
Napůl jarní, napůl letní. Takový je červen. V podstatě. 
Nicméně, ten letošní má v knihovně opět, oproti řadě
předchozích let, změnu v programu. Pokud jste se těšili
na tradiční Večerníčky na kamenech v červnu, tak jejich
konání jsme přesunuli na konec srpna. Do kalendářů si,
prosím, poznamenejte 30. srpna až 3. září. Důvodem pro 
přesun byla nevyzpytatelná situace kolem uvolňování
opatření, požadavky na pořadatele kulturních akcí, které
bychom jen stěží a nebo vůbec nebyli schopni dosáhnout. 
Rozhodli jsme se tedy tuto tradiční akci na podporu
dětského čtenářství přesunout na dobu, která bude,
přejeme si to, kulturním akcím nakloněna lépe.

Od posledního květnového týdne již lze v knihovně využít
také studovnu a přístupu k internetu, život knihovny
se tak pomalu navrací k normálnímu provozu. 

Ve službách je novinkou možnost platby kartou
u centrálního pultu, myslím, že tuto možnost oceníte.
Od 20. května jsme začali s automatickým odesíláním
potvrzení o provedených výpůjčkách na e-mail uživatelů. 
Uživatel má tedy v případě, že by ztratil svůj čtenářský
průkaz, kontrolu nad jeho případným zneužitím cizí osobou. 

V regálech na Vás čekají stále nové knihy, v katalogu 
knihovny také knihy elektronické, na youtube kanále jsou 
pro Vás připraveny záznamy rozhovorů na zajímavá témata 
či se zajímavými hosty... prostě stále existují důvody, které
k návštěvě (ať už fyzické, či virtuální) knihovny vybízejí. 
Proč jich nevyužít?

Čtení totiž není dříví, čtení totiž mysl tříbí.

Pavel Zajíc

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
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Program
ROZHOVOR Z KNIHOVNY
Publicista a spisovatel Jiří Kalát
YouTube Městská knihovna Rožnov
Jiří Kalát, publicista a spisovatel, procestoval 
mnoho zemí. Dlouhodobě se zajímá o Blízký 
východ, především pak o izraelsko-palestinské 
vztahy, které jsou opravdu zajímavé a inspirova-
ly ho k napsání knihy. Tu vydal v roce 2019
s názvem Všichni Tady Lžou Aneb Velké Zmatky 
Ve Svaté Zemi.

ROZHOVOR Z KNIHOVNY
Fénix Libušín a Pustevny
Tomáš Gross
YouTube Městská knihovna Rožnov
V srpnu 2020 byla veřejnosti zpřístupněna 
národní kulturní památka Libušín po rozsáhlé 
rekonstrukci, kterou si vyžádal požár v roce 
2014. Příběh rekonstrukce, historie
a souvislosti jsou předmětem rozhovoru
s garantem objektů Národního muzea v přírodě
na Pustevnách Tomášem Grossem. Rozhovor je 
k vidění na YouTube: Městská knihovna Rožnov 
pod Radhoštěm.

ROZHOVOR Z KNIHOVNY
Petr Fiala z kapely Mňága a Žďorp
YouTube Městská knihovna Rožnov
Mňága a Žďorp jako jedna z mála kapel hraje
nepřetržitě již rok od vypuknutí pandemického 
stavu. Do Rozhovorů z knihovny jsme si pozvali 
jejího frotmana Petra Fialu, který s námi
pohovořil o jeho lásce ke knihám a hudbě.
Užijte si příjemný a informacemi nabitý
rozhovor.

ROZHOVOR Z KNIHOVNY
Dřevo, hlína a stavby na Valašsku
Radek Bryol
Pondělí 14. června | 17.00 | YouTube knihovny Rožnov
Tradiční valašskou architekturu máme spojenou 
hlavně se dřevem. Bereme jako dané, že dřevo 
bylo dříve typické pro horské prostředí a hliněné 
stavby pro nížiny. O tom, že to není tak úplně 
pravda, o tom, jak se architektura proměňovala 
v průběhu staletí, i o tom, že výjimečnost staveb 
na Valašsku v porovnání s jinými oblastmi je
v mnohém spíše zdánlivá, si bude Vojtěch Bajer 
povídat s Radkem Bryolem.

MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Středa 30. června | od 13.00 | půjčovna
Výzva pro lovce perel!
Přijďte směnit mořské peníze Moriony
za odměny do mořského obchůdku.

PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE POOSMÉ
Od 1. června do 31. července | chodby, podkroví
Přátelé Fotografie se po roce prezentují již po 
osmé těmi nejlepšími snímky za poslední rok. 
Výstava bude uskutečněna v prostorách
knihovny a pro ty, kteří se na ni chtějí podívat
z pohodlí domova, bude k vidění na našem
webu www.knir.cz.

Co proběhlo
Na co se můžeme těšit



PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
V průběhu června proběhne tradiční akce pro 
školy – Pasování prvňáčků.

Pro žáky prvních tříd, kteří se právě naučili číst, 
je připravena speciální beseda, jejíž součástí je 
tzv. pasování na čtenáře knihovny.
Každý takto pasovaný prvňák prokáže, že se již 
naučil číst. Po přečtení krátkého textu je potom 
pasován na „Rytíře – čtenáře rožnovské
knihovny“. Odměnou mu je průkazka do
knihovny s bezplatnou roční registrací, odznak 
„Jsem čtenář“ s logem dětského oddělení
rožnovské knihovny, záložka do knihy a knížka 
prvního čtení. Pasování samotné pak obstarává 
některá z pohádkových bytostí, jimiž se knihy
a pohádky jen hemží.

Letošní téma pasování je inspirováno knihou
První školní výlet od autorky Michaely Fišarové.
Děti se mohou těšit na dvojčata Kristýnku
a Jakuba a jejich školní dobrodružství.

UPOZORNĚNÍ! V rámci akcí pořádaných Městskou
knihovnou Rožnov p. R., p. o., budou pořizovány obrazové 
a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora 
akce. Knihovna nenese odpovědnost za záznamy
pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

DVACET PĚT, DVACET ŠEST, DVA 
NOVÁČCI V DRESU MILÝCH TISKŮ
V průběhu letošního jara jsme přivítali dva nové 
ediční počiny v edici Milé tisky vydávané
knihovnou již několik let. Tato edice čítá
k dnešnímu dni celkem dvacet šest svazků.
A vidět za ní musíme práci skupiny Město
v mé paměti. 

Svazek s číslem 25 vydala knihovna v březnu 
pod názvem Historie školního statku na
Hradisku a obsahuje vzpomínky Bohuslava
Maleňáka, Michala a Svatavy Slovákových
a Svatopluka Bajera. Každý z pamětníků nazírá 
na historii a fungování školního statku z jiné
perspektivy. Očima dítěte, očima pracovníka 
zemědělské školy, pod kterou činnost statku
spadala, a očima studenta „zemědělky". Každý 
úhel pohledu je zajímavý a cenný pro poznání 
(aspoň střípkovité), jak se život na školním
statku v průběhu let proměňoval.  

Svazek šestadvacátý je záznamem rozhovoru 
Richarda Sobotky s Františkem „Frankem"
Frištenským. Nese název Stále živá legenda 
zápasníků Frištenských. Autor jej doplnil
kapitolou o životě a úspěších slavného
zápasníka Gustava Frištenského, který byl 
obrovskou sportovní ikonou v 19. a počátku
20. století. Svazek je doplněn také obrazovým 
materiálem, zčásti z archivu F. F. Frištenského. 
Rozhovor samotný pak mapuje historii jedné 
větve rodiny Frištenských, kdy praděd F. F.
Frištenského byl bratrem světoznámého
zápasníka Gustava Frištenského. Život Franka 
Frištenského je velmi zajímavý, nelze jej brát 
pouze jako vzdáleného příbuzného slavného 
zápasníka. Jeho životní pouť vedla z Rožnova
do exilu do Švýcarska a následně do Spojených 
států, aby se po úspěšné kariéře osobního
trenéra za oceánem vrátil zpět do ČR a pátral
po osudech svých předků. A to nejenom
z otcovy, ale také matčiny strany. Pro návrat
se rozhodl s manželkou, kterou potkal v USA. 

Oba počiny edice, tak jako všechny předchozí,
si můžete koupit v čítárně knihovny nebo přečíst 
na webových stránkách v sekci O nás pod
odkazem Publikační činnost. Hezké počtení.
Pavel Zajíc



COLLINS, Suzanne. Aréna smrti: 
Hunger games. 1. 3. vydání. Přeložil 
Zdík DUŠEK. Praha: Fragment, 2019.

Jedna země. Dvanáct krajů. 74. ročník 
Hladových her. 24 splátců. 12 dívek
a 12 chlapců. Boj o život začíná. 

