Prázdninová (a vlastně jakákoliv jiná) relativita času. Někomu se
neskutečně vleče a jinému zas uhání jako splašený kůň. Ke
kterému týmu patříte vy? Ten můj se jmenuje „Jakoby to bylo
včera, a přitom je to rok". Ano, přesně tak, připadá mi to jako
včera, když jsem psal úvodník k loňskému prázdninovému dvojčíslu
zpravodaje z knihovny, a ono to bylo vloni. A pak jsou tu děti, před
kterýma se s prázdninami rozevírá nekonečná náruč dobrodružství
a volného času. A škola? V nedohlednu. Takže nepřešlapujme na
místě a směle do toho. Dobrodružství nečeká.
V červnu se ve Zlíně konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského
kola literární soutěže O poklad strýca Juráša, kterého se v letošním
roce účastnilo celkem 549 dětí z celého Zlínského kraje.
Z rožnovských účastníků se umístila v kategorii poezie 6.-7. třída
na prvním místě studentka Gymnázia Rožnov p. R. Kristýna
Brňovjáková a v kategorii poezie 8.-9. třída obsadila žákyně ZŠ
Videčská Viktorie Hrušková hezké druhé místo. Chtěl bych oběma
básnířkám poděkovat za účast v soutěži a popřát jim mnoho další
inspirace do nových veršů a do literární tvorby vůbec. Prostě poezii
se v Rožnově daří růst a to je dobře.
Máme za sebou také Večerníčky a pokud bych měl hodnotit, tak
jednoznačným plusem je fakt, že jsme letos měli k dispozici terasu
u Spoláku. Ta poskytla bezdešťový komfort v Medardově týdnu, kdy
kromě pondělka a pátku lilo z nebe jedna radost. Proto si mohli
všechna představení užít úplně všichni, kdo nezůstali doma a přišli
si poslechnout předčítanou i hranou pohádku. Věřím, že se Vám
letošní výběr líbil, a pokud ne, nebo máte nějaký zajímavý a žhavý
tip, dejte nám vědět, rádi se budeme napřesrok inspirovat. Jak?
Mailem třebas na knihovna@knir.cz.
Toliko na začátek, přeji Vám hezké počtení zpravodaje
a šťastnou ruku při výběru knih na dovolenou.
Pavel Zajíc
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Program
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Středa 13. července | 14.00 | kavárna Domova seniorů
Něco pozapomenutého
Čtení z knih, které ač možná zůstaly
pozapomenuty, mohou stále oslovovat.

Letní čítárny
Tematické prázdninové středy v duchu her
pro děti i dospělé, které proběhnou u knihovny
ve „spoláku”.

TVOŘIVÁ A HRAVÁ ČÍTÁRNA
Středa 13. července | 15:00 – 18:00 | u Spoláku
Přijďte se ponořit do pohádkových příběhů
pomocí drobných loutek, které si jednoduše
vytvoříme z papíru a poté s nimi rozehrajeme
krátké scénky z knížky. Tvořením a hraním nás
provede Lucie Maléřová, která na ZUŠ v Rožnově
vyučuje literárně dramatický obor. Vhodné pro
věkovou kategorii 8+.

MUZIKOČÍTÁRNA
Středa 10. srpna | 15:00 – 18:00 | u Spoláku
Krásná literatura a hudba se vždy navzájem
inspirovaly. Rádi bychom, aby tomu bylo tak
i na našich čítárnách. Přijďte se příjemně
naladit, zaposlouchat se do nejrůznějších zvuků,
tónů a zrelaxovat tak svou mysl. Muzikohraním
nás provede hudebnice Eva Ludvík Kudrnová.
Vhodné pro všechny věkové kategorie.

MEZINÁRODNÍ PLYŠÁKOVÁ ČÍTÁRNA
Středa 10. srpna | 15:00 – 18:00 | u Spoláku
Aneb „vyvenči svého plyšáka“. Doneste svého
oblíbeného plyšáka, inspirujte se čtenou
pohádkou a zahrajte si dle své fantazie
s ostatními plyšovými mazlíčky. Na závěr si
můžete své mazlíčky vyměnit v „burze plyšáků“.
Hostem bude Blanka Kopřivová s živým pejskem
a předvede nám, co vše lze takového domácího
mazlíčka naučit. Vhodné pro všechny věkové
kategorie.

