
 K novým knihám přiberte si ňákou starší, nestyďte se. 

Ano, tímto sloganem by se měla řídit každá Vaše další návštěva

v knihovně. Protože máme odpozorováno, že většina čtenářů si

půjčuje pouze novinky, případně se dostane k regálu s právě

vrácenými knihami, a dál už ne. Jsou to takzvaní vestibuloví čtená-

ři. Ale my bychom chtěli, abyste sebrali odvahu a vstoupili do laby-

rintu, který se ukrývá za hranicemi vestibulu. Vyzbrojte se odvahou

a vůlí, ulovit nějakou starší, a přesto šťavnatou kořist. Vydejte se na 

čtenářské safari v rožnovské knihovně. Třebas budete překvapeni, 

jak dobrými lovci jste. A co teprve, když se rozhodnete uchopit za 

kliku prosklených dveří a vydáte se po schodech za velkou

neznámou, jíž může být pro řadu z vás čítárna se svými časopisy

a cédéčky? Tam ukryty v malých skříňkách čekají časopisy jako

princezny na vysvobození a hlavně na přečtení. Takže vzhůru na

safari! Vzhůru!
 No a krom těchto vzrušujících zážitků při lovu knih

a časopisů můžete své prázdniny obohatit také o zážitky při

poznávání historie Rožnova prostřednictvím prázdninových

procházek pamětí města, které se po loňské pauze vracejí. Čtyři 

čtvrtky v průběhu prázdnin. Podrobněji uvnitř. Za stranou nebo

stranou a půl. Záleží na tom, jak redaktorka Dominika zpravodaj

seřadí.
 A v odstavci třetím mi dovolte pozvat vás na některou

ze tří prázdninových letních čítáren. Každá bude jiná a právě proto 

doufám, že jejich různorodost přitáhne pozornost publika.

Od kytiček, přes fantasy až k deskovým hrám táhne se jejich záběr. 

A opět, tak jako v odstavci předchozím, budu odkazovat do nitra 

zpravodaje, kde sedí podrobnosti. Na straně které, si v tuto chvíli 

netroufám tipnout. A vlastně je to jedno.
 Hlavně, že se nebudete bát a v létě se nebudete knihovně 

a knihám vyhýbat. Přijďte, rádi vás uvidíme. Ona jaksi knihovna, 

kam lidi nechodí, je jaká knihovna? „Je knihovna bez čtenářů."

Ať už vestibulových či jakýchkoliv jiných.

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
Tematické prázdninové středy v duchu her
pro děti i dospělé na kamenech za knihovnou.

KVĚTINOVÁ ČÍTÁRNA
Středa 14. července | 15:00 – 18:00 | Na kamenech
Pro dospělé i malé zahradníky proběhne ve
středu 14. 7. květinový bazar. Vyneste své
květiny na čerstvý vzduch a vyměňte je za jiné. 
Pro děti máme připravený program malování 
květináčů, které jsou zajištěny knihovnou.
Stačí přijít s dobrou náladou a vedle vyměněné 
květiny si můžete odnést vlastnoručně malovaný 
květináček. Akce je vhodná nejen pro děti.

FANTASY ČÍTÁRNA
Středa 28. července | 15:00 – 18:00 | Na kamenech
Večer pro mladé strávený s fantasy literaturou. 
Přijďte si popovídat a poslechnout si zajímavosti 
ze světa fantasy. Akci pořádají dobrovolnice 
knihovny. Vhodné pro věkovou kategorii 12+.

HERNÍ ČÍTÁRNA
Středa 11. srpna | 15:00 – 18:00 | Na kamenech
Odpoledne věnované deskovým hrám završené 
scénickým čtením knihovníků na motiv známé 
pohádky.

Vzpomínání na historii města s tvůrčí skupinou 
seniorů scházející se pod hlavičkou projektu 
knihovny „Město v mé paměti“.
V prázdninové čtvrtky si zájemci o procházku 
mohou společně s lektory-pamětníky projít
jednu z vycházkových tras:

HISTORIE ROŽNOVSKÉ STRUHY
Procházka po stopách již zaniklého jedinečného
vodního díla a jeho historii. 
Čtvrtek 15. července | 16.00 | sraz před knihovnou
nebo | 16.15 | u Rožnovského pivovaru
Průvodce: Ivan Bajer.
Trasa vycházky: od Rožnovského pivovaru
projdeme podél zaniklé struhy až k Hornímu 
mostu, počítejte s časem 2 hodin.

