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Editorial

Úvodník 
Pár slov na úvod nultého čísla občasníku OKOO... 
Milé kolegyně, kolegové i čtenáři, 
kteří jste zabloudili na stránky našeho nového knihovnického časopisu 
OKOO neboli Občasníku knihoven Okresu Opava . 
Bude naší snahou občas přivést na svět knihovnický zpravodaj, kde by 
se mohli knihovníci vzájemně informovat o novinkách a zajímavostech 
ze  své  práce.  Občasník  ještě  nemá  pevnou  a  ustálenou  podobu,  ale 
věříme,  že  časem,  po  překonání  dětských  chorob,  se  z  něj  stane 
neocenitelný zdroj informací  knihovnických novinek z  okresu Opava. 
Samozřejmě se nezříkáme, a naopak vítáme příspěvky dalších kolegyň a 
kolegů z celého regionu a věříme, že nám své příspěvky budou časem 
posílat i naše polské kolegyně z Ratiboře. 

Vaše Zuzana Bornová 

Divadelní memoáry z pohledu knihovníka 
Dějiny divadla, a zejména osudy herců zachycují nejen memoáry, ale 
také krásná literatura. I ona se podílí na našem vnímání světa divadla,  
jeho skutečnosti, na jejím pochopení, a kromě poutavého příběhu může 
přinášet pro čtenáře i zajímavé reálie. 
Mluvíme-li o divadelních memoárech, může se zdát, že jde o srovnávání 
rozdílných  děl,  protože  srovnáváme  fundovaná  díla,  která  přinášejí 
historicky podložená fakta doplněná rozsáhlými rejstříky, fotografickými 
přílohami apod.,  která jsou převážně sepisována divadelními kritiky a 
divadelními vědci, s díly, která píšou sami aktéři o sobě nebo se výrazně 
autorsky podílejí  na celé knize.  Memoáry čerpají  z rozdílných oblastí 
literatury - v případě divadelních memoárů z oblasti literatury faktu a 
literatury dokumentární i literatury krásné. Prolínání těchto žánrů přesně 
vystihuje citát Jana Herbena: Kniha vzpomínek: Praha 1935.: 
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Jaký byl celý můj život, taková je ve zkratce celá moje Kniha vzpomínek.  
Trochu žurnalismu, trochu beletrie a trochu historie. Čtenář však toto 
nerozlišuje a vše zahrnuje do společné škatulky hereckých či divadelních 
memoárů  a  záleží  jen  na  jeho  osobním  vkusu  a  preferenci  určité 
osobnosti herce či divadelní formace, po jakém typu dokumentu sáhne. 
U hereckých pamětí hraje čas velkou roli, zdálo by se, že v tomto žánru 
jsou pro čtenáře atraktivní právě ty memoáry, kde osudy jejich aktérů 
právě probíhají takřka v přímém přenosu, jsou propírány na stránkách 
bulváru a společenských týdeníků. Tyto memoáry psané a vydávané v 
časové rovině, kdy události v nich popisované prožívali i  čtenáři skrz 
média,  vyvolávají mezi čtenářskou obcí právě největší  zájem, protože 
čtenář byl bezprostředním příjemcem všech pikantérií, které jitřily jeho 
pozornost před samotným vznikem knihy nebo vzbuzovaly jeho chuť k 
četbě těsně po vydání knihy, kdy mohl na stránkách tisku a v televizi 
sledovat podávání trestních oznámení na všechny zainteresované osoby, 
milostné rošády hvězd, zápas herce se smrtelnou nemocí. apod. Více než 
kde jinde se u tohoto typu literatury projevuje SPĚCH - nakladatelství 
spěchají, aby zaujala trh a kniha rychle vyšla, čtenář má naspěch, aby 
vstřebal všechny novinky a informace a celá atmosféra nutí i autory, aby 
rychleji přicházeli se svojí kůží na trh. 
Po vyšumění senzace tato díla upadají do zapomnění a již nejsou pro 
čtenáře  atraktivní.  V této  oblasti  se  těší  čtenářskému  zájmu zejména 
memoáry  filmových  herců  nebo  herců  divadelních,  kteří  se  kromě 
divadla  věnovali  i  rozsáhlé  filmové  tvorbě,  dabingu  nebo  práci  v 
rozhlase  a  televizi,  a  dostali  se  tak  zákonitě  do  širokého  okruhu 
podvědomí  veřejnosti.  Tito  aktéři  jsou  známější  než  jejich  "divadelní 
kolegové", tudíž jsou i pro nakladatelský trh atraktivnější. Jedná se např. 
o  notoricky  známé  tituly  Deníky  mezi  životem  a  smrtí  Heleny 
Růžičkové,  Jiří  Sovák....,  které  vycházely  v  několika  částech  a  které 
převálcovaly i žebříčky půjčovnosti v naší knihovně v období let 1994 
-2005. Jednoznačně se tedy jedná o tituly, které díky rychlému vzniku 
doslova monitorují současnost,  takže je čtenář konfrontován s realitou 
popisovanou v knize i průběžně zásobován zaručenými informacemi z 
tisku.  V  případě  úmrtí  hlavního  aktéra  neváhají  sestavovatelé  nebo 
pozůstalí aktérů ještě rychle vydat další vzpomínky, kuchařské recepty 
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prošpikované  humornými  vzpomínkami  a  přizdobit  je  pohasínající 
slávou nebožtíka,  neboť  veřejnost  je  zaplavována  novými  aférkami  a 
skandály, které se dostávají do popředí zájmu. 
Druhým  typem  divadelních  memoárů  jsou  ty,  kdy  pamětník  své 
memoáry  psal  s  větším  časovým  odstupem  pomocí  svých  deníků, 
vzpomínek, setkání s pamětníky apod. Kdy revokoval své vzpomínky, 
hodnotil a formuloval své myšlenky, zamýšlel se nad svou prací, tvorbou 
i dobou, ve které žil, přináší vzpomínky i na své herecké kolegy a známé 
osobnosti s větším časovým odstupem. V této literatuře již nacházíme 
autorovo  hodnocení,  jeho  životní  zkušenost.  Tyto  vzpomínky  jsou 
poznamenané jeho subjektivním hlediskem, autor si vybírá, co veřejnosti 
sdělit a co má být zamlčeno navždy. Zde je opět z hlediska čtenářského 
zájmu nejvíce nosná herecká osobnost, o níž dílo pojednává, záleží také 
na tom, zda se jedná o renomovaného umělce či o herce, který pochází z 
určitého regionu a v knize se objevují vzpomínky, které popisují právě 
tento  region.  Například  knihy  Souboje  Borise  Rösnera  nebo  Vlasta 
Fabiánová  či  Hrst  divadelních  zázraků  od  Miloše  Zbavitele  se  těšily 
velkému zájmu opavských čtenářů,  i  proto,  že Boris Rösner v Opavě 
vyrůstal, Vlasta Fabiánová zde začínala svou hereckou kariéru a Miloš 
Zbavitel zde dlouhá léta pracoval jako dramaturg ve Slezském divadle a 
v Opavě žije. 
Třetí časová rovina, důležitá pro čtenáře, je doba, ve které dílo vnímají . 
Tato  doba  je  nejprve  totožná  s  dobou vydání  pamětí,  ale  vzpomínky 
mohou být čteny i po mnoha letech. Takže nový čtenář vidí děje a dobu 
v memoárech popisované jinak, než čtenář, který memoáry četl v době 
jejich vydání . 
Položme  si  otázku:  Zaujímá  memoárová  literatura  čelní  místo  ve 
čtenářském  zájmu  uživatelů  veřejných  knihoven  nebo  se  jedná  o 
okrajovou  oblast  zájmu  čtenářské  veřejnosti?  Díky  10  letům  plně 
automatizovanému  knihovnickému  provozu  mohu  na  tyto  otázky 
odpovědět  i  konkrétními  čísly.  Když  zadáme  do  režimu  statistiky 
knihovního fondu pro dokument knihy znak MDT 92, event. 792 a výčet 
všech oddělení  a  poboček naší  knihovny,  zjistíme,  že tomuto kritériu 
odpovídá  celkem 4030 svazků.  Pokud upřesníme podmínku přidáním 
klíčového slova herci dojdeme k číslu 703 svazků. 
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Je to málo nebo je to dostatečný počet? 
Naše knihovna má ve svém fondu přes 244 115 knih, z toho 58 141 z 
oblasti naučné literatury. Mohlo by se tedy na první pohled zdát, že je 
tato oblast memoárové literatury v akvizici mírně opomíjena. Neboť její 
počet k objemu naučné literatury dosahuje 1,2 %. Pokud se ale zaměříme 
na četnost půjčování od roku 1994 na všech pracovištích knihovny, kdy 
můžeme tuto oblast memoárové literatury detailně sledovat, zjistíme, že 
se tento nevelký objem knih půjčil 40245- krát , což je zajisté úctyhodné 
číslo na tak malý výsek knihovního fondu ( samozřejmě jsou to čísla, 
která  sledují  četnost  půjčování  celé  memoárové  literatury,  nejen 
sledovaného výseku divadelních memoárů). 
Pokud  si  sestavíme  pomyslný  žebříček  nejpůjčovanějších  knih  ze 
sledované tématiky, tak v žebříčku titulů od roku 1994 do 1. září 2005 
mezi nejpůjčovanější tituly z oblasti memoárové literatury patřily knihy 
o Jiřím Sovákovi a Heleně Růžičkové :

