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Vážené, vážení,  

 

konec roku 2012 se nezadržitelně blíží. I přes náročný závěr roku se nám 

podařilo vydat poslední číslo Oka v letošním roce. Jako malý dárek jsme si 

připravili i nový způsob prezentace, který, jak věřím, Vám zpříjemní 

listování.  

 

Co přináší prosincové Oko? Kromě tradičních rubrik i malé vánoční 

pohlazení ve formě Vánoční povídky od naší neúnavné Boženy Klímové, 

která ač sužována chorobami stále v sobě nachází sílu a životní 

optimismus, který nezištně předává dál. Využíváme posledního čísla i 

k Silvestrovským nevázanostem a věříme, že přemíru „humoru“ unesete. 

 

Děkuji všem, kteří se podíleli nejen na přípravě posledního čísla, ale kteří 

nám zasílají své příspěvky více méně pravidelně. Ostatní, jak vždy 

nabádám, využijte možnost prezentace na našich stránkách. Dobře vím, 

kolik knihovny dělají, ale jejich chybou je, že to neumí prodat.  

 

Za celou redakci Vám přeji krásné prožití Vánoc a hodně zdraví a 

optimismu v novém roce. Budeme to všichni potřebovat…. Hezké 

Vánoce. 

 

 

Zuzana Bornová 
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JON DAVIS – Američan žijící v Česku  

 

Nestává se často, že bychom uveřejnili příspěvek návštěvníka kulturní 

akce. Tento příspěvek napsal jako odezvu na mimořádně úspěšnou 

besedu s Jonem Davisem ve Valticích jeden z účastníků. V naší knihovně 

jsme krátce po této akci i my přivítali osvědčený tandem Jon Davis a 

Tomáš Valík a věřte, lépe bychom to nenapsali … 

 

Snad se jednou i my dočkáme  takové nadšené odezvy …. 
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Perfektní česky aneb Jon Davis v Galerii Reistna 

Když venku fouká, prší, anebo se na nás počasí kdoví proč mračí, tak si 

řada z nás uvaří čaj, uvelebí se do houpacího křesla, hodí přes sebe deku 

a otevře si svoji oblíbenou knihu. Ač to první souvětí zní jakkoliv idylicky, 

 tak určitě žádný vášnivý čtenář nepopře, že právě pestrobarevné období 

podzimu je pro četbu jako stvořené. Ve valtické umělecké galerii to vzali 

za slovo a 27. září v čase tak akorát na odpolední čaj přivítali Jona Davise, 

amerického spisovatele, který žije v Praze a píše česky. 

Spisovatel, překladatel, pedagog, redaktor a, jak jsem z vyprávění poznal, 

tak i vášnivý cestovatel, přijel do Valtic společně s hercem a fotografem 

Tomášem Valíkem. Nenechali na sebe dlouho čekat a už pár minut po 

páté večerní byli paní Reginou Schneiderovou uvedeni a beseda mohla 

začít. Tomáš Valík, který se mimochodem narodil ve stejný den jako Jon, 

začal číst povídku Na houby a už s prvními větami jsem tušil, že vyprávění 

bude nejen vtipné, jak si česká společnost všeobecně žádá, ale také velice 

exotické. To především díky Jonově lámavé češtině, která se odrazila 

nejen v jeho ústním, ale i písemném projevu. 

„To je nejsměšnější věc jsem vůbec v životě slyšel.“ píše Jon v povídce 

Velikonoce v Brodě. V jeho podání svátek, kdy „chlapce zajít za holkama, 

že mrskají jich se speciálními velikonočními biči, aby byly plodnější a už o 

půl jedenáctí pili aspoň deset panáky.“ No nezní to roztomile? Ale tím 

vyprávění o tom, co bylo pro Američana nové a satiry hodné, teprve 

začínalo. V jeho knížkách Sousedi nebo Hezký víkend! se můžeme dočíst o 

tom, jaké to je být chudým v Československu a jak v takových situacích 

zachrání prázdný žaludek hladové okno, kde měli řízek „tak mastný, že 

omastek by tekl po tváři i na košili a jen za 17,- Kč!“ nebo že je u nás 

zoufale málo rvaček. 
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Sám občas mám spisovatelské touhy, a i když rád píšu o obyčejných 

věcech, protože mám pocit, že zkrátka je o čem psát, tak poslouchat, jak 

se cizinec diví tolika běžným záležitostem našeho českého způsobu 

života, je vskutku zajímavé. Jakoby někdo přišel k vám domů, s notýskem 

se vám procházel po bytě, všechno si se zaujetím zapisoval a komentoval 

to: „Vy jste ale divní!“ Ale ač poslední řádky mohou znít uraženecky, není 

 to tak. Jon společně s Tomášem nám v Galerii nastavili zrcadlo, které nás 

donutilo zasmát se sobě samým a možná i zamyslet se nad tím, že všední 

věci vlastně nejsou zas tak všední. 

Každopádně, všechny ty myšlenky jsme pak s přáním hezkého víkendu 

zajedli perníkem od paní Schneiderové, který nikdy neomrzí, a zapili 

vínem z vinařství Moravíno Valtice, ke kterému se vždy hodí nějaký ten 

sýr a salám, který také nechyběl. To jsou prostě ty obyčejné věci, které 

bodnou a byl by hřích se o nich nezmínit. Z Galerie Reistna jsem vyšel 

s podepsanou knížkou Hezký víkend! a zapálil si cigaretu, která mi po 

celou besedu odpočívala za uchem. 

Filip Pluháček 
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Vábničky 

 

V Nakladatelství  LIKA KLUB v Praze právě 

vyšla Historie šachu od Ivana Chalupy, 

která zaujme jak běžného čtenáře, tak 

zejména šachové nadšence či přímo 

profesionály v šachové hře.   

Publikace je opatřena soupisem použité 

literatury, úvodem, závěrem i obsahem.  

Co nám vydání nenabídne? Autorské 

minimum. Bližší údaje o knize jsou v závěrečné tiráži. Včetně 

jmen spoluautorů některých kapitol. 

Titul má pevnou vazbu, rozměry 19,5 x 21,5, síla hřbetu 1,5 cm. Barevné i 

černobílé  přílohy, 186 stran, a doporučená cena je 259 Kč. ISBN 978-80-

86069-76-0.Tisk: OMIKRON Praha. Více na: 

http://www.likaklub.cz/products/historie-sachu1/ 

Pohled do otevřené knihy: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likaklub.cz/products/historie-sachu1/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.likaklub.cz%2Fproducts%2Fhistorie-sachu1%2F
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Co nám odhaluje o vydání anotace:  

Šachy, ne náhodou zvané královská hra, se do historie lidstva přímo i 

nepřímo zapsaly už před tisíciletími. Dodnes je zná a hraje celý svět, ale 

jen málokdo přesně ví, kolik dramat, vášní a bojů je s nimi spojeno. 

Tato kniha je vůbec první publikací u nás zabývající se historií šachu, jeho 

popularizací, jeho hrdiny, vítězi i poraženými, mistry světa i skandály, 

mnohdy s politickým přesahem a významem. 

Publikace nepochybně přitáhne pozornost nejen aktivních šachistů, ale 

také zájemců o historii. Řada zajímavých vyobrazení včetně barevné 

přílohy spolu s nástinem historie některých historických deskových her a 

přehledné výsledkové tabulky mistrovství světa uspokojí i poučenější 

čtenáře. /konec citace/ 

Právem můžeme doporučit jako hodnotné dárky, i knihovnám.  

Nakladatelství, s podtitulem Rodinné, jinak s.r.o., mimo jiné nabízí 

spisovatelům výrobu jejich knih tzv. na klíč. Včetně grafiky, tisku, korektur 

a  distribuce. Zájemcům zasílá objednané knihy obratem. Platba po 

dodání složenkou nebo převodem z účtu. 

Teď přidám ještě jména kapitol: 

Úvod; Vznik a původ šachu; Rozšířeni šachu ve světě; Neoficiální mistři 

světa; Emanuel Lasker; Casablanca, Aljechin a Euwe; Boje o titul podle 

pravidel FIDE; Rozkol a znovusjednocení; Ženy v šachu; Varianty šachu; 

Šachy v umění; Přílohy; Použitá a doporučená literatura. 

Nutno dodat, že autor se spoluautory měli nemalou práci prostudovat 

řadu podkladů a zhostili se toho opravdu působivě. 
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 Historie rožnovské papírny vyšla knižně  

Nejstarším zařízením průmyslového 
charakteru v Rožnově pod Radhoštěm 
byla papírna. Její začátky sahají až do 17. 
století. Historii továrny, která svůj provoz 
definitivně ukončila až v roce 2010, 
zachytil Richard Sobotka ve své nejnovější 
publikaci. Ta byla vydána pod záštitou 
Městské knihovny a právě zde byla poprvé 
oficiálně představena veřejnosti. (přejato 
z dokumentu) 

Spisovatel (též básník, redaktor, fotograf –

atd.) Richard Sobotka, který nezná zřejmě 

oddych a energii chodí čerpat pravidelně do hor, nabízí další 

titul. Opět literaturu faktu, která přibližuje krajovou historii. 

Rozsah - 96 stran. Měkká vazba, lepeno. Rozměry: 19,5 x 12,5 cm. 

Ilustrace + dobové fotografie a dobové dokumenty.  

Vydání podpořila Městská knihovna Rožnova pod Radhoštěm a sponzoři. 

