
Je pondělí 22. února a odpolední slunce se opírá do oken mé 
kanceláře v knihovně. Minulý týden bylo ještě sněhu po 
kolena a dnes jakoby jaro roztáhlo svou náruč, co nejvíce
to jde. Ale zmrazky a sníh se určitě nedají tak snadno. 
Nicméně vidina jarního slunce možná vlila trochu optimismu 
do duší pandemií zkroušených čtenářů knihovnického 
zpravodaje.  A proto mi dovolte využít té trochy možného 
optimismu k tomu, abych upřel Vaši pozornost k březnovým 
informacím z knihovny. 

Tou určitě nejzajímavější je aktuální zpřístupnění databáze
děl nedostupných na trhu pro všechny registrované čtenáře 
knihovny. Každý z Vás má možnost zdarma nahlédnout
a studovat v této databázi, která obsahuje takřka 70 tisíc 
titulů knih a periodik a je součástí Národní digitální knihovny. 
Jediné, co je k tomu potřeba, je mít dokončenu registraci 
svého čtenářského konta na stránkách katalogu knihovny. 
Stejné přihlašovací údaje potom používáte i pro přihlášení
do Národní digitální knihovny. Napoprvé to bude vypadat 
možná nepřehledně, ale pokud se zorientujete, myslím,
že v této knihovně může milovník knih strávit nejednu 
dlouhou chvíli. Možná není bez zajímavosti, že databáze
děl nedostupných na trhu je v současnosti přístupná pouze
ve 112 knihovnách ČR, z nichž většinu tvoří velké krajské 
knihovny, knihovny vysokých škol a výzkumných ústavů. 
Rožnovská knihovna je jednou z mála menších městských 
knihoven, které jsou do projektu zapojeny. Za sebe bych 
rozhodně doporučil. Vyzkoušejte. Podrobné informace 
naleznete na www.knir.cz v sekci Online služby.

Půjčování dokumentů probíhá doposud v nezměněné podobě 
a uvidíme, jak se změní vládní nařízení směrem ke knihovnám. 
V případě jejich změn Vás budeme informovat prostřednictvím 
tradičních informačních kanálů. 

Věřím, že snad již v dubnovém zpravodaji budou informace
o způsobu půjčování optimističtější, přibudou také možná 
novinky týkající se realizace přístavby a rekonstrukce 
knihovny.

Knihovna je tu pro čtenáře a jsme rádi, že Vás máme.

Pavel Zajíc 2021
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace | Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel: 571 654 747, Půjčovna: 777 750 455, Čítárna: 776 466 982 | knihovna@knir.cz | www.facebook.com/knir.cz

Otevřeno: Po, pá: 8.00 - 18.00, út-čt: 12.00 - 17.00 , so: 8.00 - 11.30 | www.knir.cz



Program

DOBROBĚŽNÍK MEZI SVĚTY
Marek Jelínek
YouTube: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Rozhovor z knihovny s cestovatelem, fotogra-
fem a moderátorem Markem Jelínkem. Povídání 
o jeho cestách na koloběžce přes tři kontinenty 
– Střední a Jižní Americe, Asii a Africe, o tvorbě 
knihy Dobroběžník mezi světy, o pořadu Hovory 
ze země (viz. fotografie) nebo bydlení v marin-
gotce na Bečvách, najdete na našem YouTube 
kanále.

Plánované akce v měsíci březnu se uskuteční ve 
virtuálních prostorách knihovny.
Veškeré události budou uveřejněny na webu 
www.knir.cz a platformě YouTube: Městská 
knihovna Rožnov pod Radhoštěm formou 
videozáznamů.

O OVCÍCH A SALAŠÍCH
(NEJEN) NA RADHOŠTI
Vojtěch Bajer
Pondělí 8. března | 17.00 | záznam besedy
O radhošškých salaších bylo napsáno a řečeno 
mnoho. Daniel Drápala se bude ptát Vojtěcha 
Bajera na to, v čem jsou naše dosavadní
představy o Radhošti a salaších mylné.
A také třeba na to, o čem se zatím nepsalo 
téměř vůbec – jak to bylo se salašemi přímo
v Rožnově. Záznam přednášky bude k vidění
na našem YouTube kanále.