Sovák podruhé - 147 x
Jiří Sovák - 142 x
Ecce homo Helena Růžičková - 123 x
Sovák potřetí - 116 x
Helena o sobě - 104 x
Jiřina Jirásková o sobě - 90 x

Život jako v pavučince (Blanka Bohdanová) - 89x (čistokrevný 
divadelní memoár)
Pro větší  objektivitu,  aby se nám projevila i  produkce po roce 2000, 
představíme Top žebříček v letech 2002 - 2005, dojdeme pak k tomuto 
pořadí: 
2002: 

1. Jiří Sovák
2. Jiřina Jirásková o sobě
3. Sovák podruhé
4. Sovák potřetí
5. Co se vejde do života (Jiří Krampol)
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6. Český don Quichot (Josef Kemr)
7. Helena o sobě

2003: 
1. Ecce homo Helena
2. Jiřina Jirásková o sobě
3. Sovák potřetí
4. Ecce homo...
5. To že jsem já? (Vlastimil Brodský)
6. Bez omezení (Štefan Margita)
7. Nataša Gollová
8. Pravda z Hradu
9. Dáša Veškrnová - první dáma

2004: 
1. Ecce homo Helena
2. Vlastimil Brodský
3. Slávka Budínová
4. Filmová hvězda reálného socialismu (Lenka Kořínková)
5. To že jsem já? (Vlastimil Brodský)
6. Helena konkurz na člověka
7. Nataša Gollová (autor Cibulka, Aleš)

2005: 
1. Vlastimil Brodský 
2. Album úsměvů (Jaromír Hanzlík)
3. Petr Kratochvíl: aneb žil jsem jak jsem žil
4. Deník mezi životem a smrtí
5. Ecce homo Helena
6. Nataša Gollová (Cibulka Aleš)
7. Miroslav Donutil o sobě
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Co lze říci na závěr? Memoárová literatura je oblíbená u určité skupiny 
uživatelů. V období od roku 1994 do září letošního roku činily výpůjčky 
v tomto literárním žánru 0,23%. 
Při tomto hledisku neměly šanci uspět tituly vydané po roce 2000. Pokud 
se  zamyslíme nad  divadelní  memoárovou literaturou,  tak  zjistíme,  že 
tento  žánr  je  z  knižního  trhu  vytlačován  memoárovou  literaturou 
filmových herců, či "memoárovou" literaturou nových hvězdiček, které 
produkují  komerční  televizní  stanice,  soutěže  typu  SUPERSTAR, 
fotbalistů a hokejistů. V současné době je hlavním kritériem prodejnosti 
hvězdné  jméno,  známé  široké  veřejnosti  a  vyživované  vydatně 
bulvárním tiskem, který podporuje prodejnost i absolutních blábolů, tedy 
literatury,  kterou přečteme a za chvíli  si  ani nepamatujeme, o čem ta 
kniha byla, a také se k ní již nevracíme. Na druhé straně nezatracujme 
roli bulváru, který může naopak i vyvolat potřebu čtenáře se k nějakému 
titulu  vrátit  a  vyhledat  ho  v  knihovně.  V  posledních  letech 
zaznamenáváme i menší podíl vydávání klasické divadelní memoárové 
literatury u nás. V minulosti docházelo k cílenému vydávání hereckých 
memoárů  ve  speciální  edici  nakladatelství  ODEON,  které  například 
mapovalo  životní  etapy  herců  Národního  divadla  a  Divadla  Na 
Vinohradech.  Přesto  se  i  tyto  knihy  najdou  na  regálech  veřejných 
knihoven a i když k sobě nepoutají tolik čtenářské pozornosti. 

Zuzana Bornová 

Příspěvek zazněl na Literárně vědní konferenci 48. ročníku Bezručovy 
Opavy. 

Aktuality z regionu

Životní jubileum 
4.10.  oslavila  krásné  životní  jubileum  knihovnice  Anna  Ricková.  
Přejeme jí mnoho zdraví a pohody a hodně elánu při práci v knihovnách 
Darkovice, Hať, Píšť a Vřesina. 
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Paní Ricková začala pracovat v Okresní knihovně Petra Bezruče od roku 
1984.  Prvním  působištěm  byla  Obecní  knihovna  v  Hati,  která  byla 
součástí  střediska  Hlučín.  Později  začala  pracovat  jako  profesionální 
knihovník  i  na  dalších  třech  knihovnách.  Po  transformaci  poboček 
okresní knihovny na města a obce se paní Ricková stala zaměstnancem 
Obecního úřadu v Hati, kde působí jako středisková knihovnice pro další 
tři obecní knihovny. 

Paní Ricková se věnuje kromě 
klasické  knihovnické  práce 
zejména  automatizaci  svých 
svěřených  knihoven.  Již  má 
plně  automatizované  knihovny 
v  Hati  a  Píšti  a  věří,  že  brzo 
přibude  i  knihovna  v 
Darkovicích.  Pod  jejím 
vedením  dosahují  knihovny 
velmi  dobrých  výsledků. 
Kromě  knih  z  výměnných 

souborů  paní  Ricková  nakupuje  a  zpracovává  knihy  pro  všechny  4 
knihovny z prostředků obecních úřadů. Ke své práci využívá knihovní 
systém Clavius, se kterým je velmi spokojena. "Bez výpočetní techniky 
a sdílené katalogizace by se takové množství práce nedalo zvládnout." 
Pro  lepší  představu,  co  všechno  obnáší  její  práce,  uvádím  několik 
statistických ukazatelů v jejích knihovnách za rok 2004: 

Počet registrovaných čtenářů: 752
Počet návštěvníků: 5 969
Počet výpůjček:15 035
Přírůstky za rok 2004: 708
KVČ: 19

V loňském roce zpracovala pro svá pracoviště 708 knih. Na každou 
knihovnu má vyhrazen jeden den v týdnu. Knihovny jsou přístupné 
veřejnosti 30 hodin, tedy 10 hodin z pracovního týdne může věnovat 
nákupu, zpracování, údržbě knihovního fondu, kulturně výchovné 
činnosti a dalším pracím. Co nestihne během pracovního týdne, "dohání" 
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v pátek, kdy se zejména věnuje nákupu literatury. " Na svou práci se 
nedívám jako na zaměstnání" říká " to by nešlo". 
I když je její "knihovnický chlebíček" hodně tvrdý, a pro nás z městské 
knihovny nepředstavitelný, přestože na každou knihovnu dojíždí a 
pracuje čtyři dny v týdnu do večera, je ve svém povolání šťastná. Neboť 
co více potěší než to, když čtenáři ve čtyřech obcích netrpělivě vyhlížejí 
svojí knihovnici Aničku. 

MěK a informační centrum Hradec nad Moravicí. 
Hradec  nad  Moravicí  patří  mezi  nejnavštěvovanější  lokality  
opavského  okresu.  Nachází  se  zde  krásný  zámek  knížat 
Lichnovských,  který  je  spjatý  s  bohatou  hudební  historií.  Na 

hradeckém zámku  pobýval  hudební  skladatel  Ludwig  van  Beethoven,  
Ferec Liszt a Nicola Pagannini. Je zde také Knihovna... 
 Knihovna v Hradci nad Moravicí je základní knihovnou. Od roku 2002 
je  poveřena  výkonem  regionálních  funkcí  ,  které  zajišťuje  pro  18 
obecních knihoven. Knihovna je plně automatizovaná od roku 1998 ?, 
pro  svou  práci  využívá  knihovnický  program  LANius.  Na  konci 
letošního  roku  přejde  knihovna  na  AKIS Clavius.  Od roku 2004 má 
knihovna právní subjektivitu. 

