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Editorial

Úvodem... 
Dobrý den Vám všem! 
Při pohledu z okna se nám mnohým chce zalézt s knihou pod peřinu a  
nevylézat,  dokud  nepřijde  jaro.  Aby  nám  čekání  na  kýžený  okamžik 
rychleji uběhlo, přinášíme pro Vaše potěšení, informaci a věříme, že i  
milé pohlazení nové číslo OKKa. 
Nataša Šlosárková zhodnotila loňský rok v malých knihovnách okresu. 
Do  OKKa  přispěla  "skalní  klubkařka"  Dana  Kochová  z  dětského 
oddělení  Knihovny  Havířov.  V  rubrice  "Představuje  se  knihovna" 
navštívíme Místní knihovnu ve Štěpánkovicích. Mrazivé počasí prohřeje 
svým osobitým způsobem ostravská spisovatelka Božena Klímová. 
A pokud  se  Vám  zdá,  že  jsme  v  dalších  rubrikách  trochu  popustili 
stavidla humoru,  nemějte  nám to za zlé.  Proti  zimě, šeru a  mrazu se 
nejlépe bojuje dobrou náladou. 

Zuzana Bornová 

Aktuality z regionu

Regionální funkce v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. 
Rok 2006 je pro Knihovnu Petra Bezruče v Opavě již 5. rokem, kdy je  
součástí jejích činností zajišťování výkonu regionálních funkcí. Od roku 
2002 je  jednou z  15 pověřených knihoven v  Moravskoslezském kraji.  
Tento program byl do roku 2004 dotován Ministerstvem kultury ČR, od  
roku 2005 přešlo jeho financování do rozpočtů jednotlivých krajů. 
Jeho  hlavním  cílem  od  počátku  bylo  vytvoření  fungujícího  systému 
vzájemně propojených knihoven, obnovit a vykonávat regionální funkce 
ve  všech  knihovnách  Moravskoslezského  kraje,  v  oblasti  práce  s 
výměnnými fondy oživit knihovní fondy neprofesionálních knihoven, v 
rámci  okresů  zajistit  servis  výpočetní  techniky.  Nedílnou  součástí  je 
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zajištění  vzdělávání  pracovníků  knihoven,  zavádění  nových 
informačních technologií,  zlepšování a  rozšiřování  připojení  knihoven 
na síť Internet. 
Naše knihovna dostala na starost 36 neprofesionálních knihoven a pro 10 
profesionálních a další  3 pověřené knihovny našeho regionu ( Hradec 
n/Mor.,  Holasovice,  Vítkov)  zajišťuje  servis  výpočetní  techniky  a 
metodiku.  O jednu neprofesionální knihovnu jsme přišli  v roce 2004, 
byla zrušena pobočka MěK Dolní Benešov - Zábřeh. 
Pro obsluhované neprofesionální knihovny nakupujeme a zpracováváme 
knihovní  fond,  který  pak  rozdělujeme  do  výměnných  souborů  a 
rozvážíme  3-5x  ročně  do  jednotlivých  obsluhovaných  knihoven. 
Knihovny máme rozděleny do 8 cirkulačních okruhů - 3 okruhy po 5 
knihovnách a 5 okruhů po 4 knihovnách.V prvním roce fungování tohoto 
programu,  v  roce  2002,  bylo  nakoupeno  a  zpracováno  celkem 2857 
svazků a rozvezeno 80 výměnných souborů. V roce 2005 jsme rozvezli 
již  10951  knih  v  319  výměnných  souborech.Za  léta  2002-2005 
regionální fond dosáhl celkového počtu 13376 svazků. 
Dále provádíme metodickou činnost,  zajišťujeme vzdělávací  akce pro 
pracovníky knihoven, pomáháme s aktualizacemi a revizemi knihovního 
fondu atd. 
Podařilo  se  také  zvýšit  počet  automatizovaných  knihoven  z  řad 
neprofesionálních, z celkového počtu 35 obsluhovaných knihoven máme 
v regionu ke konci roku 2005 již 17 knihoven, kde funguje AKS Clavius 
či  Lanius.  Jsou  to  knihovny:  MK  Bělá,  Slavkov,  Šilheřovice, 
Bohuslavice, Hať, Píšť, Rohov, Raduň , Vršovice, Kozmice, Chlebičov, 
Hněvošice  a  5  poboček  KPBO  v  příměstských  částech  Opavy.  U 
profesionálních  knihoven  došlo  ke  změně  AKS,  z  Lania  na  Clavius 
přešly tyto knihovny: MěK Hlučín,  MěK Kravaře,  MK Velká Polom, 
MěK Budišov n/ Budišovkou, MěK Vítkov, MK P. Křížkovského. Pro 
pověřenou knihovnu v Holasovicích zajišťujeme servis  AKIS Clavius 
pro obce: Úvalno, Litultovice, Dolní Životice, Stěbořice. 
Na síť Internet se postupně nově připojilo 28 místních neprofesionálních 
knihoven. V celkovém počtu knihoven, o které se KPB Opava stará, je 
také 5 knihoven, které fungují v příměstských částech města Opavy jako 
pobočky Knihovny Petra Bezruče.Jedná se o místní knihovny Komárov, 
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Milostovice, Vávrovice, Suché Lazce, Malé Hoštice. I v těchto malých 
pobočkách  je  od  roku  2003  zaveden  automatizovaný  knihovnický 
systém Clavius a je zde přístup na internet pro veřejnost. 
I když v letošním roce nás opět čeká hodně práce, můžeme říci, že se 
nám v  minulých  čtyřech  letech  mnohé  v  opavském regionu  podařilo 
zlepšit, vytvářet i v těch nejmenších knihovnách podmínky pro kvalitní 
služby čtenářům. 

Nataša Šlosárková 

Představuje se Obecní knihovna ve Štěpánkovicích 
Naše knihovna patří do kategorie "nejmenších", a přece je významná 
svým postavením v obci. Je plně automatizovaná, využívá knihovnický 
systém LANIUS. Je zde veřejně přístupný internet. Oblíbené jsou akce  
pro  veřejnost.  Pro  děti  knihovnice  připravují  různé  soutěže,  besedy,  
přednášky, a zkrátka nepřijdou ani dospělí... 

Knihovna má nezaměnitelný  podíl  na 
kulturním životě obce, o svých akcích 
vede  svou  "kroniku"  a  pravidelně 
přispívá  do  Obecního  zpravodaje. 
Příjemné  prostředí  přímo  vyzývá  k 
delšímu setrvání. Pro malé návštěvníky 
je zde připraven dětský koutek. 