ROŽNOVSKÉ DOLNÍ PASEKY
Čtvrtek 29. července | 16:00 | Sraz před knihovnou
Průvodce: Michal Chumchal.
Trasa procházky: Od Palírny po Kamenec,
počítejte s časem 2 hodin.

ULICE NA DRAHÁCH + KRAMOLIŠOV
Čtvrtek 12. srpna | 16:00 | sraz před knihovnou
Procházka po nejstarších částech Rožnova
Průvodkyně: Doubravka Vejmelková
a Helena Polášková
Počítejte s časem 2 hodiny.

ŽIVÉ PŘÍBĚHY ZE ZAHRADY MRTVÝCH
(starý hřbitov)
Čtvrtek 26. srpna | 16:00 | sraz před knihovnou
Příběhy a osudy lidí odpočívajících na starém 
rožnovském hřbitově (Na Prochodné)
Průvodkyně: Doubravka Vejmelková
Počítejte s časem 1,5 hodiny.

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.

Letní čítárny

Letní procházky
pamětí města



 PRO DĚTI 

NOC S ANDERSENEM V INDII
Středa 21. – čtvrtek 22. července | 17:00 | Setkání
v knihovně
Dost bylo odkládání. Zveme všechny děti na 
přespání v knihovně, která se jako mávnutím 
kouzelného proutku promění na Tádž Mahál
v Indii. Kouzelná noc plná her a nových poznání 
proběhne ze středy 21. 7. na čtvrtek 22. 7.
Přihlášky na Noc s Andersenem najdete přímo
v knihovně nebo na našem webu. Ke strávení 
noci v Indii je podmínkou, aby přihlášené děti 
namalovaly nebo vytvořily výrobek spojený
s touto zemí. Dokáží tak, že jsou na kouzelnou 
noc připraveny, a navíc budou jejich díla
vystavena na výstavě.
Akce je vhodná pro děti ve věku 7 až 10 let.

MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Středa 28. července | 13:00 | půjčovna
Výzva pro Lovce perel!
Ani o prázdninách nezapomínáme na malé
Lovce perel. Mořský obchůdek bude otevřený
v měsíci červenci, tak přijďte a směňte své
mořské peníze Moriony za věcné odměny.

Přijďte na divadelní představení pro děti
zdarma. V týdnu od 30. srpna – 3. září, vždy
od 17:00, na vás a vaše děti čeká pět
profesionálních divadel hrajících pro děti.
Na akci nebude chybět předčítání krátké 
pohádky. Zde jsou krátké upoutávky
k jednotlivým představením:

DIVADLO NA VĚTVI
Zvěřinec pana Ezopa
Pondělí 30. srpna | 17.00 | Na kamenech za knihovnou
Lidé dokážou být různí. Hodní i zlí, někdy lstiví, 
někdy hloupí… Jak ale někomu říct pravdu do 
očí? Může to být ošemetné i zapeklité…
A tak si tenhle pan Ezop vymyslel svůj svět,
o kterém vypravoval příběhy. Svět, kde se zvířát-
ka chovají a mluví úplně stejně jako my.
Poznáte, o jakých nepěkných vlastnostech
zvířátka vyprávějí?

DIVADLO KK
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Úterý 31. srpna | 17.00 | Na kamenech za knihovnou
Klasická  činoherní pohádka  o princezně
Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně
a krásném princi z pera velmi hraného autora 
Vlastimila Pešky.

DIVADLO STROM
Hrnečku vař
Středa 1. září | 17.00 | Na kamenech za knihovnou
Autorská pohádka na motivy známého příběhu 
K. J. Erbena o kouzelném hrnečku. Děti se 
mohou těšit na příběh o lásce i lidské závisti. 
Hlavně však na obrovskou hromadu kaše, která 
vše vyřeší a pomůže dobru zvítězit nad zlem.