Na  základě  "Programu  podpory 
zajištění  regionálních  funkcí" 
pokračovala  městská  knihovna  ve 
výkonu regionální funkce pro osmnáct 
knihoven svého obvodu. Přísně účelová 
dotace  byla  použita  na  tvorbu, 
distribuci,  oběh  výměnných fondů,  na 
pomoc  při  revizích  a  aktualizacích 
knižního  fondu  a  na  další  nezbytné 

činnosti  napomáhající  rozvoji  knihoven  a  jejich  knihovnických  a 
informačních služeb v obsluhovaných knihovnách. 
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Statistické údaje za rok 2004 
Počet výpůjček: 44.076
Počet čtenářů: 664
Počet návštěvníků: 7.639
Činnost  knihovny je  velmi  bohatá.  Stejně  jako  v  minulých  letech  se 
městská  knihovna  zapojila  do  celostátních  knihovnických  akcí.  Od 
března  do  září  probíhala  celostátní  anketa  "Moje  kniha".  Účastníci 
ankety  volili  svou nejoblíbenější  knihu.  Nejoblíbenější  knihou se  stal 
Harry  Potter  od  J.K.  Rowlingové,  na  druhém  místě  se  umístil  Pán 
prstenů od J.R.R. Tolkiena, třetí místo získala Bible. 
Další celostátní knihovnickou akcí byla "Provazkiáda", která proběhla v 
rámci  Týdne knihoven  v  říjnu  2004.  Naše  knihovna  se  do  této  akce 
zapojila  poprvé,  účelem  této  akce  bylo  vyjádření  kladného  vztahu 
občanů  ke  knihovnám.  Nezapomněli  jsme  rovněž  na  každoročně 
pravidelně se opakující kulturně výchovné besedy pro žáky základních 
škol. 
Ve spolupráci s městským úřadem se nám podařilo dokončit internetizaci 
nejenom v městské knihovně, ale i ve všech 5 pobočkách. V městské 
knihovně jsou tři počítače, na pobočkách po jedné stanici s přístupem na 
internet. Tato služba je velmi využívána. 
Součástí městské knihovny je od roku 1997 městské informační centrum 
zaměřené především na turistický ruch. Poskytuje široký okruh služeb 
pro občany města,  jeho návštěvníky i  zájemce o turistické informace 
ústní i písemnou formou odpovídá na dotazy z celé ČR i dalších zemí 
nejen  evropských.  Rovněž  v  loňském  roce  se  snažilo  infocentrum 
maximálně  uspokojovat  požadavky  na  informace  z  oblasti 
podnikatelských  činností,  z  oblasti  cestovního  ruchu  a  z  oblasti 
kulturního dění ve městě. Informace o kulturních akcích konaných na 
území  města  rozesílá  pravidelně  jednou  měsíčně  na  několik 
informačních portálů. Náročnějším návštěvníkům byly nabízeny ucelené 
tipy  na  výlety  do  okolí  města,  přehledy  památek,  informace  o 
možnostech  kulturního  a  sportovního  vyžití  ve  městě.  Samozřejmostí 
byly faxové,  kopírovací služby a tisk dokumentů.  V prodejní nabídce 
byla  široká  škála  map  a  cyklomap  z  oblasti  ,  pohlednic  města, 
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propagačních materiálů o městě a publikací vydávaných městem. 
Součástí městské knihovny je od roku 1997 městské informační centrum 
zaměřené především na turistický ruch. Poskytuje široký okruh služeb 
pro občany města,  jeho návštěvníky i  zájemce o turistické informace 
ústní i písemnou formou odpovídá na dotazy z celé ČR i dalších zemí 
nejen  evropských.  Rovněž  v  loňském  roce  se  snažilo  infocentrum 
maximálně  uspokojovat  požadavky  na  informace  z  oblasti 
podnikatelských  činností,  z  oblasti  cestovního  ruchu  a  z  oblasti 
kulturního dění ve městě. Informace o kulturních akcích konaných na 
území  města  rozesílá  pravidelně  jednou  měsíčně  na  několik 
informačních portálů. Náročnějším návštěvníkům byly nabízeny ucelené 
tipy  na  výlety  do  okolí  města,  přehledy  památek,  informace  o 
možnostech  kulturního  a  sportovního  vyžití  ve  městě.  Samozřejmostí 
byly faxové,  kopírovací služby a tisk dokumentů.  V prodejní nabídce 
byla  široká  škála  map  a  cyklomap  z  oblasti  ,  pohlednic  města, 
propagačních materiálů o městě a publikací vydávaných městem. 

Alena Žampová 

Kontakt: Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
Podolská 156,
747 41 Hradec nad Moravicí
tel: 553 784 242
fax: 553 783 983
e-mail: mkhradec@okpb.cz
web: www.kinovna.unas.cz 
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Literární osobnosti

PhDr.Vlasta Dvořáčková 
Č E R V E N E C 
Hradba, za níž se upevnilo léto.
Do komor rozumu se dobývají šašci.
Večer dští víno z kašen, šumí legendy.
Anebo:
Kruh pro dva, náramek na obnažené paži.
Červené rozpaky i popínavá láska.
Letící mrak. Roztavený kov hlohů.

Narodila  se  27.  2.  1924 ve  Žďáru  nad Sázavou.  Její  rodné  jméno je 
Hospesová, žije v Praze - ČR. Vzdělání: vysokoškolské, titul PhDr. Je 
básnířka, dramatička, překladatelka. Svého času byla redaktorkou v nakl. 
Práce a Odeon Praha. Informace o tvorbě autorky najdete v publikaci 
Kdo  je  kdo  v  Obci  spisovatelů  nebo  ve  slovnících  spisovatelů.  Na 
www.zar.cz je chystána autorčina prezentační stránka. 
V loňském únoru  oslavila  Vlasta  Dvořáčková neuvěřitelné  osmdesáté 
narozeniny.  Tato  skromná  paní  se  kromě  vlastní  tvorby  věnuje 
překladům z angličtiny a polštiny takovou měrou, že znovu vytváří  v 
českém  jazyce  trvalou  hodnotu.  Vysoká  úroveň  jejích  překladů  je 
podmíněna  i  tím,  že  ona  sama  je  literátkou,  a  k  cizí  tvorbě  tedy 
přistupuje s velkou mírou citu. Verše (i prózy) vybraných autorů nosí tak 
dlouho v hlavě, že ji neopouštějí ani na procházkách, ani při práci jiné, 
třeba doma nebo na zahrádce. A až s jejich vnitřním světem plyne, teprve 
potom je spokojená. Řekla bych, že v jejím podání nejde o překlad, ale o 
proměnu.  Severu  Moravy  je  doktorka  Dvořáčková  blízká  hlavně 
překlady  z  polštiny.  Jejíma  rukama  prošla  tvorba  mnohých  velikánů 
sousední země." 
Jmenuji dva zástupce: Tadeusz Różewicz a Wisława Szymborska. Oba 
básníci.  Oba  věhlasní.  Básnířka  Szymborska.  dokonce  nositelka 
Nobelovy ceny, při předání tohoto prestižního ocenění byla i paní Vlasta, 
a to na přání autorky samé. S T. Różewiczem se naposledy sešla v rámci 
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olomoucké  poetické  velkošou  v  říjnu  roku  2003.  Z  próz  mohu 
připomenout klasiku - Pan Wołodyjowski od Henryka Sienkiewicze. 
Paní Vlastu, s níž si dopisuji už nějaký ten pátek, jsem poznala vlastně 
při  svém putování  do  Anglie  v  rámci  zájezdu  Obce  spisovatelů  (viz 
fejeton To je "má" Anglie, Vaše Veličenstvo... - prezentace v autoských 
medailonech na www.okpb.cz). Při nutných zastávkách na dlouhé trase, 
mezi  naší  stověžatou  Prahou  a  francouzským  Calais,  ať  se  můžeme 
nadechnout  vzduchu,  ulevit  svým  lidským  potřebám...  pak  někteří 
pokuřovali,  jiní  usrkávali  lahodné  "rychlokafe"  z  kelímků  nebo  z 
plechovky  pivo,  či  citrónovku  -  jsme  si  z  ničeho  nic  začaly  družně 
povídat.  Jako  bychom byly  dávno  přítelkyněmi,  a  už  to  tak  zůstalo. 
Kdybyste snad chtěli vědět, proč tomu tak je, sama nevím... 
Dopisy  od  paní  Dvořáčkové  jsou  charakteristické  osobitostí  a  její 
zavedené oslovení,  určené pro mne -  Milá paní Božo -  mne vždycky 
naladí do úsměvna, neboť to ve mně evokuje téměř zapomenuté dětství. 
Naše psavé povídání se dotýká osobních životů i tvorby, spisovatelských 
problémů,  podmínek  k  literární  činnosti  i  náhledu  na  současnou 
společnost. Velmi sporadicky se slyšíme po telefonu. Paní Vlasta totiž 
žije v Praze, v domku, spolu s rodinou svého syna. Já, jak známo, bytuji 
v Ostravě a ani jedna už na tom nemíníme nic měnit. 
Poslední  zásilka z Prahy dorazila koncem května letošního roku. List 
začínal tak hezky - 
Milá paní Božo, 
konečně vyšel můj výbor z Leśmiana, a mohu Vám ho poslat. Zdá se mi,  
že je to básník, který Vám bude blízký - nemýlím se?
PhDr. Vlastě Dvořáčkové patří můj obdiv pro její pracovitost, ačkoliv 
její zdravotní stav není již tak dobrý a je s podivem, že dokáže být tak 
usilovná. Nutno dodat, že k překladům přidává ještě zasvěcené doslovy, 
popřípadě dokonce třídí a vybírá ilustrační fotografie. 
Její vlastní tvorba z posledních let by si zasloužila větší pozornost od 
pražských nakladatelů... To je můj osobní náhled. 
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P R O S I N E C 
Pečená jablka. Kapely naděje.
Koledy rozdávají sladké perníky
i hladovým, i sytým. Taneční krok svátků
Anebo:
Krajina, která není na mapách.
Červenec  2005  -  Verše:  Červenec a  Prosinec jsou  z  poslední  tvorby 
Vlasty Dvořáčkové 

