky
v surrealistickém stylu, které jsou opravdu
krásné. První hráč si vybere jednu z karet
a nyní přichází chvíle, kdy kartu může popsat
rozličnými způsoby - jedním slovem, větou,
básní, vyjádřit ji pantomimou nebo jakýmkoli
jiným způsobem. Fantazii se meze nekladou.
Poté ji položí lícem dolů před sebe, aby ji
ostatní hráči neviděli. Ti vyberou ze svých
šesti karet tu, která nejlépe odpovídá popisu
vypravěče. Ten karty včetně té své zamíchá
a lícem nahoru položí na stůl, ostatní hráči
hlasují, která karta je vypravěče. Hra stojí za
vyzkoušení, je zábavná, poutavá a tvořivá.

Elektronické
výpůjčky
Připomínáme možnost pro registrované
čtenáře, kteří si mohou bezplatně vypůjčit e-knihy do svých zařízení.
Věříme, že v současné situaci tuto možnost uvítají všichni naši uživatelé. Navíc
je to velmi jednoduché.
Zde je návod, jak na to:

Jak si půjčit e-knihy
mobil - tablet - čtečka
registrujte se
na palmknihy.cz | stejný email jako máte v knihovně

půjčte si

Dominika Trojanová

Hravě k maturitě

knir.cz/katalog | knihy označené

eVýpůjčkou

stáhněte
mobil | tablet
Čeká Vás maturita? Chcete spojit příjemné
s užitečným? Pokud nechcete nic podcenit
a procvičit si desítky autorů a jejich
zásadních děl, pak Hravě k maturitě je právě
pro Vás. Každé kolo trvá nejvýše 5 minut.
Hra, která studentům SŠ pomůže a zopakuje
s nimi jednotlivá literární díla k ústní
maturitní zkoušce z českého jazyka
a literatury. V balení naleznete 40 kartiček
knih od 38 autorů.
David Štrunc

knihy do
aplikace
eReading

čtečky
knihy
z Online
knihovny

čtěte
31 dnů | max. 5 knih najednou | výběr z 10 tis. titulů

Volejte, poradíme - čítárna 1. patro.
Technické parametry
Aplikace: iOS (8.4 a vyšší), Android (4.1 a vyšší)
Čtečky: eReading, C-TECH Lexis, Energy eReader, inkBOOK

Audioknihy
Na poklidný měsíc listopad vám
srdečně doporučujeme vedle
elektronických knih také audioknihy,
které lze poslouchat prakticky kdekoli
a jsou tak vhodným doplňkem
k odpočinku, zábavě i bezmyšlenkové
činnosti.
Zde je Michalův výběr na tento měsíc:
SOUKUPOVÁ, Petra.
Klub divných dětí.
[Praha]: OneHotBook,
2019.
Kniha pojednává
o čtyřech členech
„klubu", z nichž každý
má jiný handicap.
V očích druhých jsou divní, jiní, mimo
očekávanou normalitu. Mila je hypersenzitivní
snílek. Katka je boubelka stále začtená
v knihách. Petr je strašpytel a vypadá mladší
než spolužáci. Franta chodí o berlích, natáčí
videa a bývá trochu zlomyslný.
Náhoda je svede dohromady a společně,
odmítáni ostatními „normálními" dětmi,
se rozhodnou pro útěk do přírody.
Audioknížku načetli Patricie Pagáčová, Matyáš
Valenta, Robert Hájek a Kristýna Podzimková.

DVOŘÁKOVÁ, Petra.
Dědina. [Praha]:
OneHotBook, 2019.
Na pozadí lehce
humorného vyprávění
se před čtenářem odkrývá
venkovské hemžení v
nepřikrášlené nahotě. Přirozená fyzická
blízkost hrdinů, jejich společná práce, jejich
touha po lepším živobytí až vypočítavost jsou
zdrojem věčných svárů i svázanosti a také
marné snahy vyléčit minulé rány. Svižné
vyprávění formanovského střihu, které však
není cynické; nikoho nesoudí a co je podstatné
- nenudí.
ZUSAK, Markus.
Zlodějka knih. Přeložil
Vít PENKALA. [Praha]:
OneHotBook, 2019.
Mladý australský autor
sepsal silný, jímavý
a neobyčejně čtivý příběh.
Jeho vypravěčem učinil
Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný divák,
s dokonalým odstupem, s osobitou
perspektivou; má všechny předpoklady pro to
být svědkem a vypravěčem.
Román se stal bestsellerem, byl přeložen
do více než 40 jazyků a vznikla i jeho ﬁlmová
adaptace (režie Brian Percival, 2013).
Audioknížku načetla Vilma Cibulková.
Michal Hurta

LANDSMAN, Dominik.
Kapitán Adorabl
a bambitka černokněžníka
Vorána. [Praha]:
Pikola, 2019. Čeňkova
dobrodružství, 2.
V Sedmimoří se kapitán
Adorabl stále živí jako lovec
odměn, ale časy jsou zlé a on si musí velmi
vážit každé zakázky na lov roztodivného tvora.
V Soběsvětě zatím Čeňkovi začínají prázdniny,
za domem v parku pilně trénuje přežití
v divočině, protože by se velmi rád vrátil
do Sedmimoří. Jeho přání se mu splní,
ale jede s ním i jeho tatínek. Ten je však brzy
unesen rytíři Zlaté korouhvičky.
Podaří se Čeňkovi a kapitánu Adorablovi
tatínka osvobodit?
Audiokniha promluví hlasem Zbyška Pantůčka.