DIVADÉLKO PRO ŠKOLY
Africká pohádka aneb Podivuhodná
dobrodružství doktora Holuba
Čtvrtek 2. září | 17.00 | Na kamenech za knihovnou
Smyslem celého představení je vytvoření pozi-
tivního vztahu k přírodě a všem živým tvorům. 
Na pozadí lehce ztřeštěných příběhů se děti 
dozvědí něco o Africe a seznámí se s osobou 
legendárního českého cestovatele.

CO TO BUDE?
Pátek 3. září | 17.00 | Na kamenech za knihovnou
Nechte se překvapit! 

Večerníčky na kamenech



Veselé, pestré, hravé, plné aktivit a zážitků
– takové by měly být správné prázdniny a tako-
vé jsou také dětské knížky, které vám na prázd-
niny můžeme doporučit. Ať už si jimi budou lis-
tovat děti samotné, nebo si budete předčítat
společně. A možná se dokonce necháte
inspirovat k zajímavému výletu nebo činnosti. 
Knihy najdete v oddělení populárně naučném,
a to podle číslic, které znamenají jednotlivé
obory: 0 = všeobecné encyklopedie,
5 = přírodní vědy, 91 = geografie, cestování.

PITROVÁ, Pavlína. Hurá do muzea. Praha: Fragment, 
2021 (najdete v MN/II 0)

WOHLLEBEN, Peter. Půjdeš s námi ven? Brno: Kazda, 
2021 (najdete v MN/I 5)

DVOŘÁK, Joachim. Kniha na výlety. Praha: 
Labyrint/Raketa, 2020 (najdete v MN/II 91)

„Každé muzeum je něčím výjimečné
– malé, velké, staré, moderní, barevné, 
podzemní, k zamyšlení, neuvěřitelné… 
Však uvidíte sami,“ až si prostudujete 
knihu s podtitulem Průvodce světem 
sbírek a poznání pro děti. Dozvíte se, 
co je to exponát, depozitář, archiv, kdo 
v muzeu pracuje, jak a proč muzea

vznikala nebo třeba jak se předměty do muzea
dostávají. Seznámíte se s Emilem Holubem a Vojtou 
Náprstkem i s nejznámějšími muzejními poklady
u nás. Součástí jsou tipy na tvořivé aktivity a mapa
významných muzeí v ČR a Evropě.

Za přírodovědné obory vybírám knihu 
oblíbeného autora, který už třicet let 
bydlí se svou rodinou a mnoha zvířaty
v hájovně v lese a píše hlavně
o stromech a o zvířatech. Tentokrát
s ním budeme objevovat přírodu tam, 
kde bychom ji nečekali – ve městě.
S touto knížkou budete vědět, čeho

si všímat, a v přehledných infokoutcích hned najdete
i vysvětlení. Praktické návody jsou samozřejmostí.

Třetí kniha nás zve na cestu po 
Evropě. Originální průvodce po
22 nejznámějších městech, tak jak je 
procestoval otec se svou dcerou,
je doplněn jejich autentickými
fotografiemi, zážitky a tipy, a také
interaktivními úkoly. Kniha vzešla

Špeky z regálů z dílny časopisu Raketa, „aby se jeho čtenáři nebáli 
jezdit s malými dětmi ven a věděli. Cestování je totiž 
pro náš život podobně důležité jako další činnosti, 
které rozvíjejí představivost, schopnost orientovat 
se a umění řešit nečekané a nové věci.“

Jitka Slezáková

DANEŠ, Martin. Rozsypaná slova. 
Brno: Druhé Město, 2020

O posledních letech Karla Poláčka
alias Karla Hirsche, o době, kdy
lidskost zůstávala před zraky ukryta,
o strachu, který prostoupí každou
buňkou v těle, o lásce, která přichází 
znenadání, aniž tuší, že jen nakrátko. 

Tragédie versus jemný a kousavý humor, jež byl 
Karlu Poláčkovi vlastní, vnáší do příběhu právě ono 
ztrativší se lidství. Autorovi se neskutečně podařilo 
vykreslit spisovatelův vnitřní svět a propojit ho
s atmosférou doby, a to i za cenu kusých zpráv
a informací, jež se následně dochovaly po jeho 
transportu. Mě osobně bylo ctí se s Karlem 
Poláčkem potkat skrze tuhle cestu.

Erika Halamíčková

WELCH, Jenna Evans. Láska & gelato. 
Přeložil Magdaléna STÁRKOVÁ.
V Praze: CooBoo, 2017.