 

Užitečná kniha, z níž mohou čerpat zájemci o poznání míst, kde žijí, či žili 

jejich předkové. Zázemí ovlivňuje život jednotlivců a otisk nechává i 

v průmyslu, literatuře, hudbě, malířství.  

 

Práce na dokumentu tohoto typu je téměř srovnatelná s mravenčím 

vyčerpávajícím úsilím a je třeba cenit si toho. 
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Co je možno v textu publikace také najít?: 

Jen málo průmyslových závodů se může pochlubit historií tak dlouhou, 

jakou měla rožnovská papírna. Začínala skromně roku 1664 v místě 

zvaném Okrúžek, vklíněném do prostoru mezi soutokem potoka Hážovky 

a řeky Bečvy. Papírnu založil majitel panství Bernard Ferdinand ze 

Žerotína. 

 

Rožnovská papírna byl malý závod. Od papíru tady přešli na výrobu 

lepenky, pro svou kvalitu žádané i jinde ve světě. 

(konec citace) 

 

Abychom se více přiblížili kraji, kde se události odehrávají, nabízím 

Beskydský pohled objektivem Richarda Sobotky (na snímku z tohoto roku 

vidíme Poustevny a Lysou horu). 
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Pohled do otevřené knihy. 

Doporučuji knihovnám a těm, kteří studují historii severu Moravy ve 

všech souvislostech, ovšem ale také zvídavým čtenářům. 

Božena Klímová, pro OKOO, prosinec 2012 
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Milostné lastury 

Přikryje nás tma a stříbrně  

cinkne  

na dvě  

osudové a tragické nahoty. 

V nakladatelství Zájezdí   http://zajezdi.cz/ , v edici Zhoř, 

v říjnu vyšla v elektronické podobě útlejší sbírka milostné 

poezie severomoravského básníka Davida Bátora (nar. 

v roce 1974), z  Branky u Opavy. Její název naznačuje 

pravděpodobný obsah – Milostné lastury. 

Ti, kteří z tvorby literáta již něco četli, vědí – že nepůjde o nudnou 

potřebu vypsat se z pocitů,  či laciné vzdychání ze zamilovanosti, ale že se 

mohou těšit na  zážitek, jenž skutečně plně obráží  to působivé slovo 

Poezie, v lyrickém duchu. Netradiční metafory, neotřelý a až otevřeně 

upřímný pohled na vztah dvou lidí, který odhaluje slabiny a nástrahy 

soužití. 

 

Elektronické vydání můžete mít 

v podobě PDF, můžete si z něj vyrobit 

knížku na CD či DVD, pořídit si na obal 

odpovídající booklet a založit si tak  

vlastní poetotéku.  

Nakladatelství Zájezdí opatřilo toto 

vydání své první elektronické knihy též 

nutným ISBN.  

 

http://zajezdi.cz/
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Co říká o všem krátká anotace? (úryvek): 

David Bátor 
ISBN: 978-80-260-3248-9 

Zájezdí stále žije! A to dokonce tak, že si ho nalézají samotní autoři. David 

Bátor je první z nich, kteří mě oslovili, projevili zájem o spolupráci a 

zároveň mě svými texty zaujali. Jedná se také o básníka, který není v 

literárním světě žádným nováčkem, což vyčtete z jeho medailonu uvnitř 

této sbírky. 

 

(úryvek z textu vydavatele Viktora Machka) 

 

Namísto dlouhého rozboru 20 textů nabídnu raději čtenářům ukázku z 

knihy: 
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Rozsah vydání: 13 stran,  rozměry 14,7 x 13,2 cm, 2 ilustrace, číslo 

stránek vždy vpravo dole, grafické dělení linkou, zdobeno také linkou nad 

jednotlivými verši, vybraná ukázka po převodu grafiku neznázornila. V 

úvodu medailon Davida Bátora. Chybí ale obsah, jméno autora  ilustrací 

(či převedených fotografií). Stahování sbírky zdarma, možný dobrovolný 

příspěvek pro básníka  (a z části také pro charitativní účely) – informace 

na webu nakladatelství (viz výše).  

 

Doporučuji ráda avizovanou poezii, je velmi vhodná jako dárek, zvláště k 

Vánocům. Přeji Vám příjemné chvíle, nejen s  těmito básněmi. 

 

 

 

Božena Klímová, pro OKOO, prosinec 2012 
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Pobočka Kateřinky doporučuje: 

 

Společenstvo klíčníků. 

Krolupperová  Daniela 

Ilustrovala Barbora Kyšková 

Praha:  Albatros 2012 

     Pod tajemným názvem se skrývá napínavý příběh, který nás zavede do 

českého venkovského městečka Březnice, kam odjíždí dvanáctiletý 

Martin na prázdniny ke svému prastrýci, aby si léčil nemocné plíce. 

Představa prázdnin na venkově bez internetu, televize a kamarádů 

chlapce zpočátku vyděsí, ale setká se s něčím, co záhy změní nudu 

v dobrodružství. Objeví na půdě krabici s nevyluštěnými křížovkami a 

šiframi po svém pradědečkovi. U nich je uschovaný i zvláštní velice starý 

klíč s římskou číslicí IV. Po rozluštění zjistí, že klíčů je celkem sedm a každý 

vlastní někdo jiný. Všechny společně mohou otevřít truhlici, v níž se po 

staletí ukrývá „tajemství Boží“. Oč se jedná a kdo vlastní další klíče? 

Odpovědi  hledá  Martin společně se třemi dalšími kamarády, kteří stejně 

jako on, našli po svých prapředcích  záhadné  klíče a s nimiž se seznámil 

během prázdnin v Březnici. 

      Paralelně s dobrodružstvím, které děti zažívají, se rozvíjí v knize příběh  

začínající  v  16. století. Příběhy se časově střetnou ke konci knihy, kde 

také děti odhalí celé tajemství. Jaké? Začtěte se a pátrejte spolu s dětmi. 

Dozvíte se spoustu zajímavých věcí a poodhalíte kousek naší historie. 

Rozhodně to stojí za to.  

     Tajemnou atmosféru příběhu umocňují černobílé ilustrace Barbory 

Kyškové. Určeno pro čtenáře od 10-ti let. 

     



 

 

16 

16 

 

Nikolina cesta 

Fišarová Michaela 

Ilustrovala Jana Štěpánová 

Praha: Albatros 2012 

        Hlavní hrdinkou knihy je čtrnáctiletá dívka Nikola. Zemřel jí tatínek a 

maminka si domů přivádí nového přítele, se kterým si Nikola ani její malý 

bratříček nerozumí. Maminku často bije, na děti je zlý a povyražení hledá 

v alkoholu. Maminka chodí do dvou zaměstnání, aby celou rodinu uživila  

a děti  bývají s otčímem sami doma. Násilí se stupňuje. Malý Martínek je 

po jednom útoku otčíma  hospitalizován s těžkým úrazem v nemocnici. 

To už Nikola nevydrží. Nečeká, co udělá maminka a se vším se 

v nemocnici svěří psychologovi. Ten jí slíbí pomoc. Začnou se dít velké 

změny. Sama však musí odjet k babičce, aby se jí otčím nemohl mstít a 

neohrozil i její život.  

     Menší bráška se ze zranění úspěšně zotaví,  maminka přítele vyhodí 

z bytu a všichni tři se těší na nový  společný život. 

    V úvodu autorka píše věnování všem holkám a klukům, kteří mají hezké 

dětství  a nabádá je  k tomu, aby si toho vážili, protože mít milující rodiče 

není pro všechny děti taková samozřejmost, jak se někdy zdá. Zároveň 

dává naději těm ostatním, kteří to štěstí nemají, aby věděli,  že vždy 

existuje cesta ke změně  a že nejsou na světě sami. 

     Kniha je smutná a plná drsné reality, která vás nenechá chladnými a 

budete brečet na každé stránce. Nezavírejte však její stránky a čtěte až 

do konce ! Kolik takových příběhů se asi u nás denně odehrává?... 

Můžeme s tím něco udělat i my? 

 

http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/3d5886d411d6947043748ee7d1f23c7d.jpg
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Anetin příběh z lůžkového oddělení 

Řeháčková Věra 

Praha: Akcent 2012 

 

      Se zatajeným dechem sledujeme dlouhou a složitou cestu k uzdravení 

čtrnáctileté slečny, která se nechá na školním výletě vyhecovat spolužáky 

k nesmyslnému sportovnímu výkonu. 

Nezvládne jízdu na skateboardu po strmé stráni a spadne do hluboké 

rokle. Jen zázrakem přežije. S poraněnou páteří, zlomeninami rukou, 

nohou, klíční kosti a mnoha vnitřními zraněními bojuje v nemocnici o 

život.  

      Na traumatologickém oddělení s ní leží na pokoji ještě dvě děvčata, 

Adéla a Tamara. Ve vedlejším pokoji se léčí tři chlapci. Postupem času se 

společně skamarádí a vzájemně si tak pomáhají překonat svoje bolesti a 

trápení. Aneta se zamiluje do jednoho z chlapců, který přežil těžkou 

autonehodu, ale ztratil paměť. Přišel však o oba rodiče a tak po uzdravení 

zůstává natrvalo u své babičky.  

      Všichni se po několikaměsíční léčbě uzdraví a i po propuštění 

z nemocnice z nich jsou  nerozluční  přátelé, kteří si odnášejí do života 

mnoho zkušeností . Dobrých i zlých. 
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Tramvaj  plná  strašidel 

Braunová Petra 

Ilustroval Filip Pošivač 

Praha: Albatros 2012 

      Veselá kniha o vážném tématu. Takto by se dala stručně charakterizovat 

nová kniha Petry Braunové. Jak už je u autorky zvykem, nenapíše knihu pro 

děti, aby do ní nevložila nějaké moudro a poučení pro nás všechny. 