VU3V - RITUÁLY EVROPSKÝCH
KRÁLOVSKÝCH RODŮ - absenční studium
Úterý 9. března a 23. března | od 9:00 | online
Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními
událostmi, jako jsou třeba narození, svatby,
rozvody či smrt, spojenými s evropskými
královskými rody 19. a 20. století.

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Od 1. března 2021 | online

Od března 2021 se 
za použití stejných 
přihlašovacích
údajů čtenářům
rožnovské knihov-
ny otevírá vstup do 
Národní digitální
knihovny
Kramerius.

A to není všechno, 
pro ty, kteří
upřednostňují
knihy do ruky, 
máme klasiky
převlečené
do nového kabátu. 

Jak takové převlékání probíhá? Na to se můžete 
těšit již velmi brzy. Vezmeme vás s sebou do depo-
zitáře, oprášíme několik starších titulů a promění-
me je v nové, hezky voňavé knihy.
Sledujte náš FB, Instagram a YouTube a určitě 
prolistujte katalog Národní digitální knihovny,
stojí to za to.

V rámci měsíce března se můžete také zapojit do 
hledání nejlepší dětské knihy. Svaz knihovníků
a informačních pracovníků hledá v rámci projektu 
Nejlepší knihy dětem nejlepší dětskou knihu za 
léta 2019/2020.
Výroční katalog Nejlepší knihy dětem vyšel již 
poosmé, a stejně jako v předchozích ročnících 
nabízí kurátorský výběr toho nejnápaditějšího, co 
se v posledním roce na českém knižním trhu
v oblasti původní tvorby pro děti a mládež
urodilo. Ty nejlepší knihy uvedené v katalogu 
najdete i u nás v knihovně. Na webu projektu jsou 
UKÁZKY všech knih: www.nejlepsiknihydetem.cz,
katalog je ke stažení na webu projektu. V anketě 
můžete vybrat až tři knihy, které by podle vás měl 
každý předškolák i školák přečíst.

Co proběhlo

Na co se můžeme těšit



 PRO DĚTI 

VYHLÁŠENÍ OKRESNÍHO KOLA O POKLAD 
STRÝCA JURÁŠA
Středa 17. března | 17.00 | záznam akce
Vyhlášení vítězů okresního kola literární soutěže 
na téma „Lež jako věž“ pro děti od 6 do 15 let 
knihovna pojme virtuálně, podobně jako tomu 
bylo u kola oblastního. To můžete už nyní
sledovat na našem webu nebo YouTube a těšit 
se na to nejlepší z celého okresu. Vítězné dětské 
práce v podání našich knihovníků představíme 
17. března.

MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Středa 31. března | 13.00 | před hlavním vchodem
do knihovny
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
Pokud nebude možný vstup do knihovny, bude 
pro vás obchůdek připraven před hlavním
vchodem. 

 VÝSTAVA 

VÝSTAVA MEZI SVĚTY
Dobroběžník Marek Jelínek
Od 1. února do 31. března | web knihovny
Vedle rozhovoru s Markem Jelínkem si můžeme 
na webových stránkách knihovny prohlédnout 
jeho virtuální výstavu fotografií z cest. Skrze 
naše obrazovky zavítáme do Amazonie mezi
indiány, k buddhistickým mnichům do Asie
a do Afriky, která vypadá úplně jinak, než 
bychom si mysleli. Mezi fotografiemi nechybí 
působivé záběry místní přírody z dronu nebo 
autentické portréty obyvatelů. Na ilustračním 
snímku můžete vidět indiána kmene Yagua.
Výstavu najdete na www.knir.cz.

BlLAKE, Kendare. Tři temné 
koruny. Z cyklu: Tři temné 
koruny, díl 1. Praha: Fragment, 
2019. 422 stran.