Letní procházky
pamětí města
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
tyto vycházkové trasy:

MÁLO ZNÁMÁ BUČISKA

VODNÍ/HERNÍ ČÍTÁRNA
Středa 27. července | 15:00 – 18:00 | u Spoláku
K létu voda neodmyslitelně patří a my si o ní
nejen přečteme, ale také si ji pořádně užijeme,
např. při „vodním slalomu“, vodní střelbě na terč
a kdo ví, možná budou i závody suchého
plavání.
V případě nepříznivého počasí vytáhneme
deskové hry a oživíme soutěžního ducha
v každém z vás. Vhodné pro všechny věkové
kategorie.

Čtvrtek 14. července | 16.00 | sraz před Spolákem
nebo | 16.20 | u Dolního mostu
Historie Vítkovické kolonie vilek navržených
známým architektem přelomu století
Janem Kotěrou.
Průvodce: Marie Brandstettrová
Trasa vycházky: kolonie Bučiska,
čas 1,5 hodiny.

PROCHÁZKA PO ROŽNOVSKÉM NÁMĚSTÍ
Čtvrtek 28. července | 16.00 | sraz před Spolákem
Historie náměstí, jak vypadalo před sto lety
a které události se k němu pojí.
Průvodce: Mirka Baštánová
Trasa vycházky: kolem náměstí,
čas 1 hodina.

PROCHÁZKA TYLOVICEMI
Čtvrtek 11. srpna | 16.00 | sraz před Spolákem
Průvodce Jan Surý.
Trasa vycházky: městská část Tylovice,
čas 1,5 hodiny.

UHLISKA
Čtvrtek 25. srpna | 15.20 | sraz na autobusovém nádraží
nebo | 15:35| na autobusové zastávce Kramolišov
Průvodce: Helena Polášková
Trasa vycházky: Od autobusové zastávky
Kramolišov k rybníku v Uhliskách,
čas 2,5 hodiny.

foto: Procházky městem 2021

foto: Procházky městem 2021

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.

Knir roste
aneb betonování základů
a odkrývání stropů

Špeky z regálů
pro děti a mládež

PROCHÁZKOVÁ, Iva. Myši patří do nebe.
Praha: Albatros, 2021.
PROCHÁZKOVÁ, Iva. Soví zpěv.
V Praze: Albatros, 2017.
PROCHÁZKOVÁ, Iva. Tanec trosečníků.
Praha: Práh, 2020.
Ráda čtu a doporučuji české autory. Zvlášť když
jejich knihy získají jakýsi punc kvality v podobě
nového vydání staršího titulu. To se v poslední
době stalo hned třem knihám Ivy Procházkové,
které lákají k přečtení pěknými moderními přebaly.
Navíc za svou práci a přínos pro dětskou literaturu
získala v roce 2019 ocenění Zlatá stuha.
Možná už jste zaznamenali nový rodinný „animák“
natočený podle její knihy z roku 2006 Myši patří
do nebe o přátelství a síle našich přání. Obě formy
příběhu stojí za srovnání, ﬁlm se od knížky
v mnohém liší. Navíc určitě není jen pro děti
a téma si zaslouží společné popovídání. Iva
Procházková prostě nepíše o triviálních tématech.
Ani kniha pro mládež Soví zpěv (1. vydání 1999)
není lehké čtení. Můžeme ji zařadit do žánru
dystopie, popisující nedalekou budoucnost v ne
příliš lichotivých barvách – přetechnizovaná
společnost, nedostatek mezilidských vztahů,
skrývání emocí... a do toho přírodní
katastrofa. Možná některé představy
o budoucnosti působí vzhledem k době vzniku
knihy trochu úsměvně, ale jinak skvěle napsaný
příběh.
V knize Tanec trosečníků z roku 2006 Iva
Procházková předjímá, jaký bude mít na naši
civilizaci vliv smrtící pandemie. Nahlíží tíživou
situaci a mezilidské vztahy očima teenagera, který
utekl z dětského domova za svou babičkou na
samotu do hor. Píše ich-formou, svižně, citlivě.
Jitka Slezáková