Rok  2004  přinesl  mnohé  změny.  V 
červnu se knihovna, jejíž sídlo bylo dosud v prostorách obecního úřadu, 
začala  stěhovat  do  nově  zrekonstruovaných prostor  v  základní  škole. 
Tato  investice  byla  velice  náročná.  Místnosti  se  kompletně 
rekonstruovaly, došlo k výměně stávajících oken za okna plastová a do 
knihovny je nyní bezbariérový přístup.  Přestěhování bylo ukončeno v 
září roku 2004, kdy byla knihovna slavnostně otevřena. 
Knihovna  slouží  nejen  veřejnosti,  ale  také  žákům  a  učitelům  ZŠ 
Štěpánkovice,  jelikož  došlo  ke  spojení  školní  knihovny  s  knihovnou 
obecní. Učitelé i žáci tak mohou prostory využívat k rozšíření znalostí a 
vědomostí v jednotlivých předmětech. 
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V  knihovně  je  v  současné  době 
rozšířená  půjčovní  doba,  jak  v 
dopoledních  hodinách  pro  školní 
potřeby,  tak  v  odpoledních  hodinách 
pro  veřejnost.  Učitelé  využívají 
možnosti  navštěvovat  knihovnu 
společně s žáky na hodiny literatury a 
českého  jazyka.  Pracovnice  knihovny 
pro  ně  připravují  spoustu  zajímavých 
besed a knihovnických lekcí. 
Knihovna  vzhledem  k  nynějším  větším  prostorám  si  může  dovolit 
pořádat  různé  kulturní  akce,  besedy,  soutěže  a  výstavy,  které  jsou 
pořádány za podpory obecního úřadu a sponzorů. 

První  kulturní  akce  v  nových 
prostorách proběhla v prosinci 2004, a 
to "Předvánoční štěpánkovické tlachy". 
Byla  to  velice  zdařilá  beseda  o 
vánočních zvycích, o tom, jak nazdobit 
vánoční  perníčky,  nebo  si  vyrobit 
ikebanu  z  živých  květin.Všichni 
zúčastnění  si  na  závěr  společně 

zazpívali  vánoční  písně  a  koledy.  Toto 
vánoční tlachání se opakovalo také v roce 
2005,  a  také  s  velkým  úspěchem  a 
zájmem. 
Štěpánkovická  knihovna  odstartovala  v 
roce 2005 celou škálu kulturních akcí a 
besed.  Byla  to  například  astrologická 
přednáška pana Milana Gelnara, známého 
astrologa  a  publicisty.  Dále  pak 
pracovnice knihovny uspořádaly pro žáky 
naší školy zajímavou interaktivní výstavu 
pod  názvem  "  Rekordy  a  kuriozity  ze 
světa zvířat". V únoru se také besedovalo 
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"u peřa" se souborem Karmašnice z Kravař. Zapomenuté zvyky spojené 
s  tímto obyčejem zpestřilo vyprávění  a zpěv paní Lydie Rumanové z 
Kravař. Jarní setkání veřejnosti pod názvem "Velikonoční tlachání" bylo 
také velice úspěšné. 
Po zasloužených prázdninách se v knihovně 1. září pasovali prvňáčci na 
rytíře knížek a čtenáře knihovny. Tato akce byla velice zajímavá, jelikož 
pracovnice  v dobových kostýmech překvapené  děti  opravdu pasovaly 
originálním  mečem.  V  říjnu  proběhla  soutěž  malých  a  velkých 
šikovných holek a kluků v malování a kreslení pod názvem " Cestování s 
H.CH. Andersenem". K velkému překvapení se akce zúčastnilo více než 
60 malířů a kreslířů z celé školy. 

Pro  děti  pak  v  předvánočním  čase 
knihovna  připravila  přátelské  setkání, 
kde  si  děti  mohly  vyrobit  malá 
přáníčka  svým  nejbližším,  dozvěděly 
se, jak se slaví Vánoce v cizokrajných 
zemích.  Na  závěr  si  pak  všichni 
zazpívali za doprovodu kytary vánoční 
písničky a koledy. Dětem se akce moc 
líbila a všichni doufají, že se příští rok 

setkají znovu. Pro dospělé se pořádalo opět "Vánoční tlachání". 
Vzhledem k zvýšenému zájmu dětí i dospělých o akce knihovny jsme se 
rozhodli v roce 2006 uspořádat více akcí pro ještě širší veřejnost. 
Od  roku  2005  je  knihovna  členem  Klubu  dětských  knihoven  a  také 
členem SKIPU.  Bude  se  proto  účastnit  všech  celostátních  akcí,  jako 
například akce " Noc s Andersenem" nebo soutěž " Poznej svou rodnou 
hroudu", a různých dalších akcí. 

