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Vážené , vážení,  

tak jak se váhavě klube jaro, tak se i pozvolna rodí první číslo Oka  

v letošním roce. Dáváme v něm větší prostor knihovnám okresu, které 

bilancují svoji činnost v uplynulém roce. Věřím, že se v silné sestavě 

setkáme v květnu na výjezdním zasedání v Hradci nad Moravicí, kde 

probereme nejen naše úspěchy, ale navážeme i na další spolupráci ve 

společných projektech a aktivitách. Končí Březen měsíc čtenářů, který byl 

pro nás více než hektický, před námi jsou nejen Velikonoce, ale i dvě Noci 

s Andersenem a spousta dalších akcí, které chceme stihnout do prázdnin. 

Děkuji všem, kteří přispěli do tohoto čísla, zejména paní Klímové, kterou 

letošní nečas silně potrápil. Přeji Vám příjemné chvíle nad články o 

knihovnách a knihách. 

 

Zuzana Bornová 
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Kravařská knihovna žije 

 
Městská knihovna v Kravařích si na nezájem čtenářů nemůže stěžovat 

 

Ano, kravařská knihovna žije. 

V porovnání s rokem 2010, kdy klesl počet výpůjček na necelých 19.000, 

jsme se v loňském roce dostali na číslo 23.500. Také zaznamenáváme 

vysoký nárůst registrovaných čtenářů. 

Čím to je? 

Dobrá otázka, v době moderních médií, sociálních sítí…. 

Kravařským se totiž v knihovně líbí, mají knihovnu rádi, skutečně ji 

využívají, jako své společenské a kulturní centrum, mohou se na knihovnu 

spolehnout. 

Je pro ně nepostradatelná. 

Za zmínku by možná stálo vyzdvihnout vkusně a zajímavě vybavený 

interiér knihovny, na kterém má lví podíl bývalá dlouholetá pracovnice 

knihovny  p. Nina Bradáčová. 

Dnes už je také knihovna  dovybavena  útulným  čtenářským koutkem, 

„lehárnou“ pro děti a na co jsem zvláště pyšná, velkým filmovým 

plátnem, namalovaným přímo na  zdi dětského oddělení. 

 

Knihovna zajišťuje svým čtenářům klasické výpůjční  služby a samozřejmě 

je také kulturně činná. 

Besedy a knihovnické lekce jsou určeny  pro žáky obou základních a 

mateřských  kravařských škol, ale líbí se u nás také dětem a paním 

učitelkám z Velkých Hoštic. 
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Mimo to proběhly vloni  v knihovně velmi úspěšné přednášky o grafologii 

a numerologii, beseda s paní PhDr. Jaroslavou Grobcovou a Annou 

Malcharkovou, autorská čtení s mladými spisovateli Lukášem Jarkulišem 

a Janem Opatřilem . Mezi akce většího rozsahu pochopitelně patří Noc 

s Andersenem či tvůrčí dílny, které ovšem nevedu já, zcela netvůrčí 

člověk, ale velmi šikovné lektorky z řad našich čtenářek. 

  

V závěru každého roku pořádáme pro své „věrné čtenáře“( myšleno ty 

dříve narozené, a  mnozí z nich knihovnu skutečně navštěvují podstatnou 

část svého života)  tradiční setkání. 

Protože dobře vím, jak se na to všichni vždy od léta těší a do dalšího léta 

vzpomínají, snažím se je nezklamat. Dovolte mi, abych Vám v tomto 

místě nabídla  článek jedné ze svých nejvěrnějších, který