pro dospělé
ZHOU, Zongwei. HLEMÝŽDÍM
TEMPEM. Praha: Verzone,
2019.
Velmi zajímává knížka, která
vás může zaujmout již na
prvních stranách, aniž byste
přečetli byť jen řádek textu.
Stačí se jen pozorně dívat.
Kniha oplývá na každé straně
malebnými obrazy, které dokreslují to, čím si
malý a pomalý „hrdina" právě prochází.
Knižka je plná moudrostí, stačí se jen naladit
a po-ma-lu se jí nechat obohatit.
Uvedenou ilustraci naleznete uvnitř knihy.
David Štrunc

BENNET, Brit. Matky.
Praha: Ikar, 2022.
Nadia a Luke jsou mladí a chodí
spolu. Výsledkem jejich
románku je těhotenství
a následný potrat. Nadia skrývá
pravdu přede všemi i svou
kamarádkou. Po letech se tento
trojúhelník snaží najít odpověď
na otázku:
Co kdyby se tenkrát rozhodli jinak?
Markéta Baďurová

AYCOX, Klára. Pech. Brno:
Host, 2021.
Kniha je rozdělená na 3 části
a tři oddělené případy, které
propojuje vyšetřovatel Pech.
Není to jen soubor tří
inteligentních detektivek, ale
také umí čtenáře vtáhnout do
děje. Nejvíce mne zaujal
způsob zpracování, kterým je
kniha napsaná, děj i vykreslení
postav je popsáno myšlenkovými pochody
vyprávějících.
V knize se řeší závažná témata jako rasové
otázky, diskriminace a xenofobie. Jako přidanou
hodnotu této knihy vidím, že autorka použila
rozmanitou mluvu, kterou lidé používají
v různých městech.
Michal Hurta

Hry

Časopis HOST

(nejen) na prázdniny
Deskové hry mají (nejen) mezi dětmi velkou
fanouškovskou základnu, proto jsme rozšířili
výběr o dalších 20 kousků!

Léto na zahradě či za deštivých dnů
přímo vybízí k této příjemné kratochvíli.
Všechny hry lze vypůjčit v čítárně knihovny,
kterou najdete nad schodištěm ve Společenském
domě.

Tak se stavte pro tu svou vysněnou, dokud je
z čeho vybírat!
Jana Kapsiová

Host je literární měsíčník se slavnou tradicí od
roku 1921 a ještě slavnější přítomností od roku
1985. Každé číslo tvoří zhruba sto stran
věnovaných současné i klasické literatuře,
důležitým informacím o nových knihách
začínajících i renomovaných spisovatelů,
kritickému hodnocení knižní produkce
a zamyšlení nad trendy, fenomény a kauzami,
které hýbou literárním světem. V Hostu publikují
nejvýznamnější osobnosti současné české
literatury a literární kritiky. Velký prostor je zde
věnován také literatuře světové. Host je hloubavý
i dloubavý postoj k textům kolem nás.
Je to životní styl každého, kdo miluje čtení
a literaturu. (zdroj: https://casopishost.cz/o-nas)
V aktuálním vydání se
můžete začíst do
rozhovoru se
spisovatelem Sjónem
o islandské hudbě,
snech a ﬁlmu.
V časopise naleznete
článek Hany
Ulmanové o původních národech,
literatuře a právu na existenci. Časopis taktéž
nabízí básně Marie Škrdlíkové, která pochází
z podhůří Bílých Karpat. Ve své současné
básnické a prozaické tvorbě se věnuje domovu –
myšlenkám a pocitům spjatým s jeho hledáním,
ztrácením i nalézáním.
Michal Hurta