Martina Teichmannová 

Klub dětských knihoven na severní Moravě 
Je to už mnoho let, kdy jsme my - knihovnice dětských oddělení jezdily  
na knihovnický týden do Sobotky. Tam jsme také zjistily, jak si skvěle  
rozumíme,  kolik  máme společných  zájmů a  skvělých  nápadů  a  že  se  
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chceme  scházet  častěji.  A  tak  se  před  12  lety  zrodil  Klub  dětských  
knihoven, který sdružuje tvořivé pracovníky dětských oddělení za účelem 
spolupráce, výměny zkušeností, nápadů, koordinace a případné společné  
prezentace akcí. 
Ze začátku nás bylo kolem dvaceti.  Členů, lépe řečeno členek (neboť 
muži mezi námi zatím nejsou) však kvapem přibývalo a nakonec nás 
bylo tolik, že jsme se musely rozdělit na klubka a přenést svou činnost 
do krajů. Bylo to v r.1999 a jedním z těchto klubek je i to naše - Klubko 
severní Moravy. 
Členy jsou  knihovnice  dětských  oddělení  krajů  Moravskoslezského  a 
Olomouckého a v současné době nás je už přes 80. Tím jsme se staly 
největším klubkem v zemi.Členství v klubku je bezplatné, dobrovolné a 
individuální. Tak máme zajištěno, že jsou v našich řadách pouze ty, které 
mají o tuto práci opravdu zájem a nedonutil je k tomu zaměstnavatel. 
Všechny  prostředky  na  činnost  získáváme  prostřednictvím  grantů, 
sponzorů  a  díky  finanční  podpoře  Svazu  knihovníků  a  informačních 
pracovníků našeho kraje (SKIP10) a nyní i  SVK Ostrava (s  tou jsme 
navázaly užší spolupráci v r. 2005). 
A v čem spočívá naše práce? Pro své členky zajišťujeme vzdělávání a 
organizujeme také akce přímo pro děti. V rámci vzdělávání pořádáme 
jarní a podzimní setkávání členů. To se koná vždy v jiné knihovně (dle 
domluvy),  abychom  načerpaly  inspiraci  nejen  z  programu,  ale  i  z 
vybavení a výzdoby knihovny. Na těchto setkáních většinou proběhne 
jedna  odborná  přednáška  na  dohodnuté  téma  a  následuje  ukázková 
beseda.  Lektora  na  přednášku  zajišťuji  já,  pozvánky,  občerstvení  a 
ukázkovou  besedu  má  na  starosti  hostující  knihovna.  Výdaje  hradí 
klubko z grantu. Nechybí ani informace o chystaných akcích, výměna 
názorů, zkušeností, rad a nápadů. Tato setkání nám velice pomáhají při 
práci s dětmi a usnadňují nám ji. Knihovnice si mezi sebou vyměňují 
besedy, soutěže a samozřejmě přicházejí na spoustu nápadů, co mohou s 
dětmi dělat. A protože se všechny známe, jde vždy o velice milá setkání. 
Abych teď byla trochu konkrétní,  tak proběhly přednášky týkající  se 
problematiky dyslektických dětí,  dramatická výchova,  sci-fi  a  fantasy 
literatura, měly jsme téma literatura v hudbě, pohádky, tvůrčí dílny atd. 
V letošním roce se chystáme do Třince, kde se bude 15.3. konat jarní 
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setkání klubka na téma multikultura v knihovnách. Půjde o přednášky a 
tvůrčí  dílnu.  Na  podzim  se  sejdeme  v  Opavě,  abychom  se  naučily 
spolupracovat s médii. 
Co  se  týká  akcí  pro  děti,  pravidelně  se  zapojujeme  do  celostátního 
projektu Noc s H.Ch.Andersenem, účastníme se internetové soutěže pro 
děti  Webík  o  nejkrásnější  webové  stránky  knihovny  a  nesmím 
zapomenout ani na projekt Kde končí svět. Ten zaštiťuje veškeré aktivity 
dětských oddělení a vyvrcholením je setkání  dětí  na Pražském hradě. 
Tam jsou také vybraní čtenáři pasováni na Rytíře krásného slova. Nám 
však bylo líto,  že  do Prahy může jet  pouze 10 dětí  z  kraje,  přičemž 
šikovných čtenářů je mnohem víc. Proto jsme se domluvily a uspořádaly 
jsme si své vlastní setkání na našem hradě. To první se konalo před třemi 
lety  na  hradě  Helfštýn,  vloni  jsme  se  sešly  v  Ostravě  na  hradě 
Slezskoostravském.  Chtěly  jsme  samozřejmě,  aby  toto  setkání  děti 
bavilo a aby bylo pro ně přitažlivé. Vymyslely jsme proto, že děti budou 
jakoby středověká družina, která přijela co by vyslanci dané knihovny. 
Musely  mít  proto  vlastnoručně  vyrobené  dobové  kostýmy,  vlajky  a 
připravenou zdravici. Po úvodu přišly na řadu dobové soutěže, jako je 
střelba z luku, boj s meči poslepu, shazování z klády, oblékání rytířské 
zbroje  na  čas  apod.  Soutěže  si  vzali  na  starost  členové  havířovské 
skupiny historického šermu TIZON. Ti také na závěr předvedli bojové 
scénky, abychom my měly čas na sčítání bodů. Tři vítězná družstva pak 
byla odměněna - dostala pamětní listiny a ceny např. cínového vojáčka, 
meč na krk apod. Závěrem přišel sám panovník Václav II., který pasoval 
vybrané  děti  na  Rytíře  krásného  slova.  Tito  "rytíři"  dostali  pasovací 
dekret a meč. Je to velice pěkná akce, jenom je škoda, že nám při ní 
vždycky prší. 
Velký  úspěch  měl  také  v  r.  2004  OVACON.  Zde  jsem  se  spojila  s 
majitelem  ostravského  nakladatelství  FantomPrint  p.  Marchlíkem  a 
vedoucím ostravského sci-fi klubu Bohdanem Volejníčkem a uspořádali 
jsme  v  Ostravě  dvoudenní  setkání  všech  fanoušků  fantasy  literatury. 
Přijeli tak knihovnice i čtenáři. Díky p. Marchlíkovi se nám podařilo do 
Ostravy  přilákat  všechny  známé  veličiny  z  této  oblasti,  jako  např. 
Miroslava  Žambocha,  Zdeňka  Zachodila,  Františku  Vrbenskou,  Jana 
Netoličku, ze Slovenska přijeli Alexandra Pavelková, Ďuro Červenák a 
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Rastislav Weber. Proběhla také dílna tvůrčího psaní, kterou vedla právě 
paní Pavelková. Ovacon měl velký ohlas, přestože se vyskytly i nějaké 
problémy. Např. místem setkání byla jedna pobočka knihovny, kde bylo 
složité se dostat a problémem byl i vybraný termín. V ty samé dny se 
konaly Dny NATO, takže spousta potenciálních návštěvníků se jela na 
letiště podívat na vojáky v akci. Sešlo se nás tak v knihovně asi sto, což 
se některým zdálo málo. Podařilo se nám vydat i brožuru, do které nám 
autoři  poskytli  své příspěvky zdarma. Brožuru si  opět vzal  na starost 
p.Marchlík  z  FantomPrint.  Bohužel  to  bylo  velice  narychlo  (brožury 
byly hotovy až den před akcí), takže jsem už nestačila udělat korektury. 
Tak  se  stalo,  že  tam  jsou  nějaké  chyby  a  medailónky  autorů  jsou 
částečně slovensky, částečně česky. Ale zase je to aspoň mezinárodní. 
Velkou akci jsme pro děti připravily i v letošním roce. Koná se v rámci 
projektu Kde končí svět a jmenuje se Poznej svou rodnou hroudu. 17 
přihlášených knihoven zaslalo podklady ke své obci či městu. Z nich pak 
pracovní  skupina  vytvořila  otázky,  které  by  měly  soutěžícím pomoci 
poznat kraj, ve kterém žijí, jeho historii i  současnost, pověsti, tradice, 
nářečí,  pamětihodnosti,  osobnosti  i  rodáky,  obce  i  města,  kopce  i 
nížiny…Tímto  projektem  bychom  také  chtěly  přispět  k  rozvoji 
informační výchovy, naučit děti vyhledávat a zpracovávat informace, a v 
neposlední  řadě  také  společnou  akcí  více  zviditelnit  práci  dětských 
oddělení knihoven. 
Závěrem musím říct, že se nám vše daří díky velkému nadšení většiny 
našich členek, které jsou vždy ochotny pomoci. Velkou podporu máme 
také ve SKIP10, který nám maximálně vychází vstříc a maximálně nás 
finančně podporuje. A nesmím zapomenout ani na vedení jednotlivých 
knihoven, kde tu velkou podporu máme také. 

Dana Kochová
Městská knihovna Havířov

J.Wericha 1
736 01 Havířov-Město

e-mail: detske@knih-havirov.cz
tel. 596 813 208
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Jubilea v knihovně

Jubileum paní Heleny Tenglerové 
Oslavu padesátin mírně zkomplikovalo datum narození 27. 12. , nemoc 
Heleny na počátku roku i kalamitní počasí. 

Přes  všechna  úskalí  a 
protivenství  jsme  se  nakonec  v 
hojném  počtu  sešli  v 
Minoritském  klášteře,  kde  jsme 
oslavenkyni  předali  četné  dary, 
blahopřání a pořádně si připili na 
dalších 50 let. 
A protože je Helena děvče vtipné 
a  pohotové,  poslala  do  našeho 
OKKa svoji životní abecedu. 