Božena Klímová 

Knihovníci doporučují

Leonardo 
V průběhu září 2005 zakoupilo oddělení doplňování a zpracování fondu 
pro čtenáře naší knihovny opravdovou lahůdku - dosud největší knihu  
vyrobenou v češtině. Tato 7,5 kg vážící kniha přináší úplné dílo slavného 
italského génia - malíře, architekta, vynálezce a vědce. 
Kniha potěší každého obdivovatele výtvarného díla, ale plně zaujme i 
čtenáře se zájmem o vědecké práce a objevy. Obsahuje vysoce kvalitní 
reprodukce známých obrazů, ale i stovky dalších, které doposud nebyly 
zveřejněny. 
První část knihy zahrnuje Leonardovy texty - korespondenci, smlouvy, 
deníkové zápisky a literární dílo. Druhou část tvoří přehled zachovaných 
i  ztracených  obrazů  s  podrobným  popisem  jejich  technického  stavu. 
Každý obraz, kterému lze přičíst da Vinciho autorství, kniha představuje. 
Díky novým objevům a vědeckému zkoumání se zde poprvé objevuje 
definitivní katalog jeho výtvarných děl. V třetí části se nachází přehled 
663 studií, kreseb a skic z anatomie, architektury, vojenství, kartografie a 
dalších oborů, jimž se Leonardo věnoval. Extrémně velký formát knihy 
(290  x  440  mm)  dává  vyniknout  dosud  neviděným a  neuvěřitelným 
detailům obrazů. 

15



Z německého vydání nakladatelství Taschen se o české vydání tohoto 
artefaktu zasloužilo Nakladatelství Slovart, které z něj učinilo unikátní 
událost na předvánočním trhu. 

Lenka Hadámková 

Technický slovník naučný. 1. vyd. 
Téměř po dvaceti letech je dokumentový fond Knihovny Petra Bezruče  
obohacen o nový technický slovník, resp. Technický slovník naučný. 
Toto osmisvazkové dílo vydalo v průběhu 4 let pražské nakladatelství 
Encyklopedický  dům.  První  svazek  slovníku  zahrnující  písmena  A-Č 
vyšel z tiskárny v září 2001, poslední osmý svazek pak v červenci 2005. 
Na  jeho  tvorbě  se  podílel  široký  autorský  kolektiv  zahrnující  nejen 
zaměstnance nakladatelství, ale i 150 externích autorů a konzultantů. 
Slovník  zachycuje  současnou  techniku  a  technologii  stejně  jako 
související  teoretické obory. Zahrnuje také technické novinky i dějiny 
oborů  a  vynálezů.  Tato  výkladová  encyklopedie  odborných  termínů 
zabrala 3 711 stran formátu A5. Je doplněna o téměř 3 000 černobílých a 
barevných ilustrací,  130 tabulek a každý svazek navíc pojímá 8 stran 
barevné obrazové přílohy. Osm svazků slovníku obsahuje celkem 36.497 
abecedně uspořádaných hesel. 
Encyklopedie  je  určena  nejširšímu okruhu čtenářů a  využít  ji  mohou 
uživatelé  všech  věkových  skupin  i  úrovní  vzdělání.  Svazky  slouží  k 
rychlému vyhledávání aktuálních informací z oblasti techniky. Slovník je 
k dispozici v hlavní budově KPBO ve studovně a v oddělení pro děti a 
mládež, v pobočkách Kateřinky, Kylešovice a Olomoucká. 

Eva Víchová 

Jak to bylo poprvé 
"Jak to bylo poprvé", to je lákavý námět pro oblíbené kmenové autorky  
nakladatelství Víkend. 
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Každá po svém pozoruje  život  a  vypravuje,  co vše se  na jeho prahu 
přihodí. Příběhy povzbudivé i smutné, ale zármutek netrvá nikdy příliš 
dlouho.. Však to znáte, někdo zklame, ale pak se objeví ten pravý, na 
zklamání je rychle zapomenuto, jak už to v životě chodí. 
I o tom vás přesvědčí první lásky v šesti podobách šesti českých autorek 
- Lenky Lanczové, Jarmily Dědkové, Sandry Lanczové, Šárky Junkové, 
Jely Mlčochové a Kristýny Pivodové. 

Barbora Marková a Pavlína Raková 

Kniha čísel - Adam Spencer 
Každý z nás se učil, učí nebo teprve bude učit matematiku. Abundantní  
čísla,  automorfní  čísla,  Fibonacciho  čísla,  Kaprekarova  čísla,  
prvočíselná  dvojčata,  výstřední  čísla,  trojúhelníková  čísla,  spřízněná  
čísla. Že jste z toho celí tumpachoví? Nebojte se... 
-  výstřední  australský bavič  Adam Spencer  vám ve své knize:  Kniha 
čísel  vysvětlí  co  je  to  za  potvůrky  a  jak  je  poznáte.  Autor  se  ze 
škrobeného  matematika  stal  moderátorem jednoho  z  nejoblíbenějších 
tamějších  rozhlasových  pořadů,  v  nichž  zcela  nepředvídatelným 
způsobem kombinuje matematiku se šoubyznysem. 
Když vás něco zaujme, nepotřebujete k řešení problémů nic - jen tužku a 
papír.A víte co je super? - Pokud vám matematických buněk v hlavě zas 
tak  moc  nenarostlo,  stejně  nepřijdete  zkrátka.  Dočtete  se  navíc  ještě 
spoustu zajímavostí o hercích, hvězdách pop-music i o zdánlivě docela 
obyčejných lidech! 

Barbora Marková a Pavlína Raková 

Horká stopa - Hans Jürgen Press 
Který  z  dětských  čtenářů  by  neměl  rád  detektivní  příběhy,  tajemné 
záhady a dobrodružné zápletky? Knížka "Horká stopa"  je  přesně ten  
druh knihy, který je u dětí velice oblíbený. 
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Při její četbě se samy stávají malými detektivy a zkoušejí si svůj um, 
rychlý postřeh, snaží se vypátrat správné řešení nevysvětlitelných záhad 
či najít nebezpečného pachatele. 
Řešení  jednotlivých  záhadných  případů  je  určeno  všem  dětským 
čtenářům, kteří mají kromě ostřížího zraku i patřičný zápal umožňující 
najít ve spoustě zabydlených obrázků rozhodující důkaz. 

Barbora Marková a Pavlína Raková 

Rytířovo kopí - Martina Drijverová 
Lidí zbylo na zemi málo. A jen jeden z nich, vyvolený, šestnáctiletý Orin 
ze Zaredu, se může Zlému postavit. Musí však získat kopí rytíře, který je  
společníkem zeleného draka... 
Svět  ovládlo  Zlo,  ztělesněné  přízraky,  vlkodlaky,  upíry,  divokým 
lovcem… a především TÍM - příšerou, jejíž jméno nelze vyslovit, neboť 
pak by její nadvláda nikdy neskončila... 
Orin  hledá  cestu  k  vysvobození,  hledá  však  i  lásku  a  něhu.  Cesta  k 
přemožení  Zla  není snadná.  K vítěznému boji  může mladý muž dojít 
teprve po nalezení vlastní duše. Teprve poté, co se naučí zodpovědnosti a 
toleranci, teprve poté, co dokáže odlišit skutečnou lásku od okouzlení, 
pak se stane vítězem - nejen nad hrůzou, která ovládla svět, ale i sám nad 
sebou. 