        Devítiletý chlapec David je jedináček a bydlí se svými slavnými rodiči 

v přepychovém bytě v Praze. Dlouho do noci bývá David doma sám. Přesto, že 

má  pokojíček plný  nejdražších hraček, je mu smutno, nudí se a bojí. 

      Jednou o půlnoci zahlédne v okně prastarou tramvaj plnou podivných 

průhledných bytostí. Velice se poleká a od té doby má pocit, jakoby ho 

neustále někdo sledoval. Sám si záhadu netroufá vyřešit. Svěří se svým 

sestřenicím a bratrancům z Moravy, u kterých je na letních prázdninách. 

Společně se pustí do pátrání. Při společné návštěvě Prahy, se jim podaří 

zahlédnout tuto tramvaj také. Nic nenechají náhodě, tajně utečou z bytu a 

vydají se na Vyšehradský hřbitov hledat tajemné duchy. Co zjistí? Zjistí, že 

tramvaj plná strašidel skutečně existuje a noc co noc létá nad Prahou. Je plná 

duchů  významných osobností našich dějin ( spisovatelů, sochařů, malířů, 

vynálezců…)  , kteří musí hlídat děti, které se nudí a v noci nespí. Nemohou 

pochopit, jak se mohou nudit a vydrží si hrát s mobilními telefony nebo 

počítači dlouho do noci. Děti musely slíbit, že se už nebudou nudit ani 

ponocovat a duchové na oplátku slíbili dětem, že nebudou nikoho strašit. 

      Dejte si tedy pozor na nudu i Vy,  a  kdyby Vás přece jenom někdy 

přepadla, přečtěte si nějakou dobrou knihu. Co takhle Tramvaj plnou strašidel 

od naší skvělé autorky?  
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Dráček Mráček 

Krolupperová Daniela 

Ilustrovala: Andrea Tachezy 

Praha: Mladá fronta 2012 

     Půvabný příběh o malém chlapci, který jedné zimy najde ve sněhové závěji 

podivné zvířátko. Po podrobnějším prozkoumání zjistí, že se jedná o 

malinkatého dráčka, který se kouzelnou stezkou dostal z pohádkového světa 

do světa lidí. Dráček se chvěje zimou. Míša ho schová do své rukavice a 

odnese si jej domů. Co by mu asi na dráčka řekla maminka? Vymyslí si tedy, 

že se jedná o vzácnou ještěrku a zařídí mu bydlení v malém teráriu. Stanou se 

z nich nerozluční kamarádi a po celý rok spolu prožívají nejrůznější 

dobrodružství. Za tu dobu se dráčkovi vyklubou dvě další hlavy a řádně 

povyroste. Míša má obavy, aby se ještě vešel do jeho terária po křečkovi. 

Uplyne rok, napadne první sníh a dráček se může opět vrátit do pohádkové 

země cestičkou, která se otvírá pouze jedenkrát v roce, a to o Vánocích 

přesně na Štědrý den. Pěkně Míšovi poděkuje za pomoc a slíbí mu, že se zase 

někdy vrátí. Pro děti od 4 let 

Praha: Albatros Media a.s. 2012 

Pro potěšení oka i žaludku malých dětí, je tu kniha plná 

zajímavých receptů nejen pro slavnostní tabuli. 

Kniha ve svém úvodu vysvětlí dětem mnoho pojmů z kuchařského světa, 

upozorní je i na mnohá úskalí a nezapomene na bezpečnost při vaření. 

U každého receptu je fotografie finálního výrobku, podrobný postup přípravy 

i vtipné komiksové obrázky pro rozveselení dětí. 

Budete překvapeni, jaké dobroty se dají vyčarovat z ovoce a zeleniny! 

Dobrou chuť i náladu!                    

 

Romana Martiníková – pobočka Kateřinky 
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Novinky na DVD, které si zaslouží vaši pozornost 

 

THE ARTIST – černobílý němý film, který v loňském roce získal 5 Oscarů. 

Hollywood, 1927. George Valentin (držitel Ceny Akademie Jean Dujardin) 

je zářící hvězda němého filmu. S nástupem zvuku ale jeho kariéře začíná 

zvonit umíráček a hrozí, že upadne do hlubin zapomnění. Naopak mladá 

začínající herečka Peppy Miller (Bérénice Bejo) má podle všeho hvězdnou 

kariéru i slávu teprve před sebou. The Artist vypráví příběh jejich 

vzájemně propojených osudů. 

http://youtube.com/embed/RyDS8tWRnaQ?rel=0%22/frameborder=%22

0%22 

 

VRTĚTI ŽENOU –  Pokrokoví lékaři nemají na konci 19. století v prudérní 

Anglii na růžích ustláno. Jedním z nich je i mladičký doktor Mortimer 

Granville, který nastoupil jako asistent londýnského lékaře Roberta 

Dalrympleho, odborníka na léčbu ženské hysterie. Jako lék používají 

"ruční masáž", která se u pacientek setkává s nemalým nadšením. 

Mortimera však kvůli množství práce začnou trápit silné křeče v rukou. 

Pomoc najde u svého pokrokově smýšlejícího přítele, lorda Edmunda, 

který propadl kouzlu nového vynálezu - elektřině. Jeho plán na elektřinou 

poháněné „oprašovátko“ vnukne Mortimerovi originální nápad. Vrtěti 

ženou je svěží romantická komedie o překvapivém, ale pravdivém vzniku 

prvního elektricko-mechanického vibrátoru a o tom, že hysterii není 

nutno léčit návštěvou lékaře. 

http://www.youtube.com/embed/xnhXFpMg8Ic?rel=0 

 

http://youtube.com/embed/RyDS8tWRnaQ?rel=0%22/frameborder=%220%22
http://youtube.com/embed/RyDS8tWRnaQ?rel=0%22/frameborder=%220%22
http://www.youtube.com/embed/xnhXFpMg8Ic?rel=0
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BŮH MASAKRU - Rvačka dvou dětí na hřišti. Nateklé rty, vyražené zuby... 

Rodiče „oběti“ pozvali na návštěvu rodiče „útočníka“, aby vyplnili 

pojistnou událost a vše v klidu vyřešili. Přátelské žertíky zprvu vysoce 

civilizovaných lidí se postupně mění v masakr, kterému nikdo z nich 

neunikne. Příběh odhaluje to, co je politicky korektní, a ukazuje, že pod 

pozlátkem je mnoho krutosti. Režie Roman Polański. 

http://www.youtube.com/embed/a5KL47wMkRc?rel=0"  

 

NEDOTKNUTELNÍ- Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého 

nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, 

kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy - najde si na tuto práci tu 

nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho 

a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. 

Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně 

„nedotknutelným“, přesně takovým se stane jejich přátelství… Komedie s 

dramatickou zápletkou o tom, že ani od krku po prsty u nohou 

nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc druhých nemusí ztratit smysl 

života. A o tom, že i nejméně pravděpodobné spojení melancholického 

multimilionáře a extrovertního recidivisty může humorně zapůsobit na 

diváka a může se z něj stát kasovní trhák. Film dvojice režisérů Oliviera 

Nakache a Érica Toledana je volně inspirovaný osudem někdejšího 

obchodníka se šampaňským Phillipa Pozzo di Borgo. 

http://www.youtube.com/embed/Na45hqy_DBE?rel=0"  

 

 

Jana Langová - mediatéka 

 

 

http://www.youtube.com/embed/a5KL47wMkRc?rel=0%22%20
http://www.youtube.com/embed/Na45hqy_DBE?rel=0%22%20
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Vánoce na CD tradičně i netradičně 

Zřejmě se mnou budete souhlasit, že na vánoční svátky vás naladí i 

všudypřítomná hudba od koled, až po vánočně laděné písně popových 

hvězd. Chtěla bych vám nabídnout několik titulů z nabídky naší 

Mediatéky k vánočnímu poslechu. 

Lucie Bílá: Bílé vánoce Lucie Bílé - první samostatné album s melodiemi 
dokonale souznějícími s těmi asi nejkrásnějšími dny v roce. Společně s 
klavíristou, kapelníkem a hudebním producentem Petrem Maláskem pro 
tu příležitost vybrali sestavu songů, patřících mezi celosvětově 
nejúspěšnější, přidali podobně proslulé české a objevili několik 
překvapení. Vynikající instrumentalisty ve studiu doplnil Pražský 
symfonický orchestr s dirigentkou Miriam Němcovou, přidal se i Český 
chlapecký sbor Boni Pueri, řízený Pavlem Horákem. Vedle již dříve 
otextovaných písní vznikla i nová přebásnění Pavlem Vrbou, v několika 
případech byl zachován původní latinský text: Schubertovo Ave Maria, 
Franckův Panis Angelicus nebo Mozartovo Adeste Fideles. Hudební 
svátky doprovodí naše nepochybně nejúspěšnější zpěvačka také 
tradičními Rolničkami, Amazing Grace nebo Little Drummer Boy, nebude 
ale chybět ani semaforská Purpura, tentokrát jako duet s Martou 
Kubišovou. Uslyšíte tu však i další hosty: k tomu krásnému repertoáru se 
totiž rád připojil i Karel Gott. Skvělé předlohy, bohatá aranžmá a 
zpěvačka s darem mimořádného prožitku. Toto album je oslavou chvil, 
kdy nikdo nemá být sám – a s těmito písničkami dostávají šanci být v milé 
společnosti i ti, kdož budou obalovat jen jednu porci kapra. 