Katniss Everdeenová a Peeta Mellark 
mají tu smůlu, že se stali splátci právě 

v Hladových hrách. Zde nemáte jinou možnost, jak 
přežít, než bojovat a stát se jediným vítězem. Tito dva 
mladí lidé si však dokáží poradit. Nebo snad ne?

Pokud jste ještě neslyšeli o světové Young Adult sérii, 
tak máte co dohánět. Odolávala jsem jí, jak dlouho to 
šlo, ale nátlak byl ze všech stran veliký. Po přečtení 
celé série Hunger Games už chápu, proč tomu tak je. 

S každou novou knihou se k vám dostane nespočetné 
množství nových postav a s nimi i jejich život,
prožitky, strasti a bolesti, ale i ty šťastné chvíle. Tato 
série je plná zvratů a opravdu se každou chvílí mění 
pocity z děje, který už víc napínavý být nemůže.
Čekáte, co se stane na další straně, a v tom zjistíte,
že jste na konci a potřebujete další díl. Svět, který 
Suzanne Collins vybudovala, je neskutečný a pro mě 
má velkou hodnotu. Říká nám, že když něco chceme, 
musíme za to bojovat!

KAUR, Rupi. Mléko a med. Přeložil Petr 
TEICHMAN. Praha: Dobrovský, 2017. 
Knihy Omega. 

Jedná se o sbírku moderní poezie,
kterou se autorka proslavila po celém 
světě. Její básně jsou oblíbené všemi 
generacemi a najde se v nich snad
každý. Témata posbírala ze života

a knihy jsou vždy rozděleny na několik částí. Kdo má 
rád poezii a tu moderní moc nemusí, u Rupi se nemu-
sí ničeho bát. Ty básně jsou nádherné a vždy, když 
otevřu knihu, najdu v ní něco nového. Ilustrace už 
jsou jen třešničkou na dortu

Magdaléna Kadavá

BARDUGO, Leigh. Griša. 2, Bouře
a vzdor. Přeložil Julie ŽEMLOVÁ. 
Praha: Fragment, 2017. 

V minulém zpravodaji jsem vás sezná-
mila s prvním dílem. Nyní se podíváme 
na jeho pokračování.
Z Aliny Starkové se stala světlonoška
a teď k ní mnozí upínají své naděje

– vždyť jen ona jediná dokáže zničit Vrásu stínu, jež 
odedávna sužuje zemi. Temnyj silnější než kdy dřív,
a tak Alina vyhledá pomoc u divokého korzára.

Špeky z regálů Ale vším, co pro Ravku dělá, se vzdaluje svému
milému a brzy ji bude čekat těžká volba: poslechne 
své srdce, nebo zachrání svou zemi?

Obvykle se v recenzi snažím nevěnovat se moc
dlouho jen jedné postavě, ale tady nemůžu jinak. 
Nikolaj je prostě úžasný člověk a nejspíš díky němu 
mě to tak bavilo. Příběh byl protkán jeho vtipností, 
nenuceností a lehkostí, dokonale to vyvažovalo 
všechno to, co se dělo kolem. On byl jakoby takové 
slunce mezi mraky celého příběhu. Bardugo trochu 
přitvrdila, děj byl temnější a napínavější, nebyla 
jsem si jistá prakticky ničím, ale vývoj událostí
se mi moc líbil. Zároveň v tom byla i hezká
romantická linka na pozadí grišovské akce, kterou 
jsem si opět moc užila. Objevily se i nové schopnosti 
a vynálezy, které dodaly příběhu tu správnou šťávu, 
které ho udělaly originálním a kouzelným!

Terezie Blinková

VESTE, Luca. Dopisy mrtvých. 
Přeložil Jan KRIST. Praha: Brána, 
2015.

Detektivové David Murphy a Laura 
Rossi vyšetřují vraždu studentky
univerzity v Liverpoolu.
U jejího těla najdou dopis od vraha
s podrobnostmi o slavném

neetickém psychologickém experimentu. Výborně 
zpracovaná detektivka z univerzitního prostředí,
která vás nepřestane napínat až do samotného
konce. Napínavý děj, žádná zbytečná jména,
která by se pletla, prostě dobré čtení.

Michal Hurta

DEAVER, Jeffery. Komunita
truchlících: druhý případ Coltera 
Shawa. Přeložil Jiří KOBĚLKA.
Praha: Domino, 2020.