Barbora Marková a Pavlína Raková 

Tři v háji – Pawlowská, H., Hercíková, I., Viewegh, M. 
Kniha je jednou z nejčtenějších a nejžádanějších za poslední období na 
naší pobočce Kylešovice.Olga,Kristýna a Albert se střídají po kapitolách 
ve vyprávění jejich společného příběhu. 
Podtitul na zadní straně obálky říká, že kniha pojednává o lidech, kteří 
chtějí lásku a taky sex. 
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Tím je přesně vystižen obsah celé knihy.Milostný trojúhelník jako popis 
vztahů  mezi  postavami  je  v  tomto  případě  zcela  nedostačující.  Lépe 
řečeno,  jedná  se  o  mnohoúhelník,  protože  se  tyto  postavy  navzájem 
setkávají, opouštějí , zase se k sobě vracejí, opíjejí se, hledají sami sebe. 
Kniha je střízlivým pohledem na krizi středního věku. Příběh nepostrádá 
návaznost a je zajímavé pozorovat, jaké předchozí události se ten který 
autor "chytil" a rozhodl se ji rozvést. 

Zdena Olajcová a Martina Rýžová 

Kniha Dinina - Wassmo,H. 
Jeden z nejmodernějších norských románů se odehrává daleko na severu  
v 19. století. Je plný drsné krásy a poetiky, stejně jako lidé, o kterých se  
píše. 
Dina je "vlčí dítě". Shodou nešťastných náhod zabila svou matku, když 
na ni vylila káď vařícího louhu. Nebohá holčička je vydána napospas 
svým vlastním myšlenkám a výčitkám, nikdo ji nepohladí, nikdo se jí 
nesnaží pochopit. Až teprve najatý učitel Lorch ji zasvětí do tajemství 
čísel  a  hudby.  Bude  však  ještě  dlouho  trvat  než  Dina  využije  svého 
talentu, který v ní dřímá. V románu sledujeme Dininu proměnu z mladé 
divoké  novomanželky  v  stárnoucí  vdovu,  která  však  vládne  pevnou 
rukou  bohaté  usedlosti.  Neúprosně  přebírá  moc  nad  svým  okolím, 
zatímco  uvnitř  ji  dostihují  přízraky  tragicky  zesnulých.  Dina  dlouho 
hledá sama sebe,  aby nalezla  lásku.  Ta se však nikdy nenaplní podle 
jejích představ. Kniha Dinina je vlastně vyprávěním o honbě za vlastní 
identitou. 

Zdena Olajcová a Martina Rýžová 

Novinky na videu 
Mezi našimi novinkami se objevilo pár titulů na DVD, které si zaslouží  
vaši pozornost. 
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Film Spalovač mrtvol, fascinující nadčasové dílo režiséra Juraje Herze, 
natočené  v  roce  1968  podle  románu  Ladislava  Fukse.  Působivý 
psychologický  horor,  v  němž  Rudolf  Hrušinský  podává  otřesnou 
výpověď o eleganci lidské zrůdnosti a síle ideologie. 
Film španělského režiséra  Pedra  Almodóvara  Hlas  moře je  pravdivý 
životní příběh Španěla Ramóna Sampedra, který 30 let vedl kampaň za 
právo na euthanasii a za právo na svou vlastní smrt. Filmu vévodí Javier 
Bardem v hlavní roli. 
Německý film Pád Třetí říše nám dává k nahlédnutí konec 2. světové 
války. Velkým kladem je historická přesnost, s jakou vykresluje poslední 
dny Adolfa Hitlera a jeho spolupracovníků.  Výtečným způsobem tuto 
osobnost, která tolik ovlivnila běh 20. století, ztvárnil Bruno Ganz. 

Jana Langová 

Medúlla - Björk 
Okouzlující  islandská  panenka se  rozhodla  posluchačům naservírovat  
další porci svých hudebních pohádek ze země tisíce a jednoho gejzíru. A  
člověk jen tiše sedí a ani nedutá... 
, aby náhodou neztratil nit a nepřišel tak zbytečně o sebemenší nádherný 
moment. Ještě před vydáním alba se hodně psalo o tom, že se Björk tak 
zamilovala do přirozené krásy lidského hlasu, že prakticky rezignovala 
na  využití  hudebních  nástrojů  a  soustředila  se  především  na  vokální 
projev.  Už  samotný  název  desky  "Medúlla"  se  překládá  jako  "Dřeň" 
nebo "Dužina" a plně vystihuje její obsah. Jde až na samou dřeň, přitom 
je  neobvykle  šťavnatá  a  moc  chutná.  S  avizovanou  rezignací  na 
elektroniku  to  nakonec  není  až  tak  horké,  občas  se  nějaké  rytmické 
smyčky  nebo  zakňourání  syntezátoru  ozvou,  v  největším  úletu 
"Ancestors" zní dokonce klavír,  ale je třeba říct,  že mnohdy si  Björk 
skutečně vystačí jen s lidskými hlasy, které novince dominují. U téhle 
Islanďanky jsme si už zvykli na mnohé, při prvním poslechu jejích desek 
jste podvědomě napnuti  a v očekávání něčeho výjimečného. Ještě víc 
než snová nádhera předchozí "Vespertine", přestože se mi při srovnání 
stále zdá o kousek lepší než novinka. Hudba vás zcela pohltí, máte pocit 
bezpečí, okolní svět se všemi problémy přestává existovat, jste jen vy a 
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ona.  Je  obrovsky  inspirativní,  mozek  pracuje  naplno  jako  při  těch 
nejlepších knihách,  kdy vám při  četbě běží  před očima vlastní  filmy. 
Björk  vždy  měla  smysl  pro  silnou  melodii  a  ani  Medúlla  není  bez 
hitových ambicí. Pominu-li olympijskou "Oceania" je favoritem hlavně 
"Who Is It (Carry My Joy On The Left, Carry My Pain On The Right)" 
Interpret: Björk
Album: Medúlla
Vydavatelství: Wellhart
Rok vydání: 2004

Petr Zlámal 

X & Y - Coldplay 
V porovnání s předchozím "A Rush Of Blood To The Head", kapela je na  
novince  "X&Y"  dost  jinde.  Přibylo  rychlých  a  nadupaných  písní,  s  
očekávanou  elektronikou  to  není  vůbec  žhavé.  Kytary  jasně  vedou  a 
pokud něco hodně překvapuje, tak příklon k U2. 
A při vší úctě ke zbylým dvěma deskám, "X&Y" z toho vychází jako 
nejlepší. Nejde o to, že je nejnovější a tím zastiňují vše předchozí, ona 
prostě  hraje  naprosto  neuvěřitelně.  Naříkavý  zpěv  Chrise  Martina  je 
trvalkou,  také písně mají  příjemnou stavbu v duchu známých kousků 
kapely,  jenže  zásadně  jiný  je  výsledný  kabát.  Coldplay  se  rozhodli 
vstoupit mezi rockové superstars, nebo alespoň mezi ně byli postrčeni. 
Už dlouho si firma nehlídala vydání desky tak, jako "X&Y". Na síti se 
nedala dřív sehnat, než až v den vydání, což byl husarský kousek. Také 
díky  tomu  okamžitě  vystřelila  na  špici  hitparády  po  obou  stranách 
Atlantiku. Po mediální masáži stran výjimečnosti materiálu byli všichni 
zvědaví, jak na tom noví Coldplay skutečně jsou. A nelitují. Při poslechu 
poslední desky U2 si člověk říkal, jak báječně staří Irové omládli a našli 
sebe sama, jenže až teď slyší, jaké by to asi bylo, kdyby se Bono a spol. 
narodili o čtvrtstoletí později. Pilotní singl "Speed Of Sound" berte jako 
důkaz významu U2 pro rockovou hudbu na britských ostrovech, mezi 
tuctem uvedených a jednou skrytou skladbou jich ale najdete mnohem 
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víc. Také je moc pěkné, když se současná kapela chopí odkazu Beatles s 
takovou invencí jako Coldplay v titulní písni své novinky. Aby nedošlo k 
omylu,  skupina  zůstává svá,  jen  prostě  ani  na  jednom z  předchozích 
dvou alb neměla tolik jednoznačných singlů jako tady. Při kvalitě celého 
materiálu  a  zájmu  firmy  mohou  Coldplay  celkem  úspěšně  atakovat 
prodejní hranici 20 miliónů kusů. Dobré tři roky bude v rádiích co hrát, 
pokud to ale chcete mít hezky pohromadě už teď, pořiďte si "X & Y" 
Interpret: Coldplay
Album: X & Y
Vydavatelství: EMI
Rok vydání: 2005