Zuzana Lapčíková Kvintet:  Marija Panna přečistá : písně adventu a 
Vánoc z Moravy. Písně adventu a Vánoc z dílny Zuzany Lapčíkové 
reflektují snad všechny její dosud poznané hudební polohy (zpěvačka a 
cimbalistka, která s potěšením hledá ve vodách jazzových a mezi žánry); 
vedle vánoční rozdováděné hravosti tu ale často zaznívá intimně komorní 
nálada, pokora a posvátno. Kromě několika dobře šlapajících 
„vypalovaček“ často střídmě využívá skvělé spoluhráče svého jazzového 
kvinteta ke ztišeným duetům. Její zpěv je tou zlatou nití, která vás provází  
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po celý čas – zpěv sdílející čirou radost, jinde pokoru před Stvořitelem i 
tichou něhu, s jakou Maria pohlíží na malého Ježíška. Málokdo ví o 
moravských koledách tolik, co Zuzana Lapčíková; ještě méně je těch, kteří 
je umí převyprávět s takovým pochopením a citem. Vánoční radost je 
však vyvrcholením čtyř týdnů adventního ztišení a očekávání. V 
adventních písních vybraných pro nahrávku z barokních kancionálů se 
podivuhodně setkává „umělá tvorba“ s kouzelnou poetikou lidových, 
ústně tradovaných písní. Některé si zamilujete na první poslech, v jiných 
si budete při každém poslechu objevovat další krásné detaily – a dost 
možná desku nebude chtít odložit ani po Vánocích… 

Annie Lennox: A Christmas Cornucopia. Deska obsahuje nevšední 

interpretaci těch nejkrásnějších vánočních koled, kterým sametový hlas 

Annie dodal punc naprosté dokonalosti. Jak sama zpěvačka nedávno 

uvedla, nahrávání této desky pro ni byla opravdu velká radost, jelikož šlo 

o splněné přání, které nosila v hlavě již řadu let. Vánoční album ale 

nabídne i jednu naprosto novou píseň, kterou Annie Lennox složila 

speciálně pro tuto desku. Půjde o skladbu “Universal Child”. “Vždy jsem si 

přála natočit nadčasové album, které lidé budou milovat i po mnoha 

letech. Budu velmi ráda, když deska ‘A Christmas Cornucopia’ bude právě 

takovým albem,“ uvedla k novému projektu sama zpěvačka.  

Karel Gott: Bílé vánoce. Vánoce jsou výjimečný svátek, a Karel Gott je 

dokáže opravdu oslavit. Tento jeho titul je vlastně evergreenem už od 

doby vzniku v roce 1982. Sestava nejkrásnějších písní k velebnému 

svatvečeru má opravdu obdivuhodný časový i stylový záběr. Od Adama 

Michny z Otradovic po Irvinga Berlina, od Sicílie přes Holandsko a 

Německo až k ladovské české vesnici, to vše uslyšíte celkem 17x v 

provedení pro velký hlas, dětský sbor a citlivě moderní orchestr. White 

Christmas i Chtíc aby spal, Holy Night i Nesem vám noviny, O sanctissima 

i Já bych rád k Betlému... Bonus je podobně zajímavý, totiž dalších 12 

vánočním tématem spojených písní. Bachovo a Gounodovo Ave Maria,  
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Presleyho Love Me Tender, Svobodův Vánoční strom, Bingeho 

Alžbětinská serenáda či Mascagniho O kráse těchto svátků patří k těm 

nejslavnějším. Karel Gott a jeho Bílé vánoce: už navždy sváteční album 

snů! 

Jiří Suchý: Blues pro tebe. CD2 Purpura a jiné vánoční písně. Legendární 

skladby Jiřího Suchého z prken Semaforu, které vycházejí v reedici u 

příležitosti jeho 80. narozenin. Nahrávky v bluesovém aranžmá v produkci 

proslulého Ivana Krále. Bonusové vánoční album. 

Čechomor: Čechomor v Národním. Exkluzivní záznam z koncertu v 

Národním divadle v Praze provoněný předvánoční atmosférou a 

ozvláštněný výtečnými hosty Ewou Farnou a Gerrym Leonardem, za 

svátečního doprovodu sympatického kvarteta virtuozek Gadrew Way. 

 

Jana Langová - mediatéka 
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Výlet (ne)splněných snů……. 

      Ve dnech 28.9. – 30.9.2012 cestovní kancelář HA-FU TOUR uspořádala 

další výlet – tentokrát vlakem na jižní Moravu, do sklípku „U doktora“ 

v Čejkovicích. 

Na cestu se nás vydalo 11 : 9 žen + 2 muži 

                                                 8 pěšáků + 3 cyklisté 

                                                 8 ????     + 3 seniorky. 

     Cestu snad nebudeme ani popisovat, to by bylo na román. Stačí jen 

říci, že České dráhy opět nezklamaly a připravily nám plno nečekaných 

situací, které jsme brali s humorem, protože jsme měli přece volno, jeli 

jsme na výlet. Zásoby jídla i pití byly dostatečné. Zástupkyně HA-FU TOUR 

vždy plán podle dané situace přizpůsobily a tak jsme cestu z Opavy do 

Hodonína a Čejkovic zvládli v původním časovém termínu!!!!! 

      Paní domácí nás mile přivítala, ubytovala a nachystala nám džbány 

s vínem. Pak se ale omluvila, jelikož nastal čas sklizně a kdo měl ruce a 

nohy musel pomáhat a být na vinohradu. Některé z nás se také chtěly 

přidat. Dnes prý ne, ale v budoucnu se určitě najde způsob, jak tyto síly 

využit i na vinici. Nám pěšákům se tedy  při svitu zapadajícího slunka 

dobře čekalo na cyklisty. Ti dorazili žízniví a plni neskutečných zážitků.  U 

jejich vyprávění čas plynul a k večeru jsme se vydali hledat restauraci, kde 

bychom nasytili naše bříška. 

   Na zámeckém nádvoří jsme se usadili a objednali si něco menšího 

k jídlu. Přeci nebudeme ochutnávat víno nalačno!!! Na 21. hodinu jsme 

totiž měli domluvenou prohlídku Templářských sklepů. Při konzumaci 

ČESNEČKY a dalších dobrot s česnekem, jsme si někteří dokonale spálili 

chuťové buňky a tak rozeznání vín bylo možné pouze podle barvy. 

Prohlídka s ochutnávkou trvala asi hodinku a někteří už skoro usínali, ale 
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po příchodu na penzion ožili a v rozhovoru nad vínkem setrvali skoro do 

kuropění. 

   Sobotní program byl náročný pro obě skupiny. Počasí sice zrovna 

k nějakému výletu nevybízelo, ale my jsme na to nedali. Skupina pěšáků 

vyrazila mezi vinohrady směr Mutěnice a cyklistická skupina vyrazila po 

trase jiné. Počasí se nechalo přemluvit a tak nám cesta mezi vinicemi a s 

občasnou ochutnávkou hroznů pěkně ubíhala. Sem tam jsme se zastavili 

nad nějakou tou rostlinkou a začali jsme sbírat materiál k večernímu 

„botanickému kvízu“ pro cyklisty. Když už se nám hlady motaly nohy, tak 

jsme v dálce zahlédli Mutěnice a tím i hospodu. Tam jsme nad talířem 

přemýšleli, jak dál. Někteří už toho měli „skoro dost“. 

Jak jsme ale zjistili, autobus do Čejkovic jel až za 2 hodiny, tak jsme šli na 

nádraží. 

Počkali jsme si na historicky poslední vlak (opravdu) do Čejče a pohled na 

zdobené sklípky jsme si vychutnali z vlaku. Tento posun vlakem se nám 

opravdu vyplatil, protože cesta z Čejče do Čejkovic se nám trošku 

protáhla. Vinařské stezky jsou sice fajn, ale značení není zase tak úplně 

přesné. Všude se píše „Vinařská stezka“, ale JAKÁ??????  

   Při pochodu přes oranici si mnohé zavzpomínaly na hodiny hudební 

výchovy a notovaly si píseň : „přes spáleniště, přes krvavé řeky…..“ a tak 

při okamžiku, kdy se na obzoru objevila věž čejkovického kostela měly 

v očích téměř slzy radosti, že už jejich utrpení skončí. Odměnou nám bylo 

pivko na nádvoří zámku, i když jsme byli ve vinařském kraji. Žízeň je žízeň. 

   Cyklisté už byli „doma“ a tak jsme jim skoro nevěřili, že někde byli, 

protože když my jsme ráno vycházeli, oni ještě přemýšleli nad trasou. Ale 

prý se měli báječně. Cestou, během dne, ochutnali všechny druhy /barvy/ 

burčáků, narazili na skvělé lidi, kteří se s nimi podělili i o oběd. Jeli po 

trase Čejkovice-Vrbice-Velké Bílovice-Nový i Starý Podvorov. Zastavili se u  
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rozhledny Na Podluží i u větrného mlýna, který jsme my viděli z dálky. 

Cestou také měli možnost obdivovat krásnou výzdobu z dýní 

v předzahrádkách domků. 

      No a večer??? Nachystali jsme si něco dobrého a čekali na paní 

domácí, která nás vzala do jejich sklípku a při téměř 2 hodinovém výkladu 

nás zasvětila do mnoha tajů kolem vína. Spokojeně jsme si ochutnávali a 

ochutnávali a najednou tu byla noc. „Nedá se nic dělat, půjdem tedy 

spát“.  