Prázdninové
audioknihy
DOYLE, Arthur Conan. Ztracený
svět. Přeložil František GEL.
Praha: Tympanum, 2021.
Román o výpravě profesora
Challengera do neprobádaných
končin Jižní Ameriky, kde
objevuje zachovaný
pravěký život. Arthur Conan Doyle byl britský
spisovatel proslulý především příběhy o Sherlocku
Holmesovi, jež zásadně ovlivnily podobu
detektivního žánru. Původním povoláním byl lékař.
Tvorba tohoto velmi plodného autora zahrnuje
kromě detektivek také historické a fantastické
povídky a romány, dramata, poezii i literaturu
faktu. Působil rovněž jako válečný zpravodaj.
Audioknihu načetl Jiří Klem – český herec
a divadelní pedagog. Jedná se o herce s velmi
výrazným a znělým charakteristickým hlasovým
projevem, který využívá i v dabingu. Ve ﬁlmu
a v televizi se jedná v převážné míře o herce
malých a vedlejších rolí, zde snad s výjimkou
televizní adaptace hry Kráska a zvíře z roku 1971,
kde si úspěšně zahrál hlavní úlohu prince. Z jeho
hlasových počinů jmenujme například ságu Star
Wars nebo úspěšné české ﬁlmy Jak vytrhnout
velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do
polepšovny, kde propůjčil svůj hlas postavě
Jindřicha, kterou ztvárnil Vlastimil Harapes.

WELLS, H. G. Válka světů.
Přeložil Vladimír SVOBODA.
Praha: Tympanum, 2021.
Válka světů je prvním dílem sci-ﬁ
žánru, které představuje
mimozemšťany jako
technologicky mnohem
vyspělejší civilizaci, což pro
sebejistý lidský druh znamená varování. Vetřelci
z Marsu zaujímají vůči lidem stejné postoje jako
mnohé koloniální mocnosti té doby k obyvatelům
kolonií. Román proslavila zejména rozhlasová
dramatizace Orsona Wellese z roku 1938, při
jejímž poslechu vypukla panika, protože děj byl
považován za skutečnost.
Herbert George Wells byl anglický spisovatel.
Společně s francouzským spisovatelem Julesem
Vernem je nazýván „otec science ﬁction". Je po
něm nazván kráter H. G. Wells na odvrácené
straně Měsíce.

HUDSKÝ, Petr, Karolína Anna
HUDSKÁ a Josefína Anna
HUDSKÁ.
Příhody telátka poplety.
Praha: Radioservis, 2021.
Na statku s maminkou krávou
a tatínkem bejkem žije telátko.
Protože všechno poplete, říká se mu telátko
popleta. Autor milých a vtipných příběhů Petr
Hudský vystudoval speciální pedagogiku se
zaměřením na vzdělávání osob se zrakovým
postižením a osob s poruchami chování. Jako
scenárista je podepsán např. pod detektivními
seriály Labyrint a Kriminálka Anděl nebo
celovečerním ﬁlmem Hastrman.
Dlouhodobě spolupracuje i s Českým rozhlasem,
pro který napsal řadu her pro malé i velké
posluchače.
Audioknihu načetli Marika Procházková, Martina
Hudečková a Jiří Knot.
RACHOTA, Jan. Příběhy eléva.
Praha: Tebenas, 2021.
Devět autentických povídek ze
železničního prostředí
50. a 60. let.
Jan Rachota se nejen jako kluk
chodil dívat na vlaky, návěstidla
či závory, ale v dětství se
seznamoval i s jízdními řády a drážními předpisy.
Říkali mu „dítě dráhy“. Ve svých 17 letech již
udělal služební zkoušku pro operátora,
výpravčího a průvodčího osobních vlaků a tuto
službu pak také vykonával. Jako gymnazista vedl
kroužek mladých železničářů a při studiu na
vysoké škole dělal brigády strojvedoucího na
parních i motorových lokomotivách, práci, kterou
většinou ostatní dělají v trochu pozdějším věku.
Všímal si takových detailů ze železničního
provozu a techniky, které se tehdy zdály být
tuctové. Mnohé si zaznamenával či kreslil,
a proto také mohly vzniknout tyto paměti o tom,
co už z valné části jinak upadlo v zapomnění.
Audioknihu načetl Martin Zahálka – český herec
a dabér. Od roku 1992 je členem souboru
Divadla na Vinohradech v Praze.
Michal Hurta