Petr Zlámal 

Kiss Me on My Ego - Monkey Business 
Monkey Businnes před pěti lety začínali stavět na funky, s dalšími alby  
se ale nechali ovlivnit spíše taneční hudbou, což se nejvíc projevilo na  
minulém albu "Resistance Is Futile". Novinka si naštěstí vede o něco  
lépe... 
,  taneční rytmy ve stylu osmdesátých let  opět  vystřídaly skvělé fláky 
podporované vytříbenými instrumentálními výkony. I když zavedená hra 
s hvězdnými hosty na albu už kapku nudí, novinkové album nepostrádá 
tradiční osobitost v podobě svérázného humoru, který je vsazen snad do 
všech skladeb.Hned první "Chick Flick" patří mezi největší esa ve hře. 
Skupina  s  staví  na  silném  rytmickém  a  melodickém  podkladu, 
Ruppertův zpěv potom vše podtrhuje společně se "sametovým vokálem" 
Tonyi Graves.  Písnička propracovaná do všech detailů je následována 
nejtvrdší  peckou  alba  "Weekend  Warrior".  Tady  hudebníci  nejvíc 
vybočují ze svých zajetých kolejí. Nejtvrdší skladba jejich tvorby vůbec 
je prodchnutá mírně punkovým rytmem a bouřícími se kytarami. Z byť 
sebemenšího  melodického  a  rytmického  motivu  získává  maximum. 
Nechybí  v  ní  ani  rap  a  hostující  zpěvák  Glenn  Hughes  (dříve  Deep 
Purple)  dává  písni  nádech  profláknutého  evergreenu.Monkey  Buiness 
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natočili  album,  kterému  nechybí  nápad  a  originalita.  Skvělé 
instrumentální výkony a vynikající hosté společně s jednoduchými texty 
a svérázným humorem navazují  přirozeně na dekádu předchozích alb. 
Deska  je  celkově  hudebně  přístupnější,  protože  se  nebojí  překročit 
hranice stylů a to je na ní asi nejvíc obdivuhodné. 
Interpret: Monkey Business
Album: Kiss Me on My Ego
Vydavatelství: Sony Music
Rok vydání: 2005

Petr Zlámal 

Punky Dumky - Benedikta 
Kapela  Benedikta  pochází  z  Karviné.  Na  svém druhém albu  "Punky 
Dumky" se opět inspirovala lidovou tvorbou, kterou propojila s funky,  
jazzem a  rockem.Nekonvenční  posluchač  si  tudíž  na  "Punky  Dumky"  
přijde na své. 
I když většina část skladeb bere své jádro v lidovkách, každá píseň se 
pohybuje  trochu  v  odlišných  dimenzích.  Potom  už  nemůže  nikoho 
překvapit, že po rázném funky následuje obrat do melancholie, kterou 
rychle  vystřídá  určitá  svébytnost,  kterou  známe  třeba  od 
Radůzy.Inspirace  lidovou  hudbou  je  tu  ale  zhola  jiná,  než  např.  u 
"kolegů" Čechomoru, nebo Docuku. Z Benedikty totiž nečiší tak patrný 
základ  původního  folkloru.  I  když  se  může  stát,  že  vám  nebudou 
všechny  texty  po  chuti,  a  některé  aranže  se  nevyvedly  na  výbornou, 
Benedikta  dokázali  z  lidovek udělat  výborné  skladby,  které  okořenili 
moderním zvukem.Byla  by  asi  chyba  nezmínit,  kdo  vlastně  za  tímto 
dílkem stojí. Svůj talent na albu předvedly sestry Váňovy. Jejich zpěv a 
housle jsou dva důležité elementy, bez nichž by album nebylo tím čím 
je, respektive Benedikta nebyli Benediktou. Řízná rytmika Jaryna Janka 
a Vojty Doudy (Krucipüsk) vyplňuje druhou nezbytnou vlastnost bandu. 
Každá  osobitost  jednotlivých  členů  skupiny  potom  vtiskla  všem 
skladbám svůj neobyčejný ráz a náladu. Na "Punky Dumky" nehledejte 
další Čechomory, ale zaposlouchejte se do lidové hudby, která v sobě 
díky Benediktě probudila moderní a zajímavý způsob interpretace. 
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Interpret: Benedikta
Album: Punky Dumky
Vydavatelství: Indies Record
Rok vydání: 2005

Petr Zlámal 

Burza nápadů

Beseda o Opavě 
Beseda o Opavě a jejich památkách formou pověstí, avšak nechybí ani  
stručná fakta. 
Pro besedu: 
autentické fotografie z knihy "Opavské chrámy" - Bohumil Kaděrka
současné fotografie z knihy "Opava" - Petr Sikula
naskenované fotografie