  Nedělní ráno bylo už plné smutku, nezbylo nám nic jiného, než zabalit a 

vydat se  na cestu k domovu. Pěšáci šli na autobus směr Hodonín a 

cyklisté jeli na svých bicyklech. V Dolních Bojanovicích zrovna začínaly 

„Svatováclavské hody“, ale až odpoledne, tak jsme z autobusu ani 

nevystupovali. Cyklisté se zastavili, vyfotili se s krojovanými děvčicami a 

ogary a pokračovali v cestě. 

  V Hodoníně jsme měli ale ještě jeden plán. Chtěli jsme vidět Baťův 

kanál. Batohy jsme si tentokrát chytře nechali na nádraží v úschovně a 

šlapali, kam nás vedly směrovky. Přístaviště byl náš cíl. Dorazili jsme tam 

a nestačili jsme se divit, jaká zde byla příjemná atmosféra a lavičky přímo 

volaly k posezení. No a tak jsme si domluvili plavbu loďkou zpět do centra 

a v klidu si ještě užívali podzimního sluníčka. 

Plavba se obešla bez našeho namočení a tak jsme se v pořádku shledali u 

nádraží s cyklistickou sekcí. Společně jsme pak už nastoupili do vlaku a 

cesta zpět proběhla bez komplikací. V 16.30 nás přivítala Opava a my si 

řekli, že tohle musíme ještě někdy zopakovat. 

 

Ps.: V pondělí dopoledne měl celý výlet ještě dohru. Byli jsme asi 

nepřehlédnutelná skupina, protože se z neznámého čtenáře vyklubal 
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strojvedoucí vlaku, který nás předčasně vysadil. Sám se v knihovně 

odtajnil a pochválil nás, že jsme to brali s humorem. 

Splněné sny:   

-Rosé bylo opravdu super, zvlášť, když jsme si dokázali, že ho umíme sami 

natáhnout do koštýře 

-poprvé jsme někteří ochutnali červený burčák  

-potkali jsme dobré lidi 

-jízda přes vinice na kole a možnost občerstvit se hrozny přímo z 

vinohradu 

 

Nesplněné sny :  

-nedostali jsme se do restaurace u Templářů, kde hrála cimbálovka 

-nezúčastnila jsem se sklizně hroznů (nezbyly na mě nůžky) 

-nenavštívili jsme firmu Sonnentor, abychom mohli obohatit sbírku 

čajových sáčků 

-nevypili jsme sudy do dna 

 

A TAK TAM MUSÍME JEŠTĚ JET  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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    To jsme ještě netušili, co si pro nás České dráhy přichystaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Knihovnu v Hodoníně jsme nemohli minout 
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    Templářské sklepy 

 

    Mutěnický lis se doslova vryl Vandě do hlavy 
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Přes spáleniště, přes krvavé řeky…. 
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Penzion a sklípek U DOKTORA 
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Setkání v Hodoníně – a zase spolu 

 

Cyklistická sekce – rozhledna Na Podluží 



 

 

34 

34 

 

Jo, jo, škoda, že tu nemůžeme být i odpoledne 

 

Před návratem domů je potřeba se posilnit(nebo dojíst zbytky) 
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Co je život jiného, než řada stanic, kde jsme zmeškali nebo chytili svůj 
vlak. 

John Galsworthy 

 

Paměti znaveného knihovníka, aneb,  je to z Prahy na Moravu delší, než 

z Moravy do Prahy? 

Cesty za vzděláním bývají hlavně dlouhé. Díky protáhlému tvaru naší 

země, by se mohlo zdát, že pro některé obyvatele je výprava na Moravu, 

neřkuli do Slezska, rovna expedici na Severní pól. Situace na Moravě a ve 

Slezsku bývá také díky podpoře medií považována za AMAZING RACE,  

tedy dobrodružství, kterému se konzervativnější pražští  kolegové raději 

vyhnou. Zejména v Ostravě, v regionu rázovitém, by mohla pražská dikce 

působit jako roznětka pro drobné národnostní rozmíšky. Ovšem 

knihovníci jsou většinou kultivovaní, nemluví  dialektem a pokud ano, ví  

ve kterých místech je minimální nebezpečí tento dialekt použít. Také 

média nám dělají medvědí službu. O tom, že je Opava považována díky 

metanolové aféře za město smrti, nemohu s asketickými obyvateli Čech 

polemizovat, ale mohu je ujistit, že ani  zvýšené procento jedu ve šnapsu 

neochladilo naše vztahy s kolegyněmi z Havířova, kde aféra začala. My 

tady ve Slezsku prostě víme svoje a umíme užívat život. Proto doporučuji 

spojovat naše končiny s citátem  „CARPE DIEM“, než s 

pochmurným MEMENTO MORI,  ale zpátky k tématu. 

 

     Heslo CARPE DIEM se začíná hlásit ke slovu zejména v dopravě do 

vzdálených destinací  jako je Morava, a to opět díky panu Radimovi 

z Brna, který pro to, aby Čechy dostal „ až na kraj světa“, pohnul doslova 

zeměkoulí i Českými drahami. Dalším následovníkem předraženého 

Pendolina jsou vlaky švýcarské kvality. Moje pozadí má o švýcarské 
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kvalitě poněkud jiné představy, z Olomouce do Ostravy se to dá přežít, 

ale až do Prahy !? 

Pokud chcete prožít příjemnou cestu v  pohodlném fotelu a nezažít 

stísněné  okamžiky na WC, doporučuji zvolit jednoznačně žlutý vlak, který 

křižuje trasu  Praha Slezsko poměrně hojně. Jeho služeb může využít 

méně statečný knihovník i náruživý pracant , který si nedovolí věnovat ani 

chvilku nazmar, stejně jako milovník požitků. Komfort cestování je na 

dosti vysoké úrovni. Okamžitě při příchodu jste přišpendleni na sedadlo 

lahví vody, novinami, kávou nebo čajem na uvítanou a libovolným 

množstvím kávy během cesty zdarma. Zde pro kávomilné knihovníky 

vidím největší nebezpečí přiotrávení kofeinem! 

      

     Na rozdíl od dob dávno minulých, kdy  jedna cesta z Prahy do Opavy 

trvala skoro 8 hodin,  se dá udělat Praha na otočku bez  výraznějších škod 

na zdraví. Starší ročníky si jistě vzpomenou na hororové jízdy odvedenců, 

kteří byli opilí ze žalu nebo z radosti, podle toho, zda se vraceli nebo 

nastupovali k plnění vojenské služby, na přeplněné vagony fotbalovými 

fanoušky, pro něž nikdo nevypravoval zvláštní vlaky s ozbrojeným 

doprovodem. Kdyby znavený knihovník tušil odmítaje nemravné návrhy 

od rozjívených mladíků, že v daleké budoucnosti, v jiném společenském 

režimu, bude pro jeho pohodlí zřízen vagón pro dámy, nebo vagón 

s klidovým režimem, kde nebude rušen hlášením do mobilních telefonů, 

myslel by si, že si z něj někdo dělá legraci. Když si vybavím své cesty 

vlakem, které jsem v uplynulém půlstoletí absolvovala, připadám si jak 

Forrest Gump železnice, neboť trochu jako on jsem zažila mnohé.  

 

     Ne, nebojte se, nebudu začínat od století páry, i když jízdu v klapeťáku 

nebo ve vagonech, kdy cestující sedící nejblíže kamen do nich dle  



 

 

37 

37 

nepsaného pravidla za jízdy  přikládali, či na otevírání oken pomocí 

bytelného koženého řemenu  si také pamatuji. Musím Však přiznat, že 

parní lokomotivou jsem do matičky Prahy jako pantáta Bezoušek opravdu 

necestovala. Ovšem mé cesty mezi Prahou a Opavou byly během studií  

legendární a často jsem cestovala více než 10 hodin, pokud došlo 

k odklonu z hlavní tratě přes Hanušovice ( okr. Šumperk) . Navíc tato 

dobrodružná expedice byla málokdy pro pokročilé mládí znaveného 

knihovníka strávena na sedadle ve vagónu, kam maje dobré mravy, 

pouštěl starší spolucestující. Valnou část cesty prožil znavený knihovník 

na tašce v uličce nebo chodbičce u záchodu, ponechán svým 

pochmurným myšlenkám. Po malém exkurzu v blízkosti masivu Jeseníku 

dorazil zkoušený poutník  pravidelně  vyčerpán, hladov, špinav  domů a o 

tom, že existuje něco jako pitný režim, v naivitě mládí nic netušil. 

 

     Dnes, když uvíznete na trati, se s Vámi laskavá obsluha rozdělí o 

poslední chipsy a nalévá Vás tekutinami až do vyčerpání zásob. Ve většině 

vlaků tedy smrt hlady ani žízní nehrozí! 