Na ostrově Fennbrinu se
v každé generaci rodí tři 
královny. Mirabella ovládá živly. 
Katharina může pozřít nejprudší 

jedy, aniž by ji zabolelo břicho. Arsinoe zase 
umí vykouzlit nejrudější růži i krotit šelmy. 
Každá z nich je jedinečná, ale jen ta nejlepší 
může získat korunu. V den jejich šestnáctin 
proto začíná souboj. A hrát se bude na život
a na smrt…

Jelikož zbožňuju fantasy knihy, na tuhle knihu 
jsem se těšila. Co jiného čekat od fantasy 
knihy, než pořádnou nálož nových termínů
a tradic, smyšleného světa a jeho historie?
K tomu je ještě třeba přičíst dobrodružství, 
boj a lehkou romantiku a vznikne kniha, 
kterou si člověk jako já zamiluje! Postav je 
tam opravdu hodně, takže věřím, že si každý 
najde tu svou oblíbenou. Kniha je trochu 
tlustší, ale i tak mě děj vůbec nenudil. Četla 
jsem s nadšením, napětím a trochu
i strachem z každé další strany. Čtení jsem
si užívala až do poslední strany, kdy jsem se 
dozvěděla vcelku překvapivou skutečnost. 
Poslední věta příběh sice neuzavřela – končila 
velmi otevřeně, ale tím víc mě to navnadilo
na druhý díl!
Terezie Blinková

Špeky z regálů



BARDUGO, Leigh. Šest vran. Praha: 
Fragment, 2017. 384 stran

Kaz Brekker je obávaný zloděj
a podvodník města Ketterdam. 
Chopí se výpravy, za kterou je mu 
nabídnuta obrovská suma peněz. 
Na výpravu si však s sebou musí
vybrat ty nejlepší lidi z jeho gangu. 
Na cestě je čeká mnoho nebezpečí 

a nástrah. Poradí si s nimi a přežijí tuto výpravu?

Pokud jste stejně jako já nečetli předcházející sérii 
Grishu, tak to vůbec nevadí. Díky nádherným
recenzím jsem měla velká očekávání a nemohla jsem 
se dočkat jejího přečtení. Pouze její otevření mi 
vehnalo do očí slzy. Už jenom díky vůni a struktuře 
papíru si mě získala. No a jak už to tak bývá,
zamilovala jsem se do hlavního hrdiny po prvních 
pár kapitolách. Kaz je neuvěřitelně propracovaná
a velmi záhadná postava, která dává celé knize
život. I jeho pomocníky jsem si po chvíli oblíbila,
a tak se příběh pro mě stal jedním z nejlepších,
které moje knihovna dokáže nabídnout. Rozhodně 
se u ní nebudete nudit, protože děj nevázne
a autorčina dramatičnost vás pohltí tak,
že nebudete knihu chtít odložit.

Magdaléna Kadavá

SOBOTKA, Richard. 
Bezruký Frantík:
životní příběh 
Františka Filipa.
V Šenově u Ostravy: 
Tilia, 2003. 205 stran.

Uchvacující příběh
života Františka Filipa, 
člověka, který se naro-

dil bez rukou. Zpočátku jsem měla obavy, zda se mi 
do rukou nedostala kniha o těžkém osudu s pachutí 
hořkosti života. Naštěstí nadání rožnovského autora 
Richarda Sobotky udělalo z literatury faktu, kterou 
běžně nevyhledávám, poutavý, humorný a motivační 
příběh. Klobouk dolů.

František Filip mi kouzlil úsměv na tváři po celou
dobu čtení knihy, a že jeho život nebyl vždy
jednoduchý. Však si zkusme představit žít bez levé
i pravé ruky! Z příběhu dýchá šarm jeho osobnosti
a hlavně chuť žít život naplno. Doporučuji přečíst
si pár řádků na dobré spaní, a nebo k snídani,
člověku potom den neuteče…

Kniha měla takový úspěch, že se dočkala druhého 
vydání z řad iniciativy samotných čtenářů. Její ztvár-
nění bylo také možné vidět jako divadelní hru 
Divadla pod Palmovkou. Pokud vás zajímá pozadí
knihy, je možné vidět rozhovor o ní s autorem 
Richardem Sobotkou na YouTube: Městská knihovna 
Rožnov pod Radhoštěm.