Pověst o Opavě - jak vznikl název města: 
Stalo se, že se v údolí řeky potkali dva páni. Nastrojení, vyšňoření. Oba 
se vyjeli na lov do lesů, kterých je v okolí dostatek a jsou známé hojností 
zvěře. Slovo dalo slovo, rozhodli se, že budou lovit společně. Navečer 
prvního  dne  se  unaveni  utábořili  na  břehu.  Ráno  je  probudil  hluk. 
Vyskočili a viděli, že se k nim blíží kupecká karavana. Vozy vrchovatě 
naložené  zbožím,  koně  se  prohýbali  pod  tíhou  truhlicemi.  A už  stál 
kupec u obou mužů, hluboce se jim klaněl a zvučnými slovy nabízel své 
zboží. Pánové hleděli, látkami, kořením i drahými šperky se probírali, 
ale stále jen vrtěli hlavami. Nic jim nebylo dost dobré a vzácné. Až v 
posledním  voze  stála  mezi  jinými  krásnými  předměty  klec  přikrytá 
drahotkaným brokátem. I ptali se páni, copak to v ní kupec ukrývá? Ten 
se vymlouval tak či onak, nechtěl jim ptáka z klece za nic ukázat, ten že 
je  určen  jako  dar  královně  v  dalekém  městě.  Pánové  se  pohledem 
domluvili a když kupec, chtěje jejich pozornost k jiným zvláštnostem 
odlákat, otočil se k nim zády, strhli roušku z klece. 
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"Toho chci!" ozvalo se v tu chvíli z obou hrdel najednou. V kleci byl 
pták tak krásný, až oči přecházely. Jeho peří se lesklo jako z kovu, hrálo 
z modra do zelena i do zlata. Na hlavě se třpytila korunka z peří. Páni 
nikdy nic tak krásného nespatřili. A že toho vzácného ptáka chtějí mít. 
Ale samozřejmě každý sám pro sebe. Hned bylo po přátelství. Nejprve 
na sebe zlostné pohledy vrhali, pak se zlými slovy uráželi. Kupec celý 
nešťastný pobíhal kolem nich. Nakonec páni na sebe i meče vytasili. A 
bylo zle. Kupcova družina měla co dělat, aby ty dva horkokrevné muže 
od sebe odtrhla a souboj jim rozmluvila. Kupec jim domlouval, že páv je 
skutečně určen pro královnu, ale budou-li ho čekat na tomto místě za rok 
a  den,  každému z nich páva z  cizích krajů přiveze.  Návrh se pánům 
zalíbil,  slíbili,  že budou čekat … Ale… Co kdyby se kupec opozdil? 
Nebo si cestu zkrátil a přijel dříve. Nebudeme přede čekat v nepohodlí. 
Dáme na tomto místě postavit město. A že naše pře vznikla pro páva, 
bude se jmenovat Opava. 
Pověst o řece Opavě a proč se v ní občas najde zrnko či  hrouda 
zlata: 
V horách,  které  z  údolí  řeky  vidíme  na  obzoru  a  které  mají  jméno 
Jeseníky, žil před dávnými a dávnými lety (a možná ještě žije dodnes) 
zlý a  nevzhledný skřítek.  Bydlel  v  lední  jeskyni  a  setkání  s  lidmi se 
vyhýbal. Jinak ale lidem škodil jak jen mohl. Rozfukoval kupky sena, 
sesílal  bouřky, rozvodňoval potoky a říčky,  plašil  stáda pasoucí se na 
úbočích hor. Až jednou na svých nedobrých toulkách lesem spatřil dívku 
ze vsi. Vlasy měla jako zlato a oči modré letní nebe. Jmenovala se Opa. 
Sbírala léčivé byliny pro nemocného bratra. Skřítek byl pohledem na ni 
jako omámený. Kudy chodil, myslel jen na Opu. Nakonec se rozhodl, že 
ji  unese do své jeskyně. Vyčíhal si ji  v lese a čarami ji přilákal až k 
jeskyni. Dívka byla zlým skřítkem poděšená, bála se ho a chtěla zpět do 
vesnice.  Ale  skřítek  naléhal,  aby  se  stala  jeho  ženou.  Když  ani  p 
prosbách  a  ni  po  hrozbách  nesvolila,  zavalil  vchod  jeskyně  velikým 
kamenem. Opa uvnitř plakala a naříkala, ale nikdo ji neslyšel. Nakonec 
se pláčem proměnila v pramínek , který pod balvanem nalezl cestičku z 
jeskyně a pustil se do údolí. Opa se proměnila v říčku. 
Byla modrá jako její krásné oči a lidé v ní nacházely valounky zlaté jako 
vlasy nešťastné dívky. 
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Jak vypadala středověká Opava? 
bílé město Opava vzniklo poněkud jinak, než jak praví pověst. Nejprve 
to  byla  kupecká  osada  při  cestě,  která  vedla  z  Moravy  do  Polska. 
Městem  se  Opava  stala  v  roce  1224.  To  už  byla  pravděpodobně 
obehnána valem, který později nahradily hradby, které chránily město 
před vpádem nepřátel.
byla obehnána hradbami (dnes je tvoří parky).
do města se vcházelo 3 branami, které měly název podle vesnic, kam 
směřovaly - Hradecká (nad Ostrožnou směr k pizzerii Uno), Jaktařská 
(za divadlem směr k spořitelně), Ratibořská (na Dolním nám. směr k 
bazénu) 
Statky  v  okolí  Opavy  byly  výstavné,  většinou  postavené  z  tvrdého 
materiálu. K ruce majiteli byli stálí zaměstnanci - pacholek (pohunek, 
synek)  a  "dživka"  příp.  pěstnounka.  Na polích  pěstovali  zemědělci  v 
okolí Opavy rež (pšenice), žito, jačmeň, oves, ščudlek (jetel), míšaninu. 
Na  podzim  se  sklízely  kobzole  (zemáky),  řepa,  ze  zeleniny  hlavně 
"zele". Osetá pole hlídal -hutný, celou dědinu -vachtař, někdy zvaný též 
půlnoční. 
Konkaterdála Nanebevzetí panny Marie 
Kostel stál dříve na kraji města, kousek od něj byla v hradbách městská 
brána  -  Jaktařská.  Patří  mezi  nejvýznamnější  umělecké  památky  v 
Opavě. 
1260 již první zmínky o farském kostele
ve  14.stol.  kostel  zničen  a  místo  něj  byl  postaven trojlodní  chrám z 
pálených  cihel  ve  slohu  slezské  cihlové  gotiky  s  typickým  pilířem-
ramenem, měl původně 2, ale druhé se zřítilo
Pověst: V době, kdy se začal chrám Nanebevzetí panny Marie stavět, žili 
v Opavě dva bratři, kteří se podíleli na plánech i na výstavbě kostela. 
Oba se zamilovali do jedné dívky. Ale ta se neuměla rozhodnout. Chvíli 
dávala přednost jednomu, chvíli druhému, ale ani jeden z nich neměli 
jistotu, že dívka miluje právě jeho. Marné byly domluvy přátel, aby se 
mládenci  poohlédli  po jiných děvčatech,  že jich v městě  dost  a  dost. 
Každý z bratrů chtěl právě jen tu jedinou. I dohodli se nakonec, že dívka 
si  vezme  za  muže  toho  šikovnějšího.  A svou  dovednost  měli  bratři 
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předvést právě na stavbě kostela. Měl mít dvě věže, každý tedy bude 
stavět jednu a kdo z nich bude dříve hotov s dílem, ten bude šťastným 
ženichem. 
Oběma se práce dařila, oba pokračovali stejně rychle. Až jednoho dne si 
starší bratr povšiml, že věž jeho soupeře je přece jen o kousek vyšší. 
Zjistil,  že mladší bratr chodí na věž pracovat i  večer při  světle lamp. 
Staršímu se to nelíbilo, měl za to, že jako prvorozený má na dívku nárok 
on. Věž nevěž, soutěž nesoutěž. Počíhal si na sourozence a potmě ho 
shodil  z  věže  dolů.  Jeho tělo  pak tajně zakopal.  Pokračoval  klidně v 
práci, jeho věž rychle rostla, zatímco druhá čněla k nebi jako ulomený 
zub.  Měšťané  se  sice  divili,  kam  se  mladší  bratr  poděl,  ale  pak  si 
pomysleli, že odešel z města, aby se nemusel dívat, jak si jeho milou 
vede k oltáři jiný. 
Chystala se svatba. Ženich s nevěstu už už měli vyjít do kostela, když 
přiběhli lidé s hroznou novinou, že bylo nalezeno mrtvé tělo mladšího 
bratra. Pravda vyšla najevo. Staršího bratra odsoudili ke ztrátě hrdla a 
dívka  se  z  těch  děsivých  událostí  pomátla  na  rozumu.  Lidé  ukončili 
rozestavěnou věž cimbuřím, které dodnes připomíná tragický příběh tří 
lidí. Stalo se? Nestalo? Důvod, proč mají věže právě takový vzhled, je 
jistě prozaičtější, ale to starému příběhu neubírá na půvabu. 
Synagoga 
O  novostavbě  synagogy  se  začalo  uvažovat  roku  1886,  uskutečnění 
zamýšlené novostavby došlo ale až o deset let později. Proč se záměr 
zdržel, nevíme. 
vlastní  budovu  synagogy  známe  již  jen  s  fotografií,  jsou  zde  vidět 
monumentální  stavby  s  výraznou  kopulí  a  dvěma  menšími  báněmi, 
interiér nám zůstane asi navždy neznámý.
budovu navrhl v té tobě proslulý olomoucký architekt Jakob Partner a 
realizoval ji opavský stavitel Josef Hruschka.
hlavním rysem synagogy byl maurský styl, který měl ztělesňovat zájem 
o středověkou arabsko-židovskou kulturu
z  9.-10.  listopad  1938  kdy  proběhla  "křišťálová  noc"  lehla  synagoga 
popelem
Hláska - radnice 
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Byla také nejstarším obchodním centrem Opavy. Nalézaly se zde sklady 
zboží, které kupci převáželi přes Opavu - něco jako dnešní celnice. Byly 
zde i pekařské lávky se zbožím z nedaleké Pekařské ulice a prodávalo se 
zde  i  sukno.  V  prvním  poschodí  pak  zasedal  soud  a  městská  rada. 
Dokonce se v ní hrálo i divadlo. 
Švédská kaple: 
1390
původní název - kaple sv. Kříže
současný název pochází z dob 30-ti leté války, kdy byla v Opavě usazena 
švédská vojska a v kapli měli své bohoslužby
později byla kaple - vojenským skladištěm - sýpkou
1866  epidemie  cholery  -  nestačil  už  hřbitov  v  Kateřinkách  a  tak  se 
začalo pohřbívat i u kaple, kde ale původně byli pohřbíváni jen vrazi a 
oběšenci
byla hraniční kaplí, 1742-1910 to byla celnice se závorou a zde začínala 
pruská část Slezska
Slezské zemské muzeum: 
výstavní budova ve Smetanových sadech
s rozsahem sbírek - 3.místo v ČR
budova součástí gymnázia
v závěru 2.sv.války vypukl velký požár, který zničil a poškodil větší část 
sbírek a písemných památek