Abeceda podle Heleny: 
A -  Abeceda  je  základ  pro  knihovníka  v  časech  bez  počítačů.  Podle 
abecedy se řadí skoro všechno. A-P jde docela dobře, kritická je část T-
Z. Automatizace knihovnických procesů problémy s abecedou vyřeší. 
B - Brýle: každá "správná" knihovnice nosí brýle, přesvědčuje tak své 
okolí  o tom, že je  sečtělá,  vzdělaná,  důstojná,  moudrá… Kdy se i  já 
stanu "správnou" knihovnicí? 
C  -  CLAVIUS:  knihovnický  program,  který  mi  přivodil  nejednu 
bezesnou noc a tuším, že další ještě přijdou. 
Č - Čtenáři a čtenářky: jsou nejdůležitější při práci v půjčovně. Čtenáři 
muži  žádají  knihovnici  v  sukni  o  podání  knihy  z  nejvyšší  police  z 
nejvyššího  regálu,  nebo  ji  chtějí  doprovázet  při  vyhledávání  knih  v 
podzemních skladech. 
D - Distributoři,dealeři: mladí sympatičtí muži, kteří se snaží splnit naše 
nejrůznější přání, touhy a rozmary spojené s nákupem knih. 
E  -  Encyklopedie:  některá  knihovnice  se  časem  může  stát  "chodící 
encyklopedií". 
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F- Fond: v knihovně se využívá knihovní, fyzický a fond kulturních a 
sociálních  potřeb.  Fyzický  je  nejdůležitější  při  neustálém  stěhování 
nábytku i knih. 
G - Generální katalog: je posledním "mohykánem", který zůstal k mé 
potěše v ÚDZF. Jeho existenci je třeba neustále obhajovat a bránit před 
automatčíky (to jsou ti, co všechno automatizují). 
H -  Horor:  žánr  literatury,  mnohdy  situace  každodenního  pracovního 
procesu, kdy selže veškerá technika a zůstává jen tužka a papír. 
CH -  Chcíplý  pes:  je  beznadějná  kniha,  jejíž  náklad  nakladatel  silně 
přecenil - to se dočteme v zajímavé knize o nakladatelské práci. 
I - Internet: letem světem s internetem. 
J - Jídlo: proč se knihy o jídle a vaření většinou katalogizují těsně před 
obědem? 
K - Katalogizace: v době studií oddělení knihoven, ve kterém jsem nikdy 
nechtěla  pracovat,  neboť  bylo  obsazeno  dámami  v  předdůchodovém 
věku.  Ale  nikdy  neříkej  nikdy,  naštěstí  u  nás  pracují  i  mladé 
katalogizační kolegyně. 
L - Lekce: knihovnická lekce se provádí na půjčovnách, cílem je získat 
nové  čtenáře,  což  se  většinou  daří,  tristní  jsou  případy,  kdy  lekce 
zájemce odradí. 
M- Muži: pokud se vyskytují v knihovně muži-knihovníci, jsou svými 
kolegyněmi hýčkáni a opečováváni a některé knihovnice si je posléze 
odvádějí do svých domovů, kde pokračují v hýčkání. Muži pak většinou 
mění zaměstnání, neboť žárlivá knihovnice se nechce o svého mazlíčka 
dále dělit s kolegyněmi. 
N - Národní knihovna: při návštěvě této instituce v Klementinu mám 
jako  obyčejná  provinční  knihovnice  smíšené  pocity  -  tajemno, 
intelektuálno, vznešeno, lehce zatuchlo... 
O - Odměny: 1x ročně hamletovská otázka: Dostanu či nedostanu? 
P -  Pravidla:  bez katalogizačních pravidel  není knihovnického života. 
Měla  by  existovat  jediná  pro  všechny,  ale  po  nahlédnutí  do  Sdílené 
katalogizace je vše jinak. 
R- Revize: nezapomenutelný zážitek! Po škole jsem nastoupila do práce 
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za probíhající revize KF. Ohromné množství knih, dvojice lidí s razítky a 
revizními lístky. Nevěřila jsem, že existuje osoba, která se v tom všem 
orientuje. 
S - Spisovatelé: navštěvují knihovny, kde prezentují sebe a svá díla na 
besedách se čtenáři a knihovnicemi. Za dobu mého působení v knihovně 
jsem těchto "prezentací" zažila hodně, v 99% velmi veselé! 
T  -  Třídění:  přesně  Mezinárodní  desetinné  třídění  zvané  MDT  - 
profesionální deformace způsobuje, že "třídím" vždy, všude a všechno. 
U - Univerzita: dodává studenty-praktikanty a nastává konfrontace teorie 
s praxí. 
V  -  Veletrh:  příležitost  vidět  zajímavé  knihy  a  lidi.  Praha,  Liberec, 
Havlíčkův Brod. Vyšle nás někdy paní ředitelka do Londýna, Barcelony 
nebo Frankfurtu? 
Z -  Závěrem mohu říci,  že knihovnictví není šedé a nudné, jak bývá 
obvykle prezentováno v literatuře a filmu. Vyskytují se v tomto oboru i 
pestřejší barvy a hlavně lidé. 

Jubileum paní Marie Vehovské 
1.února oslavila 60 let naše kolegyně Marie Vehovská. 

Maruška pracovala v Útvaru nákupu a 
doplňování  knihovního  fondu.  V 
knihovně  pracovala  28  let,  na  konci 
roku  2003  odešla  do  starobního 
důchodu. 
Oslavenkyni  přejeme  hlavně  hodně 
zdraví a pohody a těšíme se, že se opět 
setkáme  na  akcích  pořádaných  naší 
knihovnou. 
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Literární osobnosti

Elektronická databáze osobností Opavska 
Dotazy uživatelů KPBO týkající se problematiky regionu Opavska jsou  
jedním  z  "evergreenů"  v  rámci  bibliograficko-informačních  služeb  
KPBO.  Knihovna  proto  vedle  shromažďování  tištěných  regionálních 
dokumentů  vytváří  elektronickou  databázi  regionálních  osobností  
Opavska. 
Regionální databáze osobností Opavska je vytvářena již několik let. Do 
ledna  2006  se  podařilo  shromáždit  198  záznamů osobností  Opavska. 
Jsou  mezi  nimi  běžně  i  méně  známé  osoby  žijící  v  minulosti  i 
současnosti. Do databáze jsou zařazovány osoby, které se v Opavě a na 
Opavsku  narodily,  zemřely  nebo  jsou  s  Opavskem významně  spjaty. 
Databáze  osobností  je  volně  přístupná  přes  internetový  katalog 
knihovny.  Pokud  v  online  katalogu  chceme  osobnosti  vyhledávat,  je 
třeba  si  správně  nastavit  vyhledávácí  formulář:  zvolit  variantu 
"kombinovaný  dotaz"  a  z  horní  záložky  možnost  "vyhledávat  v 
regionálních autoritách". 
Záznamy osobností  obsahují různé údaje, podle kterých lze jednotlivé 
osoby zároveň vyhledávat. Patří mezi ně samozřejmě jméno a příjmení, 
včetně různých tvarů jednoho jména a vzájemných odkazů mezi těmito 
tvary, pseudonymy, rodnými jmény apod. Mezi další uváděné informace 
patří  např.  data  a  místa  narození  a  úmrtí,  obory působení,  regionální 
klíčová  slova,  místa  a  instituce  působení.  Důležitými  údaji  jsou  také 
citace dokumentů, ze kterých byla data o osobnostech čerpána. 
Zdroje informací o osobnostech zahrnutých v databázi jsou různé. Patří 
mezi ně Biografický slovník Slezska a severní Moravy, články z různých 
celostátních a regionálních novin i časopisů. Současný počet téměř 200 
osobností  ukazuje  na  to,  že  základ  databáze  je  již  vytvořen.  Nové 
záznamy se průběžně doplňují podle toho, jak jsou publikovány patřičné 
informace v různých novinách, časopisech či knihách. Mezi pravidelně 
sledované  zdroje  patří  hlavně  Opavský  a  hlučínský  deník,  Region  - 
opavský a hlučínský a Vlastivědné listy. 
Elektronická  forma  databáze  má  své  nesporné  výhody.  Na  rozdíl  od 
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tištěných  slovníků  regionálních  osobností  (např.  Biografický  slovník 
Slezska  a  severní  Moravy,  Biografický  slovník  širšího  Ostravska) 
elektronická databáze umožňuje vyhledávat osoby nejen podle příjmení, 
ale rovněž podle mnoha dalších hledisek a jejich vzájemných kombinací. 
Další  výhodou  elektronické  podoby  je  soustředění  informací  o 
osobnostech do jednoho informačního zdroje. 
Vyhledávání  si  můžete  vyzkoušet  na  adrese 
http://www.okpb.cz/clavius/clpr37.htm . Vyhledávací formulář umožňuje 
vyhledávání v různých polích. Mezi užitečná a praktická pole patří např. 
obor, místo a instituce působení. Zkuste si zjistit, které osobnosti jsou 
spjaty s Hradcem nad Moravicí, Hlučínem nebo kdo se narodil např. ve 
Štítině, Kravařích, Holasovicích či Háji  ve Slezsku. Zajímá vás, které 
osoby  jsou  spojeny  s  institucemi  Slezský  ústav,  Slezská  univerzita  a 
Slezské  zemské  muzeum?  V databázi  můžete  vyhledat  nejen  malíře, 
spisovatele,  pedagogy,  vědce  či  sportovce,  ale  např.  i  podnikatele, 
politiky, architekty, zemědělce, kněží a samozřejmě také knihovníky. 
V příštím čísle se můžete těšit na informace o zpracování a zpřístupnění 
článků z regionálních periodik. 