Lina právě prožívá nejtěžší období
svého života. Její maminka umírá na
rakovinu a na smrtelné posteli jí
oznámí, že se Lina vydá na léto do 
Itálie. Tam se setkává s Howardem

a tajným deníkem, který mu před půl rokem dorazil 
od Lininy maminky, Co všechno se o ní oba dva
dozví a co celý život tajila?

Naprosto úchvatná kniha, jak prostředím, tak svým 
příběhem. Navodí Vám pocit, že jste v Itálii s Linou
a všechno prožíváte s ní. Pokud jste knihu ještě
nezaregistrovali, dejte jí určitě šanci. Je to jedna
z těch knih, co Vás pohladí po duši a prožijete
alespoň přes knihu léto, jak má být.

Magdaléna Kadavá

BARDUGO, Leigh. Griša. 3, Zkáza
a naděje. Přeložil Julie ŽEMLOVÁ. 
Praha: Fragment, 2018.

Do třetice všeho dobrého… tentokrát 
bych Vám ráda představila závěrečný díl 
trilogie Griša, jejíž první dva díly jsem 
recenzovala již minule…

Hlavní město Ravky padlo a na trůn
usedl Temnyj. Alina je po předchozím boji zesláblá, 
a proto se schovává, nabírá síly k dalšímu boji.
V hlavě se jí rodí plán, postavený na nejistých
základech. Dočká se pomoci od svého spojence, 
prince Lantsova? Podaří se jí najít bájného

(nejen) pro děti
 



ohniváka, aby mohla využít jeho moc k boji proti
temnotě? Válka v Ravce je na spadnutí a její přežití
záleží jen a jen na Alině… Lidičky… čtete Leigh 
Bardugo! A to nejen Grišu, ale taky její další knihy ze 
světa GrishaVerse. Je to prostě tak geniální a kouzel-
né! Jinak to ani říct nejde. Tenhle díl byla naprostá 
bomba a neuvěřitelná jízda, kterou jsem si moc užila. 
Zvraty příběh rozhodně nepostrádal, ani o napětí
a tajemno zase nebyla nouze. Důležitou roli zde hrálo 
také přátelství mezi hlavními a vedlejšími postavami, 
síla jednoty a odhodlání udělat správnou věc. 
Nechyběla ani romantická linka, která je pro mě ve 
fantasy a bojovém prostředí tak nějak zajímavější. 
Kniha se četla jedna báseň a během pár dní jsem ji 
měla za sebou.  Jak jsem psala… bylo to skvělé a je 
škoda, že už je konec série.

Terezie Blinková

NESSER, Håkan. Muž bez psa. Přeložila 
Helena MATOCHOVÁ. Brno: Moba, 2015. 
Inspektor Gunnar Barbarotti, 1. 

Nesser se narodil na farmě v Kumla,
většinu svého života však prožil
v Uppsale. Po univerzitním studiu, kdy se 
orientoval především na skandinávské
jazyky, angličtinu, literaturu, historii

a filozofii, pracoval dlouho jako učitel. Jeho první 
román vyšel v roce 1988, ale jako učitel pracoval
až do roku 1998, kdy se rozhodl být spisovatelem
na plný úvazek. Hlavními hrdiny románu Muž bez psa 
jsou členové rodiny Hermanssonovy, kteří se sjíždějí 
uprostřed prosince, aby společně oslavili dvě výročí.

Tak trochu jiná detektivka. Ze začátku můžete mít
dojem, že vlastně vůbec nejde o krimi, ale o román, 
mapující vztahy v rodině Hermanssových. Právě
postavy jsou rozhodně největší předností celé knihy. 
Celkové vykreslení jejich psychologie dodává knize 
ten správný drive, díky kterému ji budete hltat stranu 
za stranou. V naší knihovně si ji můžete přečíst
formou e-knihy.

Michal Hurta

ŠIMÁČEK, Jiří. Článek II. Ilustroval Ján 
LASTOMÍRSKY. Brno. 2019.