Dominika Trojanová

VAREILLEOVÁ, Marie. Někdy
je hezké, že mě miluješ. Praha, 
Metafora, 2019, 1. vydání.
302 stran.

Dnes nadlehčeně o moderním
oddechovém románu ve stylu 
Bridget Jonesové, což uvádí sama
autorka (ročník 1985). Proč ne, 

aspoň víme, co čekat. A taky že ano. Nechybí zde 
klišé asi 99 % „romanťáků“, knih i filmů: téměř
na samém začátku se zjeví nerudný, zanedbaný,
podivínský… muž, z něhož se samozřejmě
obdivuhodnou metamorfózou na posledních
stranách stane Pan Božský. A protože knížka
odráží osudy Chloé a Constance, jsou v ní
dokonce dva takoví. To už je něco! Nicméně, 
opravdu jímavě je zde popsaný vztah babičky
a vnučky. Rovněž na vás dýchne atmosféra Paříže, 
francouzské vinařské oblasti a Londýna. 
Zasmějete se, odpočinete si a to není málo.
Eva Lhoťanová

GEORGEOVÁ, J. C. Julie z vlčí smečky.
Praha: Malvern 2020

Malá dívka utíká z domova a ztratí se v aljašské 
divočině. Přežít v tundře může jedině tak, když
se přizpůsobí a bude moudrá jako pravý Eskymák 
- inteligentní, nebojácná a velmi laskavá. 
Dobrodružný příběh má ale i další rovinu, 
poukazuje na konflikt tradičního způsobu života 
Eskymáků se současnou společností. Může být 
hrdinka zároveň moderní dívkou Julií i Mijax z vlčí 
smečky, která ctí tradice svých eskymáckých 
předků?  Rada zní: „Když tě přemůže strach, začni 
dělat něco jiného, protože strach obvykle 
znamená, že něco děláš špatně.“ Bonusem je pak 
řada zajímavostí o vlcích, jejich zvycích
a komunikaci, protože autorka původně jela na 
výzkumnou stanici na Aljašce studovat chování 
vlků. Kniha získala už v roce 1973 cenu Johna 
Newberyho za nejlepší dětskou knihu roku a nyní 
vychází v novém vydání s úžasnými, jemně 
chladivými ilustracemi.

Jitka Slezáková



LE CARRÉ, John. Špion, který přišel
z chladu. [Praha]: OneHotBook, 2020.

Podzim 1961. Protože útěk z čerstvě 
zazděného východního Berlína skončil 
katastrofou a tamní rozvědka síť jeho 
kontaktů postřílela, je agent britské 

MI6 Alec Leams nadřízenými poslán k ledu. Přesněji 
odložen do knihovny. Stane se z něj ztroskotanec
s opileckými sklony, který dluží, kam se podívá,
stále s ním cloumá vztek a chce se
pomstít. Autor – vlastním jménem David John Moore 
Cornwell, se narodil 19. října 1931 ve městě Poole
v Dorsetu. Studoval na univerzitě v Bernu
ve Švýcarsku a na Oxfordu, později pracoval
v britských diplomatických službách. Knihu načetl 
herec a dabér Martin Zahálka. Vystudoval Střední 
průmyslovou školu strojní. Po maturitě pracoval
dva roky jako promítač a poté se přihlásil na DAMU, 
obor herectví. Od roku 1992 je členem souboru 
Divadla na Vinohradech v Praze.

SIMSION, Graeme C. Projekt 
manželka. [Praha]: OneHotBook, 
2020. Don Tillman, 1.