Mgr. Eva Víchová, studovna KPBO 

Recenze

Nepřekonatelný Matušek 
Otakar  Matušek  opět  představuje  své  aforismy,  které  voní  
moudrostí,  filozofií  a  humorem.  Tentokrát  výběr  z  jeho 
převážně nové tvorby vydalo brněnské nakladatelství CESTA 
na sklonku loňského roku. 

Publikace  má  zajímavý  tvar,  pevnou  vazbu,  88  stran,  je  ilustrována 
převody  barevných  fotografií.  Grafika  písma  evokuje  písmo  psané. 
Cena:  98,-  Kč.  Pokud  chcete  o  tomto  autorovi  vědět  více,  navštivte 
www.okpb.cz a odkaz na autorske medailony nebo www.zar.cz . 
Matušek  se  vryl  do  paměti  mnohých  čtenářů  svými  osobitými  texty, 
které  jsou  nezaměnitelné  a  nikdy  Vás  nenapadne,  jako  u  některých 
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jiných aforistů, že tuto "zvětněnou" myšlenku jste již někde četli… Při 
přelouskání aforismu -  Spisovatelé všech zemí, přečtěte se! - jsem se 
hlasitě  hihňala  a  u  aforismu:  Nemám,  kam  bych  IQ  složil,  se  má 
dušička  nadnášela  jako  obláček.  Přiznám  bez  mučení,  že  svým 
uvažováním, opravdovou hloubkou víry, je mi Otakar Matušek (aforista, 
fotograf)  nesmírně  blízký  a  když  uslyším  v  telefonu  jeho  příjemně 
zbarvený  hlas  s  uklidňujícím  pomalejším  tokem  řeči,  okamžitě  si 
vzpomenu na  náš  první  hovor:  Paní  spisovatelko,  tady Váš čtenář, 
objednávám si u Vás všechno, co ještě napíšete. Co by za to některý z 
psavců dal,  aby byl takto osloven, že?!! Možná ho tehdy dorazila má 
odpověď: Člověče zlatý, dovedete si představit těch blbostí? 
Nezbylo tedy, než abychom se stali  vzájemně vstřícnými a už to trvá 
nějaký ten pátek, hádám že tak 14 let. Přemýšlím o jeho nové knize, a je 
mi líto, že nakladatelství nevyužilo umu Otakara Matuška a nezařadilo 
jako ilustrace jeho vlastní fotografie (v loňském roce uspořádal několik 
výstav,  jednu  z  toho  v  prestižní  Galerii  Chagall  v  Ostravě).  Protože 
černobílé,  zajímavě  koncipované  fragmenty  světa  jsou  prostě 
nepřekonatelné a aforismům by dělaly partnery, nikoliv chabý doprovod. 
Také grafika stránek není příliš dobrá, texty nemají dostatečný prostor a 
volené písmo je na škodu věci, evokuje snad deník, psaný příliš stojatým 
písmem, které neobráží povahu obsaženého. Domnívám se, že v dnešní 
době možností by nakladatelství při přípravě rukopisů měla brát v potaz 
i  názor  autora.  Mnozí  si  teď pomyslí,  že  jsem zmlsaná  spoluprací  s 
nakladatelstvím Žár Ostrava. Pravda, o takovém přístupu k literátovi a 
jeho představám jeden hned tak neuslyší... 
Nicméně,  sáhněte  po  titulu  Tobě,  kapličko  s  katedrálou  uvnitř od 
Otakara  Matuška  směle.  Neprohloupíte.  Vhodné pro  knihovny,  velmi 
vhodné  jako  osobní  dárky,  věřte,  Matušek  vás  nezklame.  Možno 
objednat  na  www.cestabrno.cz.  Jako  pozdravnou  vlaštovku  pouštím 
poslední ukázky z knihy. 
Fráze - metafora hloupých. (O. M.) 
Bohatí jsme jen těmi, které můžeme obdarovat. (O. M.) 