Článek II. je komiksem s reálným poza-
dím. Jeho hlavním protagonistou je
ThDr. Vladmír Petřek a příběh, který ko-
miks ztvárňuje, tvoří závěrečnou epizodu 
života tohoto pozoruhodného muže. 
Název knihy odkazuje na II. článek výno-

su říšského protektora po atentátu na Reinharda 
Heydricha. Vladimír Petřek poskytl atentátníkům 
úkryt v kryptě kostela Cyrila a Metoděje a po jejich 
prozrazení pak zaplatil, tak jako mnoho dalších, cenu 
nejvyšší. Je to sice na prázdniny trochu chmura, ale 
tenhle příběh nemá k mrazivému thrilleru daleko.

Pavel Zajíc

Časopis Dieta je magazín pro aktivní a náročné 
ženy, které si váží svého zdraví a zdraví své
rodiny.

Dieta ví, že bez pohybu a změny životního stylu 
není úspěchu, a umí o tom své čtenářky
přesvědčit. Dieta neslibuje zázraky, odhaluje
fakta. Fakta o nových trendech ve výživě,
formování postavy tak, jak si přejeme, a udržení 
fyzické kondice.

Dieta je moderní lifestylový časopis, který je
určen pro všechny příznivce zdravého životního 
stylu. Je to pozitivně motivující osobní trenér,
který vás naučí nejen zdravě jíst, shodit pár kil 
nebo se dostat do formy pomocí speciálních
tréninkových plánů, ale také vnímat a mít rád
své tělo. To vše doplněné módou a kosmetikou 
pro mladou sebevědomou ženu.

V aktuálním vydání časopisu se můžete začíst
kupříkladu do článku s názvem Základní pravidla 
hubnutí, který pomocí devíti základních pravidel 
popisuje správný průběh hubnutí. Další článek
v časopise nese název Obezita u dětí.
V něm odpovídá na dotazy nutriční terapeutka
z odborné poradny FitBee Mgr. Veronika 
Kuncířová. Posledním článkem, který Vám
přiblížím, se jmenuje Bronz 2.1, ve kterém se
dozvíte něco o novinkách a vychytávkách, které 
ovládly letos svět opalování.

Létu a zdravému opalování Zdar!!!

Michal Hurta

Časopis
Dieta
 



Piktogramy

MIŠÍK, Vladimír. Jednou tě potkám. 
[Praha]: 100PROmotion, [2019].

Jednou tě potkám. Vročení 2019. 
Vladimír Mišík. Skvělá deska. Řekl 
bych. Ač jeho fanouškem jsem nikdy 
nebyl. Čím to? Ptám se sebe. Stárnu? 

To Mišík taky. Že by ten stoupající věk byl důvodem 
rezonance? Nevím. Texty česky. Klasika, něco
napsal Mišík sám, něco zhudebnil básně. Ale hlavně, 
obklopil se partou mladých muzikantů, kteří ač
stylově drží zpěvákovu lajnu, tak ji prostě hrají jinak. 
A to všechno, jako dobře zaleželý guláš, dává
dohromady tohle album. Jasně, nenajdete tam

žádný výrazný úkrok stranou, novátorské přístupy. 
Je to prostě Mišík, kterému tak nějak lépe rozumím. 
Zkuste, půjčte a zhodnotťe. Já to tedy beru, šéfe.

Mezcal head. Nizozemsko: Sony 
Music Entertainment, 2017.

Swervedriver jsou stále fungující
kapelou, která vznikla v Oxfordu
v roce 1989. Jak navnadit
k poslechu alba Mezcal Head,

které vyšlo v roce 1993 a je jejich druhou řadovkou? 
Tak zkusím to takhle... je to přesně takový ten
devadesátkový snový kytarový feeling v písních,
jako mají třebas Smashing Pumpkins (na nichž mě 
však irituje Corganův zpěv), kdy z melancholie vy-
hřezne pořádné kytarové forte, zdatně podpořeno 
rytmikou. A taky trochu Nirvany či Mudhoney tam 
najdete, ale celkově se ocitáme v jiném moodu. 
Prostě není to až taková juchačka, spíše se budeme 
blížit k vodám, kde operují třebas Slowdive, pouze 
kytary jsou nabroušenější.  Ze skladeb doporučuji 
dvě. Jsou to Last Train To Satansville a dlouhá
bonusovka Never Lose That Feeling, nicméně
poslouchat jako celek si deska opravdu zaslouží. 
It´s up to you. It´s shoegaze, bro!