Originální, humorný, dojemný
i romantický příběh se svérázným
a naprosto neodolatelným hlavním 

hrdinou vás zaručeně pobaví! Nevíte, jak najít 
dokonalou manželku? Vytvořte dotazník. Don Tillman 
se chce oženit, ale stále nemůže najít tu pravou.
Jeho problém má vyřešit Projekt Manželka, a tak 
navrhne šestnáctistránkový dotazník, který mu má 
pomoci najít dokonalou partnerku. Rozhodně to 
nemá být barmanka, kuřačka, která ještě navíc ráda 
pije alkohol a chodí věčně pozdě.
Společnost Sony Pictures koupila práva na jeho 
zfilmování. Knihu načetl Jan Zadražil – absolvent 
Státní konzervatoře v Praze. Herecky se uplatnil 
mimo jiné ve filmech Nepodepsaný knoflík či Zemský 
ráj to napohled. Hraje v kapele Moje řeč.

WENIG, Adolf. Baron Prášil. Praha: 
Supraphon, 2020.

Fantastická dobrodružství slavného 
hrdiny. Baron Prášil je jednou
z nejznámějších literárních postav. 
Jeho nestárnoucí příběhy baví malé

i velké již po mnoho generací. Neuvěřitelné příhody 
legendárního dobrodruha a mluvky patří k tomu 
nejzábavnějšímu, co ve světové literatuře vzniklo. 
Knihu načetl Miroslav Táborský – herec, který např. 
za výkon ve španělském filmu Dívka tvých snů získal 
v roce 1999 Goyovu cenu v kategorii Objev roku.

Audioknihy ERBEN, Václav. Poklad 
byzantského kupce: Případ 
kapitána Exnera. [Praha]: Český 
rozhlas, 2020.

Michal Exner je hlavou skupiny pro 
vyšetřování vražd a čtenářům,

kteří se oddávali čtení detektivek v šedesátých
a sedmdesátých letech, je dobře znám jeho tvůrčí, 
často netradiční přístup k problémům i lidem, jeho 
nezaměnitelný suchý humor a schopnost 
vyhmátnout to podstatné. Chlouba pražské 
kriminálky se svými důstojníky řeší případ vraždy
v jinak úctyhodné společnosti archeologů. 
Souvislosti a kořeny sahají hluboko do minulosti,
a jak je pro Václava Erbena typické, čtenář se
v audioknize dozví leccos zajímavého, nejen
z oblasti kriminalistiky.
Podle knihy byl natočen v roce 1966 film, do hlavní 
role kapitána Exnera byl obsazen Jiří Vala. Knihu 
načetl Tomáš Jirman, společně s Norbertem 
Lichým patří asi k nejznámějším ostravským 
hercům. Narodil se 17. ledna 1956 v Trutnově. 
Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě, později 
DAMU v Praze. Nejprve působil v Olomouci
a Šumperku. Od roku 1983 působí a žije v Ostravě.

BEZDĚKOVÁ, Zdeňka. Říkali
mi Leni. Praha: Albatros, 2020.

Leni je 11 let a žije v poválečném 
Německu. Sama však cítí, že se 
sem nějak nehodí. Je jiná, citlivá, 
ve škole nemá kamarádky. 

Nechápe jejich fašistické náboženství.
Žije s maminkou, babičkou a bratrem Raulem,
ale ani doma to nemá lehké.
Prof. Zdeňka Bezděková byla česká spisovatelka, 
filoložka a překladatelka. Vystudovala dívčí reálné 
gymnázium v Českých Budějovicích a poté 
studovala filosofii a literaturu v Praze a Paříži.
Od roku 1932 učila na gymnáziích v Českých 
Budějovicích, Praze a Sušici, od roku 1949
pak českou literaturu na Pedagogické fakultě
v Českých Budějovicích, kde posléze vedla,
katedru filologie.
Knihu načetla, nazpívala a zahrála Tereza 
Marečková.