Božena Klímová , spisovatelka (napsáno pro OKOO, leden 2006) 
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SOBOTKOVA Bosá Pastýřka  (rozmarná recenze) 
Při  vyslovení  jména mého kolegy  Richarda Sobotky se  mi  okamžitě  
vybaví  -  pilný spisovatel,  básník,  lektor,  recenzent,  redaktor,  fotograf,  
atd.,  který  žije  v  Rožnově  pod  Radhoštěm,  a  má  představivost  i  
výtvarnou. Příkladně své drobnotisky, vydávané ve vlastní edici Knížka 
do kapsy, obyčejně zkrášlí i graficky. 
Tentokrát  ke  mně  dorazila  z  Beskyd  v  obálce  Sobotkova  Bosá 
pastýřka.  Popadla  jsem  "spisek"  a  v  poloze  ležmo  zhltla  jsem 
úvod.Tušila jsem, že tu na mne "číhá" cosi zvláštního. Ne jen proto, že 
na  první  pohled zbavil  spisovatel  věty počátečních velkých písmen a 
interpunkce na koncích. I členění je nevšední a text tak má, byť na malé 
ploše,  prostor...  (kupříkladu  přímé  věty  a  důležitá  sdělení  mají  své 
vlastní řádky, atd.). 
Bosá  pastýřka:  Dívenka,  která  se  "na  propustce"  miluje  s  falešným 
farářem v divoké krajině, jíž vládne skoro zbořený kostel, na faře, kde 
není téměř co jíst. Ona mladá bytůstka pobývá jinak v blázinci, protože 
její psychika utrpěla, když se na ni sápal "amant" její věčně neprovdané 
matky.  Richard  Sobotka  vypráví  tak  živelně,  že  jsem  větami 
"prosvištěla"  bez  nadechnutí,  až  ke  konečnému:  Kresba  a  grafická 
úprava. Mnohé, kteří ještě neznají spisovatelovu různorodou tvorbu, jistě 
autor překvapí otevřeností textu, přímostí slov, mužským rozhleděním. 
Dík  tomu  všemu  mi  osůbky  této  historie  -  laskavý  doktor  Krása, 
Evelýna,  vlastně  Mařka,  ne-farář  Pepa,  máma  Růža  alias  Rouz, 
nestydatý bezvěrec -  chalupář Homola,  přirostly k srdci,  a když jsem 
tiskovinu odložila (velikost 15 x 10,5 cm, rozsah 24 stran), bylo mi po 
příběhu smutno, tak jsem začala číst znovu. 
šátrala dlaní po zdi, někde by tam měl být
vypínač, zbyla po něm díra, v ní holé dráty,
zapomněla, že elektrika v tomhle baráku božím
při pojena nebyla, ale tak se lekla, že ji elektrický
proud flákne, řízla sebou na dlažbu, až jí tím
švuňkem praskly šňůrkáče, kolik stováků za ty tři
šňůrky dala a teď jsou het, horší bylo, že se cítila
jako nahá, jak se ona takhle může ukázat před
Pepou
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No, a když budete chtít také vědět, kdo Mařenku (Evelýnu) v blázinci 
hodil do růží a proč, kdo jí předvedl "piccikáto", nebo jak to dopadlo v 
Janovicích  s  "paterkem  Josefem"  -  budete  si  muset  povídku  Bosá 
pastýřka  od  spisovatele  Richarda  Sobotky  (autorské  minimum  na 
www.zar.cz) - přečíst, i s níže uvedeným... 
chodila v Pepových fotbalových trenýrkách a v ministrantské rochetce 
Douška 
Než  jsem  se  dostatečně  spiskem  pokochala,  dorazila  další  zásilka. 
Tvarově  obdobná.  Název?  Máma Ema se  vdává.  No  tenhle  Richard, 
pomyslela jsem si, a kdybych byla závistivá, jistě bych se osypala tu a 
onde... . 
Hostů moc nebylo, i tak měla svatba mámy Emy glanc. Dcery jí usadily 
na hlavu klobouček se závojíčkem, na záda přilíply vlečku a svorně ji 
nesly,  aby  se  látka  zbůhdarma  nešoupala  po  zamarasené  zemi.
Obřad zase netrval až tak dlouho. Hned pak novomanželka zamířila k 
domu  číslo  popisné  345,  napůl  ženicha  odnášela.
"Dáme  se  do  toho,  Frantik,  co  říkáš,"  halasila  na  celou  náves.
Usmíval  se.
"Co čumíte?"  okřikla  přízeň.  "Jděte  všichni  hezky pěkně do  prdele!"
Okénka  tří  automobilů  se  vysunula  nahoru,  vozy  tiše  odjely.
"A vy taky," prskla máma Ema na dcery.
A tohleto je už opravdu konec mé rozmarné recenze. 

Božena Klímová, pro OKOO leden 05 

Vzdělanost národa ve 40 svazcích 
Koncem loňského roku naše knihovna zakoupila nové vydání čtyřiceti  
svazkového Ottova slovníku naučného (OSN) včetně doplňků. I když se  
tato encyklopedie nacházela v našem fondu, byla již značně poškozena,  
vždyť  první svazky byly vytištěny na přelomu 19.  a 20.  století.  Proto 
padlo rozhodnutí zakoupit nové vydání. 
Ottův  slovník  naučný  patří  mezi  nejobsáhlejší  encyklopedické  práce, 
které  kdy byly  ve  světě  vydány,  a  před  jeho informační  hodnotou je 
nutno  smeknout.  Například  jen  heslo  Čechy  skýtá  80  stran  plných 
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informací  o  historii  našeho  národa.  První  svazek  Ottova  slovníku 
naučného vyšel 25.ledna 1888, poslední pak v roce 1943, kdy bylo jeho 
vydávání zakázáno tehdejším fašistickým režimem. Na Ottově slovníku 
naučném se podílelo více než tisíc odborníků z řad profesorů a lékařů, 
vědců, ale i dobrovolníků, kteří shromažďovali veškeré tehdy dostupné 
informace. Na nové vydání si OSN musel počkat až do roku 1993, kdy s 
jeho vydáním začala nakladatelství Argo a Paseka. Po deseti letech je 
vydání u konce a zájem o něj je nebývalý. 
Václav Havel o OSN řekl " Ottův slovník naučný považuji za instituci. 
Je pro mne srovnatelný s Národním divadlem či Akademií věd." 
Ale i  pro naše čtenáře je důležitou součástí  k získávání informací,  je 
využíván  po  několik  generací,  a  přesto  doposud  neztratil  na  své 
aktuálnosti. 

Naďa Procházková 

Elfride Jelinková: Pianistka
V  minulém  roce  nás  z  nových  knih  zaujala  publikace  rakouské  
spisovatelky  a  čerstvé  nositelky  Nobelovy  ceny  Elfriede  Jelinekové 
"Pianistka". 
Jelineková  je  kontroverzní  autorkou  tzv.protivlastenecké  poválečné 
rakouské literatury. Je u nás známá především jako dramatička. Z jejího 
rozsáhlého prozaického díla vyšla dosud česky vedle Pianistky pouze 
její kniha nazvaná Milovnice. Jelineková vždy píše z ostré feministické 
pozice,  přesto  však  nešetří  ani  ženy,  ani  rakouskou  společnost  s  její 
minulostí. 
Román Pianistka je částečně autobiografický román /v roce 2001 byl 
zfilmován/. Zesměšňuje tzv. vídeňskou a rakouskou kulturu, v příběhu 
znecitlivělé a vyšinuté učitelky klavíru. Pianistka Erika Kohutová žije v 
područí  své  omezené  matky  a  sama  se  vydá  milostnému  vztahu  ke 
svému žáku Walteru Klemmerovi. Tento vztah je naplněn brutalitou a 
násilím.  Kniha  je  obrazem  dnešní  "temné"  společnosti  a  světa,  bez 
možnosti záchrany. 