Také cestující ve vlaku by vydali na delší román. Například muži s kufry na 

počátku 90. let, ve kterých se skrýval mobilní telefon. Samozřejmě 

dotyční pánové ve fialových sacích, bílých fuseklích a zlatých doplňcích 

neváhali rozbalit své nářadíčko už ve vlaku a vyřizovat business. Žel pro 

ně, jejich produkce byla z 99 % omezena nedostatečností signálu tehdy 

jediného mobilního operátora. Se zmenšením kuférku do podoby mobilů 

žehliček  přibývalo statečných, kteří tento doplněk používali ve vlaku stále 

častěji. Nezapomenu na bodrého muže, který neváhal okamžitě po 

rozjezdu ze Svinova vytáhnout mobil a informovat svou lepší polovičku ve 

4 hodiny ráno že, právě jsem vyjel ze Svinova, už jsme projeli kolem 

Helfštýna, v Přerově jsme nestáli apod. U Olomouce ho chtěl celý vagón 

zabít a myslím si, že i ta těžce zkoušená bytost na konci pomyslného 
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 drátu. Dnes, pokud nedlíte v klidové zóně, jste ve vlaku vydáváni 

napospas celé kakofonii mobilních vyzvánění, a čím je blbější, tím déle 

dotyčnému trvá, než telefon zdvihne. Dříve se ve vlaku více povídalo a 

byla příležitost probrat mnoho zajímavých témat, ať už politických či 

osobních, zejména když se cesta neplánovaně protáhla. Ve vlaku se mi 

lidé, vida vlídnou tvář plnou pochopení, často a bez vyzvání svěřovali, 

kam jedou, co tam budou dělat, jak to doma zařídili s hospodárkou, jak to 

chodí v dole apod.  S příchodem notebooků,  Ipadů a tabletů a nevím 

čeho ještě,  zmizelo ono lidské teplo a ve vlaku se každý vnoří do práce, 

vyřizování pošty, poslechu hudby a málokdo rozmlouvá. I znavený 

knihovník se věnuje četbě z nepřeberné nabídky novin a časopisů 

věnované vlídnou obsluhou, nebo věrný své konzervativní povaze se 

laská s knihou.  

 

     Vlakem u nás v knihovně cestujeme rádi, a pokud není školení v nějaké 

tramtárii se špatným vlakovým spojením, raději než služební auto volíme 

vláček. Kde jinde si můžete dát dobrou kávičku, v klidu vychutnat vlastní 

lepeňák, či okoštovat něco z rostoucí nabídky jídelního lístku.  Plán našich 

cest je propracován k dokonalosti, díky operativní domluvě a souběžné 

objednávce jízdenky  na internetu po trase postupně přistupují 

spřátelené duše, které vítá naše milá společnost, horká káva a vínko, u 

kterého i sebedelší cesta uteče mžikem oka. Tak šťastnou cestu nejen na 

kolejích … 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CWGGu7MVKUM 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CWGGu7MVKUM
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Vánoční povídka 

Úvod do děje:  Má svérázná tetička  Ludmila  žila v Ostravě, se svým 

mužem. A neměli děti. Přijížděla k nám na  Opavsko na statek, občas 

nějaké děcko z chumlu mých čilých sourozenců popadla, měla ho u sebe 

týden a pak ho s poděkováním  vrátila… Jen já jsem jí nakonec vyhovovala 

natolik,  že mne od  mých devíti měsíců kradla opakovaně, až jsem se 

stala dítětem cestovním a posléze přivlastněným… jelikož maminka 

Anežka nezvládala stále jezdit do Ostravy, aby mne vrátila do rodinného 

kruhu.  Když teta L. ještě zjistila, že mi navléknutím trojích dětských 

punčocháčků vylepší nemožně hubené nožky, byla jsem natrvalo přijata 

vlídně i strýčkem…. 

 

Tak teď již ~ 

 

                      O takovém štěstí 

                           (Vánoční povídka) 

 

Já nevím, zda se dá štěstí měřit nebo vážit, ale to štěstí, na které myslím a 

ráda vzpomínám, bylo asi úplně největším štěstím na celém světě… 

 

Měla jsem čtyři roky a musela jsem být k neuvěření hodná. Ježíšek mne 

totiž tamty Vánoce dárečky přímo zasypal. Bylo jich tolik, že mi šla hlava 

kolem a nevěděla jsem si rady s tím nezvyklým pocitem  blaha. 
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Rozbalovala jsem a rozbalovala a každý další dáreček pod voňavým a 

zářícím stromečkem byl zase jen pro mne. A ve mně rostlo to horké štěstí 

a vážně se vzdouvalo jako těsto v míse, či kypělo jako kaše v pohádce 

„Hrnečku -  vař!”.  Pak jsem ke všemu v posledním balíčku  objevila 

letadlo, túčko, metalízu, s modrými okny (za nimiž určitě seděli lidé a 

pozorovali mne…), tak těsto přeteklo! 

 

Už  mi nestačilo, že mí blízcí, tetička a strýček,  které jsem přejmenovala 

na mamku a taťku, skoro slzí a smějí se a počítají se mnou mé bohatství. 

Potřebovala jsem další obecenstvo. Nabrala jsem tedy náruč 

nejhlavnějších dárků a požádala pěstouna, aby mi otevřel dveře. Taťka 

poslechl, vždyť jsem tak hezky poprosila, a já vyběhla na  studenou 

chodbu činžáku, a zvonila na zvonek u dveří sousedního bytu. Tam žila  

příbuzná, se svými syny. 

 

Když mně vpustili, rozkládala jsem před ně nadšeně kabát-huberťáček, 

vesele barevnou čepici, rukavičky, šponovky, 3 pohádkové knížky, 

pastelky – a letadlo! Jenže teta, s přilepeným oharkem cigarety na dolním 

rtu, a dva pubertální  bratranci málo jásali. To nebylo pravé jásání, které 

jsem potřebovala. Oni totiž jásali bez nadšení! 
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Pouze třetí bratránek, o rok mladší než já, se sápal po mém letadle 

s pasažéry. Byla jsem v pokušení dát mu ohlušující facku, ale na Štědrý 

večer se to nehodilo. Tak jsem radši i s poklady z bytu vycouvala… 

 

Zklamání mne nikterak neodradilo od další cesty. Vyběhla jsem o patro 

výše, abych pěstičkou bušila na dveře, za nimiž v jednopokojovém bytě,  

odjakživa žili bezdětní sousedé. Paní Gustýnka, (přezdívaná Gusta-

klapusta, kvůli klapavým botám a chůzi špičkami prstů do otevřeného V), 

si občas  přicházela k nám vypůjčovat  pro obveselí mne a taky před 

výplatou nějakou tu korunku.  

 

Myslela jsem si: Ta bude mít ale radost! Měla!  Probírala se mnou mé 

poklady a jásala. Když jsem ji pak  nutila, ať jásá znovu, už ji to nebavilo. 

Všelijaké výkřiky obdivu odbývala, až mi nezbylo – než ji slušně 

vybídnout, ať mi do náruče naloží dárky a bedlivě střežit, zda jsou 

opravdu všechny. 

Pořád jsem ale byla plna toho ohromného, hřejivého štěstí a ještě jsem 

potřebovala, aby se mnou někdo jásal. Seběhla jsem do přízemí, kde  
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bydlela jedna paní. Po nás dětech vždycky křičela a dospělí tvrdili, že je to 

drbna a stará ježibaba. Mně to ale v tu chvíli nevadilo. Přála jsem 

ježibabičce, ať se také zaraduje, když už jí „pánbůh”, nadělil křivou hubu. 

Otevřela, divila a divila se – co tam prý chci?!  Radovat se ale dokázala ze 

všech nejméně, skoro vůbec. Tak mne to dopálilo, že jsem neprosila o 

pomoc při sbírání mého potěšujícího nákladu, pobrala jsem vše sama.   

. . . 

Doma se už starali, kde tak dlouho jsem. Tak jsem jim to podrobně 

vypověděla a mamka-teta spráskla ruce a : Propánajána, děcko! Taťka-

strýček se podivoval potichu a než se oni dva  z úžasu probrali,  já jsem 

z toho všeho štěstí  tvrdě usnula na koberci, s letadlem v ruce… v němž 

někdo strýčkovým hlasem četl pohádku od krásné paní Boženky 

Němcové:  

Kdysi dávno, za devaterými horami a desaterými lesy, v malebné zemi,  

žila uhrančivě krásná princezna… 

A do toho z letadla zní tetiččin hlas: Tato, čti řádně, ať ti to ubohé děcko 

dobře rozumí! 

Směju se, až se natřásám a probudí mne vyzvánění kostela na Boží hod… 

Božena Klímová  

(z rukopisu drobných povídek) 
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Silvestrovská rubrika - Co vypadlo z biblioboxu 

Zdánlivě banální věc, kterou se může zdát Bibliobox, inspirovala k napsání 

dvou nezávislých příspěvků. V prvním se dovíte, jak to všechno začalo a ve 

druhém se dovíte některé podrobnosti o každodenní práci s vybíráním 

knih od našeho siláka metodika. 

Co vypadlo z Biblioboxu 

Ano, vymoženosti okolního světa dorazily i k nám do Opavy a my si 

konečně našetřili na nový bibliobox.  Žádný knihovnický počin v našem 

městě nevyvolal takovou vlnu zájmu veřejnosti jako nákup dvou 

plechových pixlí ( výrobce promine). Dokonce si to přijela natočit i 

televize přesto, že nikdo při instalaci neutrpěl smrtelný úraz ( jinak TV 

samozřejmě nepřijede). Události se věnoval i lokální tisk. Protože nejsme 

žádní troškaři, trpělivě jsme si počkali na akci výrobce a zakoupili jsme 

rovnou dva, pro hlavní budovu a největší pobočku. Biblioboxy jsme sladili 

do zlaté barvy, neboť jsme  u nás v knihovně samé zlaté holky  a kluci. A 

začaly se dít věci. Při instalaci boxíků jsme obdivovali sehraný tým 

techniků, který i za cenu osobního nepohodlí vyzkoušel funkčnost 

padacího zařízení. Subtilnější z techniků si vlezl dovnitř místo vozíku a 

mohutnější z kolegů prostrčil otvorem testovací balíček knih zvící cca 3,5 

kilo. Balíček byl zachycen obratným kolegou, který neváhal přidat i 

poděkování. Z útrob biblioboxu se ozvalo zdvořilé DĚKUJI. Přítomni 

přihlížející  upadli smíchy, občané míjející naši skupinu žasli a Opavou se 

začaly šířit zvěsti, že máme u knihovny mluvící skříňku. 