Michal Hurta



Environmentálně-kulturní časopis již 34 let vydává 
základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
Veronica, která před 29 lety zakládala ekologické 
poradenství v ČR, před 14 lety zbudovala první 
veřejnou pasivní budovu a v Hostětíně pod Bílými 
Karpaty předvádí modelové projekty udržitelného 
života v měřítku malé obce a jejích obyvatel.

Časopis Veronica přináší:
   ·   články odborníků, které přinesou hlubší vhled
         do ekologických problémů
   ·   příklady dobré praxe občanských sdružení
         s projekty pro lidi a přírodu, které povzbudí
   ·   rady a návody Ekologické poradny Veronica,
         které můžete sami uskutečnit
   ·   seriál výletů po přírodních parcích ČR,
         kam se můžete vydat za poznáním
   ·   galerie, krajiny srdce, básně a kresby,
         které potěší
   ·   zajímavosti z přírody a krajiny, o nichž jste
         dosud nevěděli

Poslední číslo je monotematicky zaměřeno na houby. 
Mimo jiné se můžete dozvědět, co si o houbách 
myslel S. K. Neumann či Karel Čapek. Nebo se 
dozvíte o hudebním albu Houbeles musicus, což je 
veršovaný atlas hub pro děti. Básně zhudebnila 
Alžběta Trojanová. Na interpretaci písní se podílí 46 
muzikantů a herců – např. členové kapely Traband, 
The Plastic People of the Universe, Dick O´Brass, Get 
back Joe! či Bezobratři.

Michal Hurta

Časopis Lovte perly,
vydělávejte moriony!

Čisté, průzračné vody knihovního fondu pro 
mladé čtenáře jsou širé a hluboké, přesto  
připravené  otevřít se odvážným lovcům 
perlorodek. Ponořte se tedy do virtuálního 
moře skrz náš online katalog a hledejte podle 
klíčového slova „perlorodky“ tu pravou knihu, 
která potěší vaše čtenářské srdce. Úspěšnému 
lovci může přinést nejen krásnou perlu,
ale i  pár Morionů, za které se dá nakoupit
v perlovém krámku spousta krásných a milých 
věciček, které potřebuje každé dítko
(termín krámku 31. 3. 2021). Proto neotálejte, 
vybírejte, objednávejte! Vyzvedněte knihy, 
čtěte a vyplňujte.

A pozor, pozor!

Kdo by chtěl ukázat své výtvarné nadání, může 
nakreslit na výkres obrázek z jeho přečtené 
perlorodky a získat tím nejen perlu navíc,
ale i možnost být vybrán jako jeden
z vystavujících malých umělců na tradiční 
výstavě s názvem Za kresbičku perličku
v dětském oddělení rožnovské knihovny. 
Nedaří se vám ulovit tu pravou perlorodku? 
Nevadí. Vyrobte z vaší přečtené knihy 
perlorodku novou. Vytvořte povinné
i nepovinné otázky a přineste je či pošlete
e-mailem i s odpověďmi k nám do knihovny 
(knihovna@knir.cz). Bez odměny jistě 
neodejdete.  No není to paráda, získat 
přečtením knihy nejen čtenářský zážitek,
ale i spoustu krásných odměn? Odvážnému 
štěstí přeje, tedy lovte a vydělávejte, soutěž 
jede na plný plyn.

Renata Vinklerová



Cure for pain. Nizozemí: Music
on CD, 2018.

Album Cure for Pain od americké 
kapely Morphine dělá čest svému 
názvu. V době jeho vydání, tedy
v roce 1993, bylo zajímavým úkazem. 