M.Rýžová a Z.Olajcová 

19



Novinky na DVD, které si zaslouží vaši pozornost. 
Kladivo  na  čarodějnice -  drama  Otakara  Vávry  na  motivy  románu 
Václava Kaplického a na základě skutečných čarodějnických procesů na 
Šumpersku  v  17.  století.  Působivé  ztvárnění  nelidsky  krutých 
mechanismů  ničím  nekontrolované  moci  má  neskrývaně  nadčasovou 
platnost. 
Hotel  Rwanda -  Před  deseti  lety  se  ve  Rwandě  událo  jedno  z 
nejkrutějších zvěrstev v historii lidstva - a v době bleskové komunikace 
a nepřetržitých zpráv se to stalo téměř bez povšimnutí zbytkem světa. Za 
pouhé  tři  měsíce  byl  brutálně  zavražděn  jeden  milion  obyvatel. 
Navzdory  této  nevýslovné  brutalitě  jeden  obyčejný  muž,  inspirován 
láskou  ke  své  rodině,  sebral  neobyčejnou  odvahu  a  zachránil  životy 
tisíce bezmocných uprchlíků tím, že jim poskytl úkryt v hotelu, který 
vedl. V hlavní roli skutečného příběhu statečného muže vynikající Don 
Cheadle. 
Karlík a továrna na čokoládu - známý režisér Tim Burton přenáší svou 
pestrou obrazovou představivost  do  klasického příběhu Roalda  Dahla 
Karlík a továrna na čokoládu o excentrickém výrobci čokolády Willy 
Wonkovi  (Johnny  Depp)  a  Karlíkovi  (Freddie  Highmore), 
dobrosrdečném  chlapci  z  chudé  rodiny,  jenž  žije  ve  stínu  Wonkovy 
vyjímečné továrny. Oslněný jedním pohledem za druhým jsou Karlík, 
stejně jako diváci, vtahováni do Wonkova (a Burtonova) fantastického 
světa v tomto úžasném a neutuchajícím příběhu... 

Jana Langová - videopůjčovna 

Novinky hudebního oddělení. 
05 & Radeček 
Interpret: 05 & Radeček
Album: Mainstream
Vydavatelství: Universal
Rok vydání: 2005
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Kapela 05 & Radeček se do našeho povědomí zapsala již v loňském létě, 
kdy nás "dostala" památným vlezlým refrénem své písně Praha. Nyní se 
šumperské uskupení vrací dokázat, že úspěch nebyl náhodou. A podle 
všeho na to mají. Skladba Kristián má hitové ambice snad ještě větší než 
ona pověstná "jedna holka v jednom bytě". Zbytek alba Mainstream pak 
přináší vcelku vkusný kytarový pop. Hlavní podíl na tom mají skotský 
producent  Neil  Douglas  a  smyčcové  aranže,  které  dávají  písním 
příjemnou svěžest. Album má však i svá úskalí. Písně se drží středních 
temp a deska tak nějak pozvolna plyne,  až  po dvanácté písni  uplyne 
docela. Přitom se Radeček umí i docela sympaticky rozparádit, jak to 
dokazuje ve svižných Profesionálech. 
Dá se říct, že 05 & Radeček to rozjeli věru dobře. Mají přirozený cit pro 
chytlavé melodie, neurážlivou hudbu, a jistě nás ještě nejednou příjemně 
překvapí. 

Richard Müller 
Interpret: Müller, Richard
Album: 44
Vydavatelství: Sony BMG
Rok vydání: 2005

Richard Müller svým jedenáctým albem, kterému dal název podle svého 
věku - 44, přináší hodně osobní výpověď ze svého života. Jak je život 
plný  odlišných  situací  a  nálad,  tak  i  44  je  rozmanitou  deskou. 
Optimisticky laděné skladby jako Už to tak vyzerá, ve které přišla na 
pomoc dcera Ema, střídají zadumané a někdy až depresivně vyhlížející 
písně Do smrti a Viera. I v textech se Müller vyjadřuje ke problémům, 
které k životu patří. Co je největší touhou chlapa se můžete dozvědět v 
Po orgasme. Album je zakončené příjemně uklidňujícím duetem s Ivou 
Bittovou,  se  kterou  nazpíval  v  češtině  skladbu  Sníh.  Ta  se  stala 
pomyslnou  třešinkou  na  dortu  s  číslicí  44.  Informace  o  složení 
doprovodné skupiny - Hiram Bullock, Omar Hakim, Anthony Jackson a 
Will Lee, budou pro zasvěcené posluchače zárukou kvality a nečekanou 
bombou. 
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Neil Young 
Interpret: Young, Neil
Album: Prairie Wind
Vydavatelství: Warner music
Rok vydání: 2005

U Neila Younga se nikdy dopředu nedá odhadnout,  s  jakou ze svých 
poloh na nás s další  nahrávkou přijde.  Těžko říci,  je-li  to blížícím se 
stářím,  nebo  jen  prostě  momentálním  rozpoložením,  ale  tvrdý  rock, 
zpětné vazby a pověst otce grunge protentokrát nechal zavřené ve spíži. 
Novinka "Prairie Wind" je klidná, melancholická a místy až komorně 
tichá. Vedle už názvem evokovaného country můžeme na albu slyšet i 
náznaky  cohenovského  písničkářství,  nemalou  porci  bluesovské 
nostalgie. I když je pravda, že nějakou opravdu silnou píseň, hit, který 
nezapomenete,  byste  tu  hledali  marně,  výsledkem je  příjemná deska, 
která i mimo kalendář navozuje podzimní nálady. 

-123min 
Interpret: -123min
Album: MOM
Vydavatelství: Universal
Rok vydání: 2005

Nové album skupiny -123min by se dalo charakterizovat  jako složitá 
fúze  funku,  soulu,  jazzu,  rocku  a  etna,  spoléhající  se  především  na 
brilantně naléhavý pěvecký projev a hutný, plný zvuk kapely. V písních 
se postupně střídají všechny žánrové polohy a její pestrost, při zachování 
celistvosti desky, je jednoznačným kladem. K těm je nutno připočíst i 
rozmanité aranže podpořené nosnými a chytlavými melodiemi. Ale tohle 
všechno už tu bylo a příznivci -123 min. jsou na tento vysoký standard 
jistě zvyklí. 
Skupina se nechala, co se týče zvukového pojetí  nahrávky, inspirovat 
záznamem koncertu v sestavě Xl a celé album nahrála se snahou o co 
nejpřirozenější zvuk, což se podepsalo na vyznění všech skladeb. Jsou 
velmi živé a plné energie, ať už jde o zatěžkané blues ve skladbě "Cold", 
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nebo  o  klidnou  jazz-rockovou  "Call  My  Name".  Album  Mom  má 
nosnější  a  lépe  zapamatovatelné  melodie  a  příklon  k  rockovým  a 
výjimečně  i  pop-rockovým prvkům jí  vůbec  neškodí.  Tím pádem se 
rozšiřuje počet potenciálních hitů,  které by se  podle vyjádření kapely 
snad měly konečně dostat mezi širokou hudební veřejnost. 

Petr Zlámal, pobočka Opava Kateřinky 

Burza nápadů

DEJME ŠANCI ELEKTRONICKÝM KNIHÁM 
S ohledem na to, že úzce spolupracuji s jedním z nakladatelství, které má  
také internetové stránky a připravuje knihy v elektronické podobě, už 
dlouho mne vábí myšlenka, že knihovny - které mají i půjčovny CD a  
podobně, by přece mohly nabízet i takto vydané knihy. 
Jednak  jde  o  leckdy  unikátní  texty,  které  se  jinak  kvůli  finanční 
náročnosti  na  vydání  a  nedostatku  distribučních  možností  vůbec  v 
klasické  knižní  podobě neobjeví,  a  jednak ceny těchto  CD knih  jsou 
opravdu minimální. Takže i pro knihovny dostupné. Přitom by se daly 
ještě knihovny zvýhodnit, a to tak, že při odběru určitého dohodnutého 
počtu titulů na nosičích by dostaly tzv. Bonus, to jsou v případě nakl. Žár 
dárky čtenářům zdarma - texty věnované literáty. 
Elektronická vydání se čím dál více prosazují. Jako příklad uvádím svou 
knihu Alan Marshall a Já, aneb Mé ňadro - Tvá dlaň (viz  www.zar.cz). 
Příběh byl navržen na Cenu E. E. Kische. 
Pokud se podíváte na www.zar.cz (literární stránky Nakladatelství Žár 
Ostrava), uvidíte, že nabízí velmi různorodou tvorbu, a troufám si říci, 
že velmi osobitou a vhodnou pro čtenáře - labužníky. 
Zajímal by mne názor knihovníků na tento nápad. Můžete se mi ozvat na 
e-mailovou adresu klimova.bozena@zar.cz. 