 Velký ohlas vzbudil i bibliobox mezi našimi čtenáři, kteří si na novinku 

rázem zvykli. Někteří uživatelé dokonce úplně zavrhli cestu do půjčovny a 

knihy vracejí do boxu i během dne. Zřejmě se nechtějí vystavit pokušení a 

půjčit si další  knihy nebo zjistili, že za pultem zrovna kraluje jejich srdci 

nemilá osoba, takže to řeší odložením do boxu. Někteří vracejí knihy 

s finančním obnosem přilepeným přímo na obal knihy lepící páskou.  
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Finance jsou deklarovány transparentně a snad nehrozí nebezpečí zásahu 

protikorupční jednotky. Často  se jedná o smluvní částku, kterou stanoví 

čtenář dle svého laskavého uvážení. Bibliobox je také užíván pro 

vhazování žádostí o místo, pošty, obrázků a dalšího sortimentu. 

Soucitnější z uživatelů nám do biblioboxu házejí i svačiny. Děje se to 

zejména v Kateřinkách, kde je u knihovny škola. Na hlavní budově se 

čtenáři, bohužel, neodváží až tak často konkurovat nonstop fastfoodům u 

nádraží. Pančovaný alkohol nebyl v biblioboxu  dosud nalezen na žádném 

stanovišti, ovšem neztrácíme s blížícím se koncem roku  naději, protože 

jsme vyzkoušeli, že plaskačka rumu projde.  

Do biblioboxu se vhazují i další věci, zejména knihy, o kterých se čtenáři 

domnívají, že je upotřebíme. Naše ekonomka první den, kdy byl 

instalován bibliobox, vlastním tělem bránila otvor před  aktivním 

občanem s plným vozíkem knih, který si takto chtěl ulevit ve své rodinné 

knihovně. Občan tedy neomylně stočil kola vozíku k NAŠÍ  popelnici. 

Ekonomka nad tou drzostí pracovala k mrtvici a infarktu současně a 

doporučila občanovi, ať hodí odpad do popelnice, kterou si platí. Druhý 

den v ranních hodinách načapal náš správce příslušníka kmene sběračů 

kovů, jak zálibně obchází krabičku a nenápadně testuje její soudružnost 

s terénem. Neváhal tedy a sběrače přimáčkl mezi nárazník svého auta  a  

bibliobox a důrazně mu vysvětlil, co by se mu stalo, kdyby se ještě někdy 

ve svém životě na náš boxík jenom podíval. Zatím si sběrač vzal jeho slova 

k srdci….. 
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Silvestrovská rubrika - ŘÁD ČAJOVÉ HVĚZDY 

V loňském silvestrovském čísle Oka jsme se v krátké stati věnovali životní 

vášni Jindřišky F.  

a jejím čajovým pytlíkům. Jindra svým sběratelským úsilím nakazila 

doslova celou knihovnu i rozsáhlé příbuzenstvo zainteresovaných 

knihovníků. Vyvrcholením letošního roku byl slavnostní ceremoniál na 

knihovnickém večírku, kde nejlepší akvizitéři obdrželi Řád čajové hvězdy.  

Dychtivým čtenářům přinášíme autentický přepis projevu J.F. . Komentáře 

jsou dílem redakce. 

J.F.  vstupuje do sálu, čilý ruch utichá, J.F. je doprovázena M.H., která 

nese Řády čajové hvězdy. Obě dámy jsou ustrojeny skromně, leč čistě, 

J.F. má apartní klobouček, který by uspěl i ve snobské Anglii. 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolte mi, abych Vás přivítala na dnešním slavnostním udělování ŘÁDU 

ČAJOVÉ HVĚZDY. 

Řád vznikl jako zpětná vazba na Vaše četné příspěvky do mé sbírky 

čajových sáčků, která byla založena na podzim v roce 1999. Díky Vaší 

sběratelské vášni se za 13 let rozrostla na úctyhodných 1628 sáčků. 

Z tohoto počtu a karty pohybu* tedy lze vyčíst, že roční přírůstek 

ČAJOVÉHO FONDU  činí více než 120 jednotek za rok. 

 

* karta pohybu nebyla odsouhlasena Marií Š., proto tento údaj 

nebereme jako oficiální, bohužel. 
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Na jeho rozvoji  ( míněno čajový fond)se z Vašich řad nejvíce podíleli: J.L., 

M.S., Z.B., E.M., M.B., V.H., Z.V., L.H, zahraniční dodavatel A.K. a jako 

externistka PhDr. D.N. i mnozí čtenáři.  

* z důvodu ochrany osobních údajů uvádíme jenom iniciály donátorů. 

A mnoho dalších, kteří chtějí zůstat skryti, neb mi zanechávají sáčky u 

docházky, v účtárně či na dospělém oddělení.  

Nyní defilují ocenění sběrači pytlíků a za dojatého ticha jsou dekorováni 

J.L. – za pravidelné obohacování sbírky o novinky 

M.S. - za nejpočetnější jednorázový vklad a to i s obsahem 

Z.B. – za navázání styků s firmou Sonnentor a obohacení sbírky o jejich 

produkty, za plánovaní cest metodického oddělení ( REGIONU) po 

čajových prodejnách 

Z.K. – za doplňování fondu z regionálních zdrojů a ze zdrojů svých dárků 

E.M. – za pytlíky z největší dáli ( Austrálie) a za pravidelný nákup novinek 

V.H. – za pravidelný příspěvek z dovolených a shromažďování sáčků 

v účtárně 

Z.V. – za časté cesty Pendolinem, které podává čaj a tak potažmo se 

podílí na nárůstu čajového fondu 

M.B. – který plánuje samé exotické dovolené a tím obohacuje sbírku * 

dlužno dodat, že dotyčný se pohybuje v destinacích, kde domorodci 

preferují sypaný čaj a ne hnus z pytlíku, o to jsou jeho akvizice cennější 

L.H.- která také přispěla větším obnosem do sbírky 
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Děkuji Vám všem, že na mě  myslíte na svých soukromých i služebních 

cestách i na dovolených. Já na Vás taky po večerech myslím a tak jsem si 

dovolila vyrobit tyto řády a nyní Vám je předat.  

     Na závěr mi dovolte ještě vysvětlení toho, co se děje s případnými 

duplikáty. Ty odesílám do dětského domova v Jihlavě, kde děti obaly také 

sbírají, vyměňují a skládají ozdoby. 

 

Vyznamenaní jsou dojati, objímají se a fotí se se sběratelkou. Konec 

přímého přenosu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

48 

Silvestrovská rubrika - Neuvěřitelné, leč pravdivé… 

 

Katalogizátorce prasknul silikon!!! 

Vážná nehoda se přihodila  7. listopadu v dopoledních hodinách 

v katalogizaci. Vášnivě katalogizující pracovnici vytekl silikon. Ihned byl 

povolán bezpečnostní technik, který obratně rekognoskoval terén. Po 

opadnutí  počáteční paniky bylo zjištěno, že osoba katalogizátorky  v oblasti 

hrudního koše nedoznala zásadnějších změn. Došlo  pouze k prasknutí 

podložky pod ručkou odpovědné pracovnice a výronu silikonové hmoty na 

pracovní plochu. Nevábný sliz znečistil pouze křehké zápěstí dotyčné. Vedoucí 

katalogizace požadovala okamžitou reklamaci výrobku. Dle faktury bylo 

zjištěno, že se jedná o tzv. šunt za zenitem, tedy levnou podložku po záruce.   

Pod tíhou důkazů se ředitelka knihovny zastyděla a přísahala, že levné věci již 

nikdy svému nejoblíbenějšímu pracovišti nekoupí a nevystaví tak pracovnice 

zbytečným emočním krizím. 

 

 

Duch Petra Bezruče opět útočí….. 

S děsivou prognózou konce světa začaly bdělé  knihovnice stále častěji 

upozorňovat na paranormální jevy v naší knihovně. Samozřejmě jim nevěřící 

Tomášové z vedení nevěnovali pozornost a jejich popisy tzv. „děsivých  

situací“ brali na lehkou váhu.  

To, že obávaný prudič vchází do knihovny s pozdravem, úsměvem a  koledou 

na rtech si skeptické vedení knihovny vysvětluje tím, že dotyčný právě bez 

větších potíží nafasoval S-KARTU  vedle na pracáku 

 

 a tedy tok peněz na rok 2013, alespoň v jeho případě, bude nepřerušen.  
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Záhada, že  mizí  svačiny a je ujídáno z mističek, byla vyřešena pomocí 

metodického pokynu Pohádka o Mášence. Díky poučení ze zlatého fondu 

literatury, bylo kolegyni, praktikující nežádoucí variantu dělené stravy, 

doporučeno, ať si prostuduje knihy opavské rodačky Lenky Kořínkové a 

aplikuje tuto dietu v souladu s učením guru dělené stravy.  