Jedna báseň
Líbilo se mi to všechno
Líbilo se mi jak jsi přejel palcem zamlžené okno
jak jsi vyslovoval slova kručinka
oboustranný
plonk
Myslím že jsme jednou v tomhle počasí i
sáňkovali
Zřejmě už to nebolí
a tak Ti přiznávám další zásluhy
a vlastnosti které jsi nikdy neměl
Nenávidím ji
Nenávidím ji celou
Nenávidím způsob jakým olizuje poštovní
známku
řve Danny de Vito
Ale nejsem si jistá jestli cituji správně
Všechno se mi líbilo
A zřejmě už to nebolí
ŠŤASTNÁ, M. Štěstí jistě přijde. Brno: Host, 2019.

foto zdroj: www.ilegalit.wordpress.com

Marie Šťastná (*6. 4. 1981)
Mladá básnířka vystudovala dějiny umění
a kultury na Ostravské univerzitě. Získala
několik ocenění za svou tvorbu již v mladém
věku například v literární soutěži do 22 let
s názvem Ortenova Kutná Hora.
Za svou sbírku Krajina s Ofélií dostala v roce
2004 prestižní cenu Jiřího Ortena, která se
uděluje básnířkám a básníkům do 30 let. V roce
2010 obdržela Drážďanskou cenu lyriky.
V současnosti žije v Praze, kromě psaní se
zabývá také výrobou šperků.
Zdroj: www.spisovatele.cz

Album of the year.
[místo vydání není známé]:
Slash, p+©1997.
Pojďte na Faith No More, jste-li
připraveni a máte-li náladu na
trochu té metalovo-crossowerpísničkové míchanice v podání
této kalifornské pětice. Co se mi na nich vždy
líbilo, byť jsem nebyl die-hard fanouškem, byla
jakási bezprostřednost a zběsilost, s jakou své
písně hráli a servírovali na deskách. Hrají je
dodnes, byť si mezi lety 1998–2009 dali členové
kapely pauzu. Já bych se zastavil u jejich desky
nesoucí název Album of the Year, která je
v pořadí šestou řadovkou FNM a po jejím vydání
a koncertech následovala zmiňovaná pauza. Co
je na FNM signiﬁkantní? Zpěvák Mike Patton, ač
služebně vlastně nejmladší, a jeho hlasový
projev... 6 a půl oktáv, přátelé... to má málokdo,
a navíc, málokdo jej využije. Dále pak metalopunkové nápady kytar, někdy mi to zas smrdí po
blues... prostě, pořád se něco děje. A vlastně
celá atmosféra... je znepokojující, vždyť třebas
poslední píseň na desce se jmenuje Priština
(pamatuje si ještě název tohoto kosovského
města a události z konce 90. let?). Jiná zas Last
Cup of Sorrow... FNM byli a jsou kapelou, která
hledá a mapuje území, které řada lidí
považuje za dávno zmapované a FNM potvrzují,
že tomu tak docela není.
Blues funeral.
London: 4AD, p+c2012.
Zhruba před pěti lety jsem na
tomto místě psal o desce Blues
funeral (tedy blůsovej funus)
kapely, kterou kolem sebe
postavil americký zpěvák Mark
Lanegan. Když letos 22. 2. ve svých 57 letech
zemřel, mrzelo mne to, nicméně až nyní jsem se
k mé oblíbené desce z jeho rozsáhlé diskograﬁe
vrátil. Před lety jsem napsal „Hluboký hlas
a valivý sound vytvářejí hypnoticky ponurou
atmosféru, která se neúprosně valí kupředu, aby
vás jako řeka strhla do svého pevného objetí.
Není to žádná zběsilost, není v tom experiment,
jsou to jen melodie a hudba.” Neměnil bych svá
slova, jen bych dodal, je to temný blues a ta řeka
je opravdu silná, ponorná. Vydejte se s a za
Laneganovým hlasem do melanchotemných vod
a otevřete si k tomu dobře vychlazené pivo
a zkuste i některou z jeho jiných desek. Stojí za
to.
Pavel Zajíc

Děti také čtou
Půl roku soutěže dětských čtenářů Lovci perel je
za námi a já mám radost z několika důvodů.
Jednak se podařilo i v náhradních prostorách
společenského domu najít a doladit koutek pro
tuto soutěž, takže lovci mohou pokračovat ve
sbírání perel za přečtené knihy.