Božena Klímová, spisovatelka, Ostrava 
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Ispiromat 
V této části se chceme zaměřit na krásu českého jazyka a zprostředkovat  
knihovníkům utajené perly z tvorby českých a světových autorů.
 Inspirace lidovou písní a poezií se projevuje v mnoha literárních dílech. 
Dnes  přinášíme ohlas  písně  Šla  Nanynka do  zelí.  A protože  je  únor, 
ladíme na proletářskou notu. 

Šla Nanynka do zelí 
Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.
Přišel za ní Pepíček,
pošlapal jí košíček.
Ty, ty, ty, ty, ty, ty,
ty to budeš platiti.

Jak by to napsali: 

Marie Pujmanová 
Šťastné dítě v chatrných šatičkách
na boso chodila Nanynka, dívka rozmilá.
Po poli běhala celý den.
Doma byl hlad.
Pepík, syn kulaka 
na poli přepad ji. 
Košík i poctivost, 
všechno tak ztratila 
pro hlávku zelí. 
Únor vše změnil. 
Na velkých lánech společně roste
pro všechny zelí.
Kulaci zmizeli, není jich více,
s úsměvem šťastným s traktorem jezdí
a s malým Pepíčkem - Nanynka - družstevnice
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Vladimír Majakovský 
Ratata bum
               hromy
                        třeskly,
Nanda se
             pro večeři
                            krade.
Loupežník v zelí
                     drzý,
                            smělý,
na ni tam číhá.
Tma je
           všude.
Rozlámal košík.
                    Rozkop jak smetí.
Přes pole
             zleva
                      levá
                             levá
Krasnoarmějci
                   letí.
zadrhnou kulaku
                       kol hrdla smyčku.
Za všechny,
                 za Rus,
                          za Revoluci.
Za krásu dychtivou
                           bubnujte
                                        kluci.
Kdo je tu pánem,
                       kdo tady
                                    velí?
komisař rudý
                 rozkročen
                                v zelí.
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Soutěž zajímavých knihovnických receptů 
1. Palačinky ENCHILLADOS 
Suroviny:  hladká mouka, mléko,  vejce,  sůl,  kuřecí  řízky /může být  i 
vepřové maso/, lesní houby /žampiony/, pepř, sůl , příp.další koření dle 
chuti / např.houbové/, tvrdý sýr, kečup 
Postup:  Z mouky,vajec a mléka vytvoříme těsto,ze kterého usmažíme 
palačinky. Maso nakrájíme na nudličky/na 1 palačinku počítáme 1 menší 
kuř.řízek/, osmahneme, přidáme houby a koření a dusíme asi 15 min. 
Moc nepodléváme, aby ve výsledku směs měla spíš hustší konzistenci. 
Podle  fantazie  je  možno  přidat  hrášek  nebo  barevnou  papriku  apod. 
Zchladlou směsí  naplníme palačinky,přehneme, posypeme strouhaným 
sýrem a pokapeme kečupem (kdo má rád pikantérie,může použít i ostrý). 
Nakonec chvíli zapékáme v troubě,dokud se sýr nerozpustí. 
Palačinky jsou vhodným pohoštěním pro návštěvy, vše se dá připravit 
den předem a pak jenom zapéct, papat a zapíjet bílým vínem. 

Do soutěže zaslala : pobočka Olomoucká 

2. Bramborová placka s cibulí a anglickou slaninou 
Suroviny:  1  kg  brambor,  1  vejce,  100 g  hladké  mouky,  20  g  hrubé 
mouky, 1 lžička vegety, sůl, mletý černý pepř, kmín, 5 stroužků česneku, 
petrželová nať,cibule, 150-200 g anglické slaniny. Sádlo nebo olej  na 
vymazáni plechu či pekáče. 
Postup:  Oškrábané  brambory  nastrouháme  nahrubo,  přidáme  vejce, 
hladkou mouku,  hrubou  mouku,  vegetu,  sůl,  pepř,  kmín,  petrželovou 
nať, česnek a vše řádně promícháme. Rozvrstvíme na vymazaný plech 
nebo pekáč, povrch posypeme očištěnou cibulí nakrájenou na kolečka, 
na to rozmístíme na kostky nakrájenou anglickou slaninu. Vložíme do 
vyhřáté trouby a upečeme. 
Podáváme s podmáslím, zákysem, nebo se zeleninovým salátem, čajem. 

Do soutěže zaslala : Darka Šelderová, pobočka Kateřinky 
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3. Polské zelí 
Všechny  ingredience  se  dusí  v  jednom  hrnci,  množství  je  pouze 
orientační, každý si může podle své chuti jídlo upravit.
 Suroviny: 2 páry klobás, 1 malou hlávku zelí (nebo půl větší),1 středně 
velkou cibuli, 1 rajský protlak (střední), 15 dkg anglické slaniny nebo 
uzený špek, sůl, pepř 
Postup: Do hrnce dáme nakrájenou slaninu, přidáme nakrájenou klobásu 
a  nakrouhané  zelí  s  cibulí.  Vše  trochu  podlijeme  vodou,  osolíme, 
opepříme a dusíme. Po chvíli přidáme i rajský protlak. Vodu přiléváme 
dle potřeby, abychom nepřipálili hrnec i pokrm. Dusíme tak dlouho, až 
je zelí měkké. 
Podáváme s bramborem nebo chlebem. 

Do soutěže zaslala : Zuzana Valentová 

4. Zapékané omelety dle Danušky 
Na 4 porce je třeba: Těsto na omelety: 3 celá vejce, špetka soli, 15 dkg 
hladké mouky, 1,5 dcl mléka 
Přísady smícháme a osmažíme omelety na pánvi  rovnoměrně  z  obou 
stran. 
Náplň: 1 kg uzených žeber, 1 vejce, špetka pepře 
Další postup: Žebra uvaříme, vykostíme a pomeleme. Do směsi mletého 
masa přidáme vejce a pepř. 
Přes střed omelety rozprostřeme náplň a omeletu svineme. Vymažeme 
pekáč,  omelety  do  něj  vložíme  a  zalijeme  rozšlehanými  vejci  (cca 
čtyřmi) a zapečeme.Doba přípravy cca 20 minut. 

Do soutěže poslala: Městská knihovna v Hradci nad Moravicí 
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Neuvěřitelné
Neuvěřitelné... 
Přijde pán do knihovny a vrací knihy.
"Máte tady upomínku 300 Kč", praví knihovnice.
"To já vím. Já jsem knihy zapomněl na dovolené v Řecku".
"Tak Vám je poslali, to je od nich hezké".
"Ne, já jsem si tam pro ně dojel" !!! 
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