Dům U bílého koníčka
Pověst: Dům U bílého koníčka stojí mezi Mnišskou (dříve Mniší) a ulicí 
Solnou.  Vypráví  se,  že  žila  v  Opavě  dívka,  která  se  zamilovala  do 
pohledného mládence, co žil v domě na náměstí. Jenže mládenec dívčinu 
lásku neopětoval. Marně se na něho dívčina usmívala, marně se strojila 
do nejlepších šatů. Ani na ni nepohlédl. A tak, když už si nevěděla jiné 
rady, vydala se dívka pro radu ke kořenářce, o které se šeptalo, že zná i 
mnohá kouzla.  Bába poradila:  Je nutno získat mladíkův vlas,  ten pak 
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spálit  a  s  čarovným zaříkadlem vsypat  do  nápoje,  Když  mladý  muž 
nápoj vypije, probudí se v něm náklonnost k té, která u nápoj připravila 
a on bude muset hledět jen a jen na ni. Dívka zaplatila bábě za radu, ale 
byla  tady  další  překážka.  Jak  získat  vlas  d  čarování?  Prosit  o  něj 
nechtěla,  věděla,  že  by  mládenec  vlas  nedal.  A  zkuste  někomu 
nenápadně ustřihnout kadeř.  To není jen tak. Svěřila se tedy dívčin a 
kamarádce a  požádala  ji,  aby pomohla.  Kamarádka byla  ochotná,  ale 
mnoho vtipné kaše nejídala,  a  proto,  když se  začala kolem mládence 
točit, jemu lichotit a po vlasech hladit, lehce z ní dostal, proč to všechno. 
Když se  tedy  dozvěděl,  co  a  jak,  rozhodl  se,  že  si  ze  zamilovaného 
děvčete ztropí žert. Kamarádce místo svého vlasu podstrčil koňskou žíni. 
Nic netušící dívka žíni spálila, pronesla čarovné zaklínadlo a časem se jí 
podařilo popel vpravit do hochova nápoje. A pak už jen čekala, co se 
bude dít. A dělo se! Sotva mládenec vypil poslední doušek, proměnil se 
v bílého koně. A protože zaklínadlo mělo vzbudit lásku, kůň jí byl stále v 
patách.  Nešťastná  dívka  nakonec  vběhla  do  domu,  ale  kůň  ji 
pronásledoval až do pochodí. Dívka ze zoufalství vyskočila z okna, ale 
mládenec v koňské podobě se v okně vzpříčil, takže z náměstí byla vidět 
jen jeho hlava. 
Neví se dnes, jak tento příběh skončil, zda se dívka pádem z okna zabila 
či ne, zda kořenářka uměla vrátit hochovi jeho pravou podobu. Zůstalo 
jen domovní znamení a tato pověst. 
Kostel sv. Vojtěcha: 
přechodně nazýván kostel sv. Jiří
první písemné zmínky o kostele pocházejí z r. 1429., ale pravděpodobně 
byl postaven již před rokem 1350
kostel  byl  u  českého lidu  velmi  oblíben,  prostory  začínaly  být  malé, 
proto došlo v r. 1655 k novým plánům na jeho rozšíření. V sedmdesátých 
letech 17.stol. byl zbourán původní kostel a byl postaven mnohem větší 
a prostornější, v nynější podobě. Je postaven v duchu italského baroka 
podle vzoru jezuitského kostela Al Gesu v Římě. Součástí stavby bylo 
původně jezuitské gymnázium, pozdější sněmovní budova a dnes státní 
archív.
při  válečných  událostech  v  r.  1945  byl  nejvíce  poškozen  ze  všech 
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opavských kostelů
1946-1947 renovován
Zajímavost - článek z novin 14.10.1995: 
"Co ukrývala tuba ve věži opavského kostela sv. Vojtěcha". Při letošních 
opravách kostela, stojícího na opavském Dolním náměstí, byla z koule 
věže vyzvednuta tuba (tzv."koflík"), ukrývající dobové materiály, které 
byly  do  věže  kostela  uloženy  při  jeho  poslední  opravě.  Po  otevření 
zacínované schránky spatřily světlo světa písemnosti z roku 1947, kdy 
byl kostel poškozený válkou opravován. Tuba ukrývala "Pamětní zápis 
do koule nové věže kostela sv. Jiří v Opavě", dobové oběživo, brožuru 
Velehradské  zprávy  a  pět  titulů  tehdy  vycházejících  novin-všechny  s 
datem 2.9.1947.  Po  ukončení  opravy byly  materiály  opět  vloženy do 
tuby a vráceny na své místo. Druhá tuba, která byla při této příležitosti 
vyhotovena,  pak  obsahuje  dokumenty  ze  současnosti  města  Opavy  a 
celého okresu. Písemnosti obsahovaly: "život v zemském hlavním městě 
Slezska v Opavě od vzniku Československé republiky se bohatě rozvíjel 
po všech stránkách až do okupace Slezska v říjnu 1938 hitlerovským 
Německem.  Za  okupace  bylo  vše  české  v  Opavě  potlačeno.  Nebylo 
dovoleno mluviti česky v ulicích a v obchodech. Každý projev českého 
vědomí byl považován za nesmírně nebezpečný pro existenci Německa a 
občané byli zatýkáni, vězněni a odváženi do koncentračních táborů, kde 
zmírali.  Nebylo  českých  škol  na  obsazeném  území,  nebylo  českých 
divadel, nesměl se veřejně český jazyk a zpěv ozývati." 
Müllerův dům a gymnázium: 
Ke  středověké  Opavě  patřil  i  zámek.  Na  jeho  místě  dnes  stojí 
gymnázium. Prvním dokladem o existenci  zámku či  hradu je  zápis  v 
zemských deskách v  21.11.1431 o  volbě  nových úředníků  na  novém 
hradě.  Majitelé  hradu  byli  původně  Přemyslovci.  První  podoba  se 
nedochovala, hrad byl později přestaven na zámek v renesančním slohu. 
Zámecká budova přiléhala k hradbám a byla současně s nimi zbourána. 
Zachoval  se  pouze  tzv.  Müllerův  dům,  ve  kterém  bydlel  zámecký 
správce. 
Městský dům kultury a Knihovna P.Bezruče v Opavě: 
původně výstavná budova Obchodní a živnostenské komory v Opavě
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postavena  v  r.1910  podle  projektu  vídeňského  architekta  Leopolda 
Bauera (rodák z Krnova)
od r. 1949 zde byla umístěna knihovna
v 70.letech 20.stol. byly do hlavního sálu instalovány píšťalové varhany, 
začaly se zde pořádat koncerty, plesy, varh.soutěže
dnes je v této budově: Hospodářská komora, KPB a varhanická střední 
škola
zajímavost  -  osobní  návštěva  Petra  Bezruče  a  požádání  o  schválení 
názvu knihovny, která ponese básníkovo jméno - souhlasil.
Kostel sv. Hedviky: 
tá Hedvika - patronka Slezska
výška 54m
historie kostela začíná v r. 1891, ale sama stavba začala až v r. 1928
za druhé sv. války poškozen, na věži kostela stál betonový kříž, který 
vážil 2 tuny - zřítil se, celou dobu byla snaha o navrácení betonového 
kříže,  ale  poškozená  statika  to  neumožnila.  Dnes  je  nahrazen  lehkou 
nerezovou jeklovou konstrukcí pokrytou 2mm nerezovým plechem, jeho 
povrch je opískován (velikost kříže 7,5m, šířka ramene 2m)
Další památky: 
Kostel Božského srdce Páně (Marianum)
Kostel sv. Kříže (Beethovenova, Matiční)
Kostel sv. Ducha (součástí Minoritského kláštera)
Kostel sv. Václava (vysvěcený, dnes jsou zde koncerty, 
kult.akce,hostiny, svatby)
Kaple neposkvrněného početí Panny Marie (Kylešovská ul.)
Sobkův palác (dnes Lesní správa a.s. na Masarykově ul.)
Boží koutek
Soví hrádek (vila na kylešovském kopci)
Breda-Weinstein (obchodní centrum)
Slezská univerzita (1990)

Barbora Marková 
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Knihovnické lekce a besedy 
Nabídka knihovnických lekcí a besed pořádaných pobočkou KPBO v 
Kateřinkách. 
Kdy: školní rok 2005/2006
Délka besedy: 1 hodina
Kontakt: KPBO - pobočka Kateřinky Šrámkova 6, 747 05 Opava 5
tel.: 553 622 334, 553 821 702
e-mail: katerinky@okpb.cz
Dětské oddělení: 
Lekce informační výchovy (1. - 9. roč.)
Poezie pro děti (1. - 3.roč.)
Pohádka lidová, moderní (2. - 5.roč.)
Knižní podoby filmů (2. - 7.roč.)
Předvánoční povídání (1. - 5. roč.) - novinka 
Možná přijde i Mikuláš (1. - 4 . roč.) - novinka
Touláme se loukou, lesem, u rybníka, na polích (3. - 4. roč.) - novinka
Dobrodružná literatura (4. - 7. roč.)
Literatura s dívčí hrdinkou (4. - 7. roč)
Pověst (4. - 7.roč)
Bajky a nejznámější vypravěči bajek (4. - 7.roč)
Co to je, když se řekne. Používaná rčení a úsloví (5. - 9.roč.)
Detektivky pro děti (6.-8.roč.)
Fantasy literatura (7. - 9. roč.)
Vědeckofantastická literatura, vybraní autoři (7. - 9.roč.,SŠ)
Hudební oddělení: 
Žánry v hudbě (základní hudební žánry)-upraveno podle věku 
posluchačů (4. - 8.roč.)
Divadlo SEMAFOR (7.-9.roč.)
Osvobozené divadlo - V+W - (7.-9.roč.)
Česká populární hudba 60. - 90. let (8. - 9.roč.,SŠ) 2 hodiny
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Filmová hudba (8.- 9.roč., SŠ) 2 hodiny
Poezie básníků v hudbě - Kryl, Kainar, Cohen, Hrabě, Skácel, Vysockij 
(9.roč, SŠ)

5 let zvukové knihovny 
Co nabízí  zvuková knihovna svým navštevníkům a co  je  potřeba pro  
registraci? 
Nabízíme: 
zvukové knihy na magnetofonových kazetách i na CD
knihy a časopisy v Braillově písmu
časopisy ve zvětšeném černotisku
bezplatný přístup na Internet
práci s lupou a se speciálními programy na PC pro slabozraké i 
nevidomé
zasílání výpůjček poštou
Požadujeme: 
potvrzení od očního lékaře nebo ze SONS
platný občanský průkaz
první návštěva je nutná osobně
Najdete nás: 
Knihovna P. Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27
Budova je bezbarierová a je vybavena naváděcím systémem pro 
nevidomé

Kontakty: 
telefon: 553 714 005
e-mail: zvukova.knihovna@okpb.cz
Půjčovní doba: 
Po-Pá: 8 - 18 hodin
středa zavřeno
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