CeDírna

Světové nej

Listopadová cedírna bude zvláštní.
Vlastně bude upozorňovat na tituly,
které má knihovna ve svém fondu
k vypůjčení, ale plošná nařízení vlády ČR
o uzavření služeb současně neumožňuje
výpůjčku těchto dokumentů.
Cedírna však aspoň tak může posloužit
jako inspirace k poslechu v teple domova
prostřednictvím internetu.
Ať už použijete jakoukoliv platformu
Youtube, Spotify nebo třebas Deezer,
myslím, že tipů můžete využít.

Mezinárodní knihovna mládeže v
německém Mnichově každý rok vybírá
nově vydané knihy z celého světa,
které považuje za obzvláště
pozoruhodné. Tento seznam knih
je sestaven do každoročního katalogu
White Ravens Catalogue a v letošním
roce v něm najdeme hned 4 dětské
knihy a z toho 2 najdeme přímo v naší
knihovně!

The Very Best of Blues Brothers.
[místo vydání není známé]:
A Time Warner Company, 1995.
Nejprve mi dovolte upozornit
na CD The very best of Blues
Brothers, které je výběrem
zajímavé bluesovo-soulovo-funky
revivalové kapely Blues Brothers,
kterou v začátku tvořilo duo kabaretních
herců/komiků John Belushi a Dan Ackroyd.
Na živých vystoupeních je doprovázela doprovodná
kapela a dle zveřejněných živých záběrů si myslím,
že show to musela být skvělá. Kapela hraje dodnes,
přestože polovina původního dua Jonh Belushi
zemřel v roce 1982. K poslechu vybízím hlavně
posluchače, kteří mají rádi hudbu, která je nasáklá
černými kořeny. Na desce je řada tradicionálů,
které budete znát v podání jiných umělců, nicméně
v podání Blues Brothers stojí za to.
Smrt žije. [Praha] : [Warner Music Czech Republic, a Warner
Music Group Company] : Strojovna, 2016
Druhou nahrávkou, u které bych
se rád zastavil, je Cd Smrt žije
od pražské rapové kapely Prago
Union. Smrt žije vyšla v roce
2016 a nabízí „unijní“ standard, tedy zajímavé
beaty okořeněné živými nástroji a poté skvělé texty
v češtině, které jsou dle mého hlavní devízou této
dalobyseříci rapové stálice. A ať už vezmeme
kteroukoliv věc a začneme analyzovat text, zjistíme,
jak jsou mnohovýznamové, foneticky ztřeštěné
a přitom jednoduše skvělé...tak například refrén titulní písně Smrt žije, zní:“Smrt žije! | Bububu |
"Carpe Diem!" | Bu-bu-budeš snad i ty ne? | Baﬂo
ze tmy | nezkoušej zmizet mi. | Nad hlavou mi
prasklo sklo, |zhaslo světlo a vyklouzlo zlo.“
Poslechněte sami.
Pavel Zajíc

Které české knihy byly vybrány a najdeme je
u nás v knihovně?
Co je na nich tak výjimečného?
KOŤÁTKO, P.
Anička, mluvící potok
a další chovanci ústavu
paní Majerové.
Praha : Meander, 2019;
161 stran
Netradiční, jazykově
i koncepčně odvážná,
bohatá, multidimenzionální hra s časem
a prostorem. Autor a ﬁlozof Petr Koťátko
odhaluje nikdy nekončící sílu vyprávěného
příběhu a Eva Koťátková a její ilustrace
poskytují naprosto skutečným událostem
v knize úžasný a nadpozemský výraz.
REZKOVÁ, M. To je metro,
čéče! Praha : Paseka,
2019; 165 stran
Tato neobvyklá kniha metra
od Milady Rezkové,
Veroniky Vlkové a Jana
Šrámka má podobu dětské
literatury faktu. Kombinace
faktů o historii a současnosti podzemní dráhy
s vyprávějícími prvky a veselým příběhem tuto
knihu řadí mezi mladé knižní bestsellery, které
stojí za přečtení.
2020 | The White Ravens

Lovci perel
Milí Lovci perliček, v úterý 17. listopadu končí
naše soutěž. Moc se těšíme na vyhlášení
vítěze, které tentokrát sice neproběhne přímo
u nás v knihovně, ale oslavíme je společně
virtuálně. Na další pokračování se můžeme
společně těšit od měsíce prosince.

Komiksový podzim s knihovnou na Facebooku

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.
Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka prosincového čísla: 20. listopadu 2020.