U Jefferyho Deavera si už čtenáři 
zvykli, že jeho thrillery či detektivní
romány jsou psány v sériích, kdy je
jejich spojnicí většinou hlavní hrdina. 
U knihy Komunita truchlících je

hlavním hrdinou dobrodruh a lovec odměn Colter 
Shaw. Komunita truchlících je druhým dílem z této 
nové série známého amerického autora. Nečekejte 
dlouhé popisy přírody, introspekci do psychologie
a úvahy. Tento žánr jde po ději a jde mu to setsakra 
dobře. Nicméně řekl bych, že tento počin o nadaci 
Orisis nepatří úplně k tomu nejlepšímu, co Deaver 
napsal, každopádně jako odpočinkové čtení, které 
udrží čtenářovu pozornost, určitě za přečtení stojí. 
Kdo Deavera rád, po ní sáhne, kdo preferuje jiné
autory, může zkusit a seznámit se.
Třebas se chytíte.

Pavel Zajíc



JEŽKOVÁ, Veronika a Nikol FRANCOVÁ. Kvítka
v bytě. Brno: CPress, 2019.

Monstera, filodendron, netík, parožnatka, potos, 
blahočet, kalatea, maranta… taky jste propadli 
kouzlu pokojových rostlin? Ať jsou důvody vašeho 
poblouznění zelenou krásou, různorodé, třeba
útulný byt, zahnání nudy či potřeba mít něco
živého vedle sebe, jistě nastane čas, kdy se
budete chtít  dozvědět  více o jejich pomalém
životě. Jak je pěstovat? Co dělat, když jim něco 
schází? Kvítko vám třeba shodí listy a nebo začne 
celkově chřadnout.  Existuje celá řada příruček
a chytrých encyklopedií o  pokojových rostlinách. 
Mě v poslední době zaujala kniha Kvítka v bytě. 
Netradiční kniha už na první prolistování.
Autorky jsou nadšené pěstitelky kvítek. Své vlastní 
zkušenosti a zkušenosti od svých babiček se
rozhodly předávat taky ostatním, kteří by své
pěstitelské snahy ukončili předčasně, protože by 
jednoduše nezjistili to, co jejich kvítka potřebují. 
Veronika s Nikol chtějí čtenáře naučit pěstovat
kvítka ze semen a řízků, aby zkvalitnili péči o ta 
kvítka, které už mají doma. V neposlední řadě,

KVÍTKA A VY?
 

aby pochopili principy rostlinné říše. Autorkám 
nechybí smysl pro humor a čtení Kvítek v bytě
není jistě nuda, protože, kde je nuda, tam ani 
tchyniny jazyky nerostou.

Sesazování, přesazování, samozavlažování,
zimování, letnění… jsou tématem Dalších kvítek 
v bytě. V první knize autorky přibližují podstatu
a princip pěstování kvítek, v druhé se věnují
praxi. A aby toho nebylo málo, vydávají se za
hranice obytných zdí a vstupují na balkóny
a terasy. Ruku na srdce, kolik je takových
obrostlých balkónů a teras ve vašem okolí?
A chtěli byste přispět ke kolonizaci balkónu
a nevíte jak začít? Nový prostor je výzva pro
většinu zahradnických srdíček.

EŽKOVÁ, Veronika a Nikol FRANCOVÁ.
Další kvítka v bytě: ruce od hlíny. V Brně: 
CPress, 2021.

Tak jděte do toho a inspirujte se u Veroniky
a Nikol. Neuděláte chybu. Obě knihy můžete
najít v našem fondu naučné literatury pod
značkou N/635 a to samé platí i pro čtenáře
z naší pobočky Horní Paseky.
Hledejte, inspirujte se, sázejte a těšte se ze
zelené krásy.

Renata Vinklerová

Spolu a správně.  



THOMSON, Jamie. Temný pán. 1, Školní 
roky. [Praha]: OneHotBook, 2020.

Hrůza hrůz! Temný pán, největší ničitel
a nejvyšší vládce Temnokraje, byl
v závěrečné bitvě mezi silami dobra
a zla poražen a jeho úhlavní nepřítel ho 
vyhnal na prťavou, bezvýznamnou
modrou planetku jménem Země. A to ke 

všemu v neduživém těle jakéhosi třináctiletého
pozemského spratka. Může ho snad potkat ještě něco 
horšího? Ano, může. Jamie Thomson britský– 
spisovatel, editor a vývojář her.  První díl tetralogie
o Temném pánu získal Cenu Roalda Dahla za
nejhumornější knihu roku 2012.
Audioknihu načetl Petr Čtvrtníček český divadelní– 
i filmový herec, komik a spolutvůrce scénářů.
Také se zabývá reklamní režií a hraním v reklamách
a hudebních klipech.