Pavel Zajíc

  

Jsou různé druhy čtenářů – někteří si rádi
nechají doporučit vhodné knihy od svých
knihovnic, jiní znají svůj cíl a jdou najisto, 
další zas rádi procházejí mezi regály,
probírají se knihami a vybírají, co jim právě 
padne do oka. Všem by pro lepší orientaci
v naší knihovně mohlo pomoci nově
zaváděné značení knih pomocí piktogramů.

Piktogramy, čili obrázkové znaky, nejsou 
naším výmyslem ani horkou novinkou. Spíš 
trendem, který se dnes v knihovnách pomalu 
šíří, protože chtějí vycházet vstříc svým
čtenářům. Stejně tak rožnovská knihovna.
A proto zde nově najdete některé knihy
označené na hřbetě nejen písmenem
autorova příjmení, ale také obrázkem. Měl by 
srozumitelně napovědět, jaká kniha se pod 
ním skrývá. Systém piktogramů není zatím
v ČR nijak jednotný, a tak jsme prozatím
vybrali k označení jen několik základních
tematických oblastí či žánrů a každý z našich
piktogramů je originál. Věříme, že tím zase 
trochu přispějeme k větší přehlednosti
našeho knihovního fondu, a jsme zvědaví
na vaše ohlasy.

Jitka Slezáková



V knihovnách na Rožnovsku pasovali během 
června 150 prvňáčků na čtenáře dvojčata
Jakub a Kristýna.
Pasování probíhalo tři týdny a knihovnice jej 
uskutečnily pro všech devět prvních tříd
rožnovských škol a také pro obecní knihovny
v Prostřední Bečvě, Dolní Bečvě, Viganticích, 
Vidči a Hutisku.

Knihovnice z rožnovské Městské knihovny se 
inspirovaly knihou pro prvňáčka „První školní 
výlet”, kterou pasovaní čtenáři dostali darem
od knihovny.
Dvojčata jsou trochu neposedná, neradi si čistí 
zuby, milují polštářové bitvy a rádi se pošťuchují. 
Kristýnka je rychlejší a trochu bojácná. Jakub je 
pomalejší pohodář, který se rád mečuje mečem!
A oba milují lodičky, které budou na školím výletě 
vyřezávat.

V průběhu divadelního představení, kdy naši dva 
raubíři spí, čtou prvňáčci jejich sny o lodičkách
se zapeklitými názvy. A jak jim to jde? Čtou na 
jedničku!

A tak vedle krátkého divadelního představení 
naučí Jakub společně s dětmi Kristýnku pravé 
pasování na rytíře.
Po ní jsou na řadě všechny děti, které nejprve 
slíbí slib, že budou knihy ochraňovat a mít
v úctě psané i mluvené slovo, a následuje
slavnostní pasování.
Prvňáčci jsou pasovaní na čtenáře a rytíře 
Řádu krásného slova. Dostávají knihu „První 
školní výlet”, onen řád, dary a hlavně první
čtenářský průkaz.

Z knihovny všechny pasované rytíře a čtenáře 
krásného slova zdraví Jakub s Kristýnou
a moc se těší na vaše návštěvy a další knižní 
dobrodružství.
Dominika Trojanová

Pasování
na čtenáře



VÍTKOVÁ, Markéta. Překvapení skřítka 
Modrovouska a jiné pohádky z Hradce 
Králové. Sedlčany: Občanské sdružení 
Pro Sedlčansko a Královéhradecko, 
2020.

Pohádkovými příběhy plnými fantazie 
provází skřítek Modrovousek, který miluje děti
a překvapení. A tak často mile překvapí nejen děti, ale 
i dospělé, když promění dominantu města – Bílou věž 
v čokoládovou, oživí sochu, která pak pro všechny
zahraje divadlo, nebo splní sen malému klukovi, který 
by rád létal.
Markéta Vítková je česká spisovatelka a ilustrátorka. 
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec 
Králové, obor biologie a výtvarná výchova
a Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě 
Mendelovy univerzity v Brně. V současné době se
věnuje psaní a ilustrování knih pro dětské čtenáře.
Audioknihu načetla Pavla Tomicová – česká divadelní 
a filmová herečka.

STARNONE, Domenico. Tkaničky. 
Přeložila Alice FLEMROVÁ. Praha: 
Voxi, [2020].