Hysterickou hladinu přiživilo i nenadálé vypadnutí kulatého okna na chodbě. I 

pro tento jev však realistické vedení našlo racionální zdůvodnění.  

Co však nejde vysvětlit žádnou vědeckou metodou je fakt, že hlavní 

ekonomka začala vydávávat fasování s úsměvem na rtech a dokonce 

vnucovala produkty nad rámec požadavků dotyčných pracovníků. Dokonce 

samotné ředitelce byla nabídnuta nová propiska!!!, místo obligátního 

vyšroubování náplně z redundantní tužky paní ekonomky. Tento 

paranormální jev vedení knihovny rozhodil, takže se hodilo marod. 

 

Záchodková bitva s Národní knihovnou pokračuje… 

     Knihovna Petra Bezruče v zásadě a bez většího remcání akceptuje veškerá 

moudrá rozhodnutí Institutu  Národní knihovny. S jedním požadavkem 

vehementně prosazovaným knihovnickou mámou Z.H., se ani za cenu, že 

budeme označeni za rebely a kverulanty, v žádném případě nesmíříme a 

půjdeme, jako vždy v Opavě, proti proudu řeky. A na tom si stojíme, klíče od 

záchodků dobrovolně nedáme!!! Pro vydávání klíčů od WC byla vypracovaná 

strategie hodná čtyřhvězdičkového generála. 

     Důležité je personální zajištění klíčového postu šatnářek. Pracovnice na 

tento zdánlivě nedůležitý, ovšem strategický post, jsou vybírány na  

základě nejpřísnějších měřítek. Ano, klidně to přiznáme, o výběr zaměstnanců 

na tento post jsme požádali renomované personální agentury. Naše šatnářky 

dokážou opravdu nemožné. S jistotou sólisty Slezského divadla - dramatický 

obor, dokáží  předstírat nedoslýchavost, prodlužovat  vyřizování a 

přepojování telefonů do nekonečna nebo zdlouhavě vydávat nebo přijímat  
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oděvy a batohy od 50 členných školních tříd. Pracují bezezbytku podle hesla 

„Všichni mají přednost před žadatelem o klíče“. A to je, přiznejme si, pravé 

mistrovství!!!   

    Pokud se podaří domoci těžce zkoušenému žadateli o klíč kýženého vstupu 

na WC bez ztráty kytičky, bývá překvapen dalšími nástrahami záškodnických 

partyzánů. Na dveřích může být informace MIMO PROVOZ, kterou zde 

umístila méně soucitná knihovnická duše. Poměrně často však bývají kabinky  

WC obsazeny synchronně vyměšujícími pracovnicemi knihovny, které 

v kolektivním duchu minulého století chodí i na WC ve dvou i  ve třech v rámci 

teambuildingu. Tato strategie není však vedením knihovny podporována, ba a 

naopak, je tvrdě potlačována. 

     Otrlejší z žadatelů, kteří prokoukli metodu naší zákopové války a zužování 

blížící se  kulometnou palbou, se pokoušejí o obchvat přední linie ( rozuměj,  

palebné pole  - šatna) a snaží se proniknout  při využití dostupných  mobilních 

prostředků ( schody, výtah), které je s dostatečnou mírou rychlosti bezpečné 

a úderné síly dokáží přenést  přes obranné linie do týlu protivníka. Někteří 

totiž vědí, že volně přístupné WC je k dispozici i v prvním patře. Ne všem se 

podaří dostat se do týlu nepřítele s nažehlenými puky. O tom by mohla 

vyprávět jednotka protichemické obrany, kterou používáme na odstranění 

následků zakázaného uvolnění.  

Naštěstí  stejně jako v naší armádě, kde  je chemické vojsko naší vizitkou, tvoří  

i naše chemické družstvo budovy ty  nejlepší  z nás -  zocelené na přírodní 

katastrofy. Nevýhodou se může jevit pouze přílišná barvitá slovní  

zásoba chemického družstva, získaná, jak jinak, četbou našich knih. Plastické 

popisy likvidace škod vyvolávají v méně odolných jedincích potřebu nasazení 

špuntu do uší nebo nutkání upadnutí do mdlob.  

     A jaký je závěr? V naší knihovně se nic nezmění, dokud  my z dalekých 

širých krajů stále  budeme čelit  úskalím obranné linie ve vestibulu Národní 

knihovny. Pro neznalé, kteří to v Národní knihovně neznají nebo chodí jiným 

vchodem - linie  ve vestibulu  zákopů  v NK ČR jsou posíleny proti běžné 
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veřejné knihovně navíc masivním zavedením protipěchotních překážek z 

ostnatého drátu  s osobní ostrahou ozbrojenců , kteří využívají  funkce  

polního telefonu  pro ověření věrohodnosti vstupujícího a  těžkého 

dělostřelectva v šatně.  

Až zmizí tato Maginotova linie z NK ČR, pak se Tobě  naše záchodky volně 

zpřístupní, ó čtenáři slezský. 

 

Ministr dopravy Zbyněk Stanjura zřizuje pojízdné knihovny na kolejích 

Knihovnická obec nadšeně sleduje nejnovější aktivitu nového ministra 

dopravy, bývalého opavského primátora. V kosmické rychlosti byly upraveny 

koleje pro supermoderní rychlíkové soupravy a elektrifikována trať Opava a 

zbytek světa. Železniční depo  je spojeno tunelem se sklady Knihovny Petra 

Bezruče v Opavě. Od ledna 2013 budou do všech souprav IC  dodávány knihy, 

které ukrátí již tak krátkou chvilku na kolejích. V rámci rovného přístupu 

budou knihovnické vagony doplňovány knihami všech dopravců.  

České dráhy nemají žádné speciální požadavky na literaturu, zadání zní jasně, 

NĚCO FAJNEHO NA ČTENÍ. Majitel žluté flotily je ve svých požadavcích 

sofistikovanější a k suši podávanému v jeho vlacích doporučuje pouze 

japonské autory.  Drobnou vadou na kráse se jeví  

požadavky dopravce posedlého švýcarskou kvalitou, který požaduje knihy ve 

švýcarštině. Tuto jazykovou mutaci knihovna nevlastní, po jednáních 

provozovatel vlaků svolil, že knihy v češtině mohou být pro efekt švýcarské 

kvality provrtány jako ementál.  

Od 1. ledna tedy budou vyjíždět z opavského NEJKRÁSNĚJŠÍHO nádraží 

knihovnické vagóny, které budou provázet NEJKRÁSNĚJŠÍ  knihovnice z našich 

řad. Přejeme Vám příjemný čtenářský zážitek s knihami z naší knihovny po 

celý rok 2013 na kolejích!!! 

Pro příznivce připravila Stará ještěrka 
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Bibliobox – nová výzva pro 3M (dříve regionální oddělení). 

 

    Věčné nářky a prosby řidičů metodického oddělení ( dobře, tedy moje) o 

plechovou garáž poblíž knihovny byly vyslyšeny letos. Opravdu se objevila 

plechová stavba poblíž knihovny s luxusním výjezdem orientovaným ke 

knihovně a perspektivním pláckem pro manévrování. Ale zřejmě byly prosby 

řidičů metodického oddělení (ano, pořád jsem to jen já) poddimenzovány, 

protože auto jsem tam nedostal. Ale protože jsou v knihovně vynalézaví lidé, 

udělali jsme z toho bibliobox. A protože nejsme chrti, dostala svůj box i 

pobočka Kateřinky.  

    Nicméně nám ten box zůstal na starosti. A copak to obnáší? No, popravdě 

se nám povedlo zvýšit počet konzultací prováděných naším oddělením a 

zdokonalit své 3M umění (metodika, management a  

marketing). Museli jsme rozptýlit pochybnosti našich uživatelů, kteří zpočátku 

našemu boxíku moc nevěřili. Měli strach, zda se knížky nezničí,  

neztratí či jinak nedojdou úhoně. Někdy jsme museli přidat ujištění, že zrovna 

my jsme  ti, kdo to opravdu vybírají. Díky tomu (aspoň si to namlouváme 

díky víře v naše didaktické schopnosti) se nedůvěra rozplynula a boxík začal 

být  hojně využíván. Dokonce i služba přivážející čerstvá periodika se nebojí je 

tam vhodit. A to je co říct.  

    Vedeme si evidenci, kolik knih se zhruba denně vrátí. Po nesmělých 

začátcích jsme se propracovali i k rekordu, který nese hodnotu 80 dokumentů 

– 15. října. Ujistili jsme se, že nejvíce knih se objeví hned po středě a víkendu. 

Tudíž naše profesní odhady (založené na počtu uživatelů přicházejících do 

knihovny ve středy a po zavírací době) se potvrdily.  

    Náš boxík je nejen využíván, ale i zneužíván. Povedlo se, že fungoval (a 

stále funguje) jako antikvariát, svačinový pult i sprejerská tabule. Nicméně ani 

to náš malý boxík nemůže zastavit, aby dál hrdě čelil hordě knih a bojoval za  
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knihovnu i v době, kdy knihovní batmani a knihovnické katvumen spí.    

Jelikož máme k našim knihám přímo rodičovský vztah, dostal bibliobox 

pracovní název babybox, neboť knihy vnímáme jako svá děťátka. A tak není 

překvapení, že mimo naše knižní děti nám boxík odhalil v říjnu i jedno malé, 

úžasné ( knihovnické) miminko!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A abychom potvrdili, že to není náhoda, máme zaručené zprávy, že další je 

objednáno studovnou přes MVS. 

   

 

Pac a pusu, pac a pusu, vaše superdrbna  
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