GAARDER, Jostein. Sofiin svět:
světově nejžádanější dějiny filosofie. 
Praha: Albatros, 2020.

Román o dějinách filosofie. Norský 
učitel kombinací zdánlivě
neatraktivních témat, jako jsou dějiny 

filosofie a příběh dospívání patnáctileté dívky, vytvořil 
knížku, která slaví mezi čtenáři neuvěřitelný úspěch.
V roce 1995 se stala nejprodávanější knihou na světě.
Od roku 1991 se Jostein Gaarder plně věnuje psaní,
a díky českým překladům mají i čeští čtenáři možnost 
si přečíst další knihy od tohoto talentovaného
spisovatele. Mezi poslední přírůstky patří kniha Dívka 
s pomeranči (Appelsinpiken), podle které byl natočen 
i film se stejnojmenným názvem, a Hrad v Pyrenejích 
(Slottet i Pyreneene).
Audioknihu načetl Václav Knop  český herec, režisér –
a dabér. Jeho hlas oznamuje na mnoha českých
nádražích příjezdy a odjezdy vlaků.

BOULLE, Pierre. Planeta opic.
[Praha]: OneHotBook, 2020.

Pozemskou výpravu potká neradostný 
osud a ocitá se na hrůzostrašné
planetě, kde lidé žijí v otroctví a jejich 
vládci jsou opice. Zde jsou lidé nižšími 

tvory, jež lze ponižovat, lovit i týrat. Novináři 
Merouxovi se podaří přesvědčit opičí učence a vyvolat 
mezi nimi vědeckou revoluci. Stvořil Bůh skutečně
k svému obrazu člověka? Nestvořil Bůh k obrazu
svému opici?
Pierre François Marie Louis Boulle byl francouzský
spisovatel ovlivněný druhou světovou válkou;

Audioknihy píšící válečné, špionážní a sci-fi romány.
Audioknihu načetl David Novotný, český herec
a dabér.

JAMES, P. D. Pachuť smrti. Přeložil 
Jiří LEXA. [Praha]: Radioservis, 
[2020].

V kostele jsou nalezena dvě mužská 
těla s proříznutým hrdlem. Komisař 
Adam Dalgliesh a jeho tým pátrají 

po tom, zda smrt bývalého ministra a bezdomovce 
má nějakou souvislost, kdo byl vrahem a jaký měl 
motiv.
Phyllis Dorothy James, baronka z Holland Parku, 
OBE, známá jako P. D. Jamesová, byla anglická
spisovatelka detektivních příběhů a doživotní členka 
britské Sněmovny lordů za Konzervativní stranu. 
Proslavila se hlavně díky detektivním románům
s postavou detektiva a básníka Adama Dalglieshe.
Audioknihu načetl český herec a dabér Jan 
Vondráček. Mimochodem také dabuje postavu 
Vočka Szyslaka ze seriálu Simpsonovi.

PAYNE, C. D. Nestydaté plavky. 
Přeložila Naděžda FUNIOKOVÁ.
[Praha]: OneHotBook, 2020.

Colm Moran má všechno, co by si
jen mohl přát: je mladý, pohledný
a pochází z bohaté rodiny. Právě

ukončil studium a chystá se rozjet závratnou kariéru 
hollywoodského producenta nezávislých filmů. 
Jenže otec chce, aby se Colm přesunul kamsi na
západní pobřeží, kde má po zesnulém strýčkovi
převzít nepříliš prosperující firmu na výrobu plavek 
pro prostorově výraznější ženy.
C. D. Payne je americký spisovatel, představitel
absurdního humoru. Proslavil se zejména sérií knih 
o fiktivním mladíkovi Nicku Twispovi, pojmenovanou 
Mládí v hajzlu.
Audioknihu namluvil Petr Jeništa – absolvent 
Pražské konzervatoře. Od roku 2013 je ve stálém
angažmá v Divadle Na zábradlí.

Michal Hurta



Electro glide in blue. Nizozem-
sko: Sony Music Entertainment, 
2019.