Co je to rodina a co ji drží pohroma-
dě? Aldovo a Vandino manželství
prošlo hned v počátcích těžkou 

zkouškou. Přetrvalo, je však plné trhlin a stále
otevřených ran, o nichž postupně promlouvají oba 
manželé i jejich dvě děti. Každý z nich jako by ale
vyprávěl jiný příběh. Každý má svou pravdu, svou vinu 
i svou pomstu. Všichni hledají způsob, jak s těmito
závazky žít a jak nalézt rovnováhu mezi povinnostmi
a osobními touhami.
Domenico Starnone je italský spisovatel, scenárista
a kulturní redaktor žijící v Římě. Je považován za
pravděpodobného autora knih Eleny Ferrante.
Audioknihu načetli Jan Vlasák, Marie Štípková, 
Simona Babčáková, Martin Preiss, Martin Hruška
a Nikola Votočková.

PEŠŤÁK, Kamil. Když se kruh uzavřel. 
Praha: Tebenas, 2020.
Česká detektivka.

Český rodák, hudebník a později
světoobčan David Loose, se nechtěně 
zaplete do vztahu s několika ženami

v českém podnikatelsko-mafiánském prostředí
devadesátých let a poté, co se stane svědkem zločinu,

Prázdninové
knihyaudio

nezbývá mu, než uprchnout. Stíny minulosti se
k němu ale neustále i po letech znovu stahují.
Kamil Pešťák – muzikant, zpěvák, textař, beletrista, 
sportovec. Vyučil se na střední odborné škole.
Od r. 1988 působí jako folk-rockový písničkář
(působil v hudebních formacích Darrell Standing, 
Chleba a od r. 2015 Kamil & friends), píše písňové 
texty a beletristické knihy. Je aktivní cyklista a lyžař.
Audioknihu načetl Martin Stránský – český herec
a dabér, začínal na scéně Horáckého divadla.
Za dabing hlavní postavy v seriálu Dr. House obdržel 
v roce 2011 Cenu Františka Filipovského.

BORSKÁ, Ilona. Doktorka z domu 
Trubačů: životopisný román. Praha: 
Voxi, [2020]. Životopisný román.

Román přibližuje osud doktorky Vlasty 
Kálalové-Di Lottiové, rodačky
z Bernartic u Tábora, která se

ve dvacátých letech tohoto století vydala sama
do Orientu a založila v Bagdádu československou
nemocnici. Smyslem jejího života bylo pomáhat
lidem. Přes osobní tragédii nikdy nezahořkla,
ale věnovala veškeré své síly těm, kteří to
potřebovali – trpícím. Jistě i proto její osobnost
nepřestává fascinovat.
Ilona Borská je známa především knížkami pro
mládež a životopisnými příběhy z oblasti literatury 
faktu. Kniha Doktorka z domu Trubačů se v roce 
2009 hlasováním čtenářů zařadila mezi sto
nejoblíbenějších knih v anketě Kniha mého srdce.
Audioknihu načetla Jana Stryková – česká herečka. 
Vystudovala činoherní herectví na pražském DAMU. 
Je členkou souboru Činohry Národního divadla.

STRUČOVSKÝ, Martin. Bez duše. 
Praha: Voxi, [2020].

Přes den pracuje Matěj Mlynář jako 
knihkupec. V noci je tu ale pro ty, 
kteří se ocitli v nesnázích a nemají 
se na koho jiného obrátit. Během 

podzimního večera vyhledá Matěje i Marta Kučerová. 
Mladá žena, která potřebuje ochránit před bývalým 
přítelem. Ten se nechce smířit s rozchodem
a pronásleduje ji na každém kroku. To, co Matěj
považoval za další rutinní kšeft, se brzy změní
v drsnou hru bez pravidel. Jde mu náhle o holý život 
i o vlastní duši.
Martin František Stručovský se narodil
v Jindřichově Hradci. Píše už od svých třinácti let, 
jeho první publikovanou prací jsou Slzy bohů 
(2008), ze série JFK. Po studiu na Západočeské
univerzitě v Plzni zakotvil v knihkupectví, kde se
naplno věnuje své celoživotní vášni.
Audioknihu načetli Martin Preiss a Kryštof Hádek.

Michal Hurta



Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.
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