Morphine bylo trio, které tvořili baskytarista a zpěvák 
Mark Sandman, saxofonista Dana Colley a bubeník 
Billy Conway, které kombinovalo blues, jazz
a písničkový rock s výsledkem velmi zajímavým. 
Jejich hudba byla temná, smutná, a přesto líbivá
a, jak říká název desky, možná i léčivá. Ozvěny kapel 
jako Cop Shoot Cop či Jesus Lizard, avšak ne v tolik 
hlučné a temné podobě, jsou hodně slyšitelné. Ještě 
mi také naskakují belgičtí alternativci Blurt.
Při poslechu Morphine nemám před očima natřískaný 
rockový klub, spíše poloprázdný a zakouřený bar 
někde v New Orleans, který je přístavem pro osamělá 
zlomená srdce. Za esa téhle nahrávky bych vytáhnul 
písně Buena, A Head with Wings a titulní Cure for 
Pain. 13 skladeb, 37 minut a důkaz toho,
že i v takovémto triu se dá nahrát skvělá deska. 
Kapela se rozpadla v roce 1999 poté, co Mark 
Sandman zemřel na pódiu na následky infarktu. 
Smutné, ale pravdivé. Poslechněte si Morphine!

Jazz rock line: 1971 – 1981.
Praha: Supraphon, 2020.

Myslím si, že kompilační alba
či tematické výběry mají ve fondu 
knihovny své místo a opodstatnění. 
Mapují často fenomén, který při 

poslechu celých alb a neznalosti kontextů může 
člověku uniknout. Mají také nezpochybnitelný 
objevitelský charakter pro posluchače, který rád 
hledá nové věci. Vydavatelství Supraphon poslední 
dobou vydává kompilace ze svých archivů (již jsem 
některé v minulosti zmiňoval) a myslím si, že to je 
činnost záslužná. 2CD Jazz rock line 1971 – 1981 
mapuje období sedmdesátých let, které k žánru jazz 
rocku neodmyslitelně patří, a v této době byl také 
nejrozšířenějším mezi posluchači i hudebníky.
Na kompilaci jsou zastoupeny soubory: Blue Effect, 
Jazz Q, Energit, Impuls, Bohemia, Etc.., Pražský 
Výběr, Mahagon, Pražský Big Band a Combo FH.
Pro některé z nich byl jazz rock pouhou etapou
ve vývoji (Blue Effect, Etc..., Pražský Výběr),
pro jiné to byl styl, pro který vznikly a zůstaly mu 
věrni (Mahagon, Combo FH či Energit). Pokud máte 
chuť na skvělé instrumentální výkony a jazzové vlivy
v rocku, rádi objevujete nové obzory či jen tak 
hudebně zevlujete, zkuste tohle. Mohlo by se Vám 
líbit.

C De írna

Čtenářská výzva 

3. Kniha, která je vyprávěna 
retrospektivně:
Jeffery Deaver  – Říjnový seznam

4. Kniha, ve které se objevují nadpřirozené 
postavy:

Michael Ende – Nekonečný příběh  

5. Kniha vydaná před sto a více lety:

Jules Verne – Patnáctiletý kapitán

6. Kniha, která je (byla) v některé zemi 
zakázaná:

George Orwell – Farma zvířat

From Here. [místo vydání není 
známé]: Attack Attack Records, 
p+©2019.

Zatím poslední deska anglických 
veteránů New Model Army vyšla 
v roce 2019. Nese název From 

Here a přináší vše, nač můžete být od party 
vedené zpěvákem a kytaristou Justinem 
Sullivanem zvyklí, pokud jste již kapelu objevili. 
V případě, že jste nováčky, seznamte se.
N.M.A. hrají od roku 1980 a vyšli původně
z punk rocku. V současnosti je kapela punková 
hlavně svými postoji a poselstvím v textech. 
Hudebně se připravte na rockové písničkářství, 
se zvukovými výboji směrem až k těžkotonážním 
hlukům. Nicméně deska From Here, která byla 
nahrána na norském ostrově Giske, působí svým 
způsobem křehce, obsahuje silné a hypnotické 
refrény, které se posluchači vryjí do paměti. 
N.M.A tak na své patnácté(!) řadové desce 
dokazují, že stále umějí posluchače u své tvorby 
podržet a zaujmout. U mne se tomu tak děje.
CD je navíc v příjemné a zajímavé výpravě,
takže se při poslechu a četbě textů určitě 
nebudete nudit.
Pavel Zajíc



Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.

Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka únorovéh čísla: 1. března 2021.
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