Apollo 440, někdy psáno
ApolloFourForty, je v obecném
povědomí českého posluchače 

málo známou kapelou, která na poli elektronické 
hudby figuruje více než třicet let. Jejich mix drum 
and bassu, ambientu a trip hopu stojící na
rockových základech je přitom velmi posluchačsky 
atraktivní a inspirativní. Škoda. Za svou třicetiletou 
kariéru vydali pouze 5 desek, nicméně je potřeba 
přičíst řadu singlů, práci pro film (Charlieho andílci, 
Spider-Man...) či hudbu do počítačových her (FIFA 
2000, EyeToy, Gran turismo...). V knihovně si
můžete poslechnout jejich druhou desku Electro 
glide in blue, která má vročení 1997, takže jí je 
lehce přes dvacet. To, že není „pod zákonem"
znamená, že se do ní můžete pustit s vervou
a vášní. Myslím, že se s ní nebudete nudit. Za mne 
jsou její nejlepší čísla Ain't Talkin' 'Bout Dub,
Krupa, ambientní Vanishing Point a více než
osmiminutový titulní Electric glide in blue. Pokud 
bych měl pokračovat v lehké nadsázce, myslím,
že tahle deska dokáže uvrtat k poslechu i dosti
konzervativního sádlokožce. I když, mýliti se je
lidské. 

 

Will not be televised. Švédsko:
Psychout Records, 2007.

CD s názvem Will not be televised 
je parádní porce soulu, rocku
a blues. V roce 2007 jej nahrála 
parta The Solution, ve které se jako 
hlavní persony objevují americký 

zpěvák a kytarista Scott Morgan a švédský
bubeník, kytarista a zpěvák Nicke Andersson.
Obě tyto postavy patří na svém poli k legendám 
(Morgan hrával a vystupoval již v šedesátých letech 
se svou soulem načichlou kapelou  The Rationals
a Andersson měl za sebou účinkování v metalových 
Entombed či rockových The Hellacopters) a zde se 
toto setkání nádherně navzájem prostoupilo.
Jede to pecka za peckou, vše v krásném středním 
tempu. You gotta come down, Somebody, Had you 
told it like it was a tak dále. Plných šestatřicet
minut. Žestě, hammondky, jednoduché úderné bicí 
a nad tím vším nádherný Morganův hlas. Jestli
chcete něco proti trudomyslnosti, doporučuji.
Pusťte si to po ránu, ať už snídáte míchaná vajíčka 
na slanině, müsli nebo jen jogurt. Muzika je to
výživná. Přesvědčte mne o opaku.

Pavel Zajíc

Časopis

Druhým železničním časopisem v naší 

knihovně je Železniční magazín.

Měsíčník Železniční magazín (založen v roce 

1994) je vedoucím železničním časopisem

v České a Slovenské republice, který poskytuje 

informace svým obsahem i formou zaměřené 

do profesionální roviny a je tedy orientovaný 

na současnou železnici a na aktuální dění ve 

všech jejích oblastech.

Zhruba třetina časopisu je věnována modelové 

železnici.

Sám doma skladuji 20 ročníků tohoto titulu

ve dvou velkých krabicích, když je čas, listuji 

časopisy a prohlížím fotografie v nich

uveřejněné.

V aktuálním čísle si můžete přečíst informace 

o trati 290, na níž se právě do své poloviny 

dostaly práce na jejím zkapacitnění

a elektrifikaci. Nemalý rozsah článku vychází 

nejen ze skutečnosti, že půjde o první

regionální trať v ČR, která bude umožňovat 

rychlost vlaků 160 km/h a na níž bude

nainstalován vlakový zabezpečovač ETCS,

ale také z toho, že nová podoba tratě bude 

vyžadovat dosti zásadní změny v budoucí

organizaci provozu. Nebo o infrastrukturních 

postrcích na Vysočině, ve kterém se dozvíte, 

že se změnou jízdních řádů k 6. 4. 2021

vstoupila v platnost rozsáhlá dlouhodobá

výluková opatření, způsobená začínající

rekonstrukcí úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs 

nad Orlicí. Současně tak Správa železnic

zahájila v úseku Brno – Maloměřice

– Havlíčkův Brod – Kutná Hora poskytování 

Veřejné přípřežní a postrkové služby, kterou

na základě vítězství v předmětné soutěži

zajišťuje společnost Regiojet.

Přeji příjemné čtení a železnici zdar!!!

Michal Hurta



Výstava je k vidění fyzicky v naší knihovně, nebo virtuálně na adrese www.knir.cz.

PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE POOSMÉ 

Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.

Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka červnového čísla: 31. května 2021.
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