Jednak je už v tuto chvíli počet lovců vyšší než
v loňském roce.
Před vstupem do knihovny tak můžete napočítat
73 závěsů s celkem 698 perlami. Ten nejdelší už
jsme museli nastavovat, všech jednadevadesát
vyhraných perel se na něj nevešlo. Někteří lovci
totiž hojně využívají možnosti získat perlu také za
obrázek k přečtené knize. Jejich výtvory
pravidelně obměňujeme na výstavce, kde se
můžou ostatní inspirovat.

Na druhé straně jsou pak lovci úplně noví se
svou první vyhranou perlou (tvoří 27 %
soutěžících), kteří do soutěže naskočili teprve
nedávno a třeba jen na zkoušku. I to je možné.
Zapsání do soutěže čtenáře k ničemu nezavazuje
a hrajeme celoročně, s vyhlášením vítězů
v listopadu. K tomu všemu jednou za měsíc
otevíráme Mořský obchůdek, kde lze směnit
„moriony”, peníze nasbírané za nepovinné
otázky k perlorodkám, a pořídit si za ně něco
pro potěchu.

Čas na sbírání trofejí tedy rozhodně je
a prázdninová doba se ke čtení hodí přímo
ideálně. Navíc se nám perlorodky rozmnožily,
takže výběr je teď bohatší o 60 titulů,
včetně novinek
.

Pročtené léto

Zapojte se spolu s dětmi do prázdninového
projektu, ve kterém vám dvě zapálené knihomolky
každý týden doporučí knižní tituly k určitému
tématu, a to pro různě pokročilé čtenáře.
Pročtené léto, to jsou kvalitní dětské knížky,
prázdninový čtenářský deník, soutěž, doprovodné
aktivity, nápady a samozřejmě radost ze čtení.
termín: 27. června - 28. srpna
organizátor: Mravenčí chůva
Více informací na:
https://mravencichuva.cz/procteneleto/,
https://knir.cz/proctene-leto/ nebo
ve FB skupině Čtení je brána do světa.
Jitka Slezáková

Co se děje u sousedů...
V pavilonu stage garden GALLERY CREARS v ulici Na Zahradách 2186 je k vidění do 30. července
výstava maleb a soch Stefana Milkova. Poté následuje výstava ZRCADLENÍ malíře Lyubena
Petrova. Vernisáž proběhne 6. srpna od 17 h.
V galerii na Nábřeží Dukelských hrdinů 442 si můžete do 23. července prohlédnout obrazy
Tomáš Jetely a 30. července proběhne vernisáž další výstavy s názvem LÉTO.

V DATECH OD 5. 7. DO 6. 7.
A OD 1. 8. DO 5. 8. BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA!

Prázdninové procházky pamětí města 2022
ČERVENEC
Čtvrtek 14. 7. 16.00 sraz
před „spolákem” nebo 16.20
u Dolního mostu
MÁLO ZNÁMÁ BUČISKA
Průvodce: Marie Brandstettrová
Čas: 1,5 hodiny.
Čtvrtek 28. 7. 16.00 sraz
před „spolákem”
PROCHÁZKA PO ROŽNOVSKÉM
NÁMĚSTÍ
Průvodce: Mirka Baštánová
Čas: 1 hodina.

SRPEN
Čtvrtek 11. 8. 16.00 sraz
před „spolákem”
PROCHÁZKA TYLOVICEMI
Průvodce Jan Surý.
Čas: 1,5 hodiny.
Čtvrtek 25. 8. |15.20| sraz
na autobusovém nádraží
nebo |15:35| na autobusové
zastávce Kramolišov
UHLISKA
Průvodce: Helena Polášková
Čas: 2,5 hodiny.

Měsíční zpravodaj Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.
Náklad 100 kusů a elektronická distribuce. Uzávěrka prázdninového čísla: 30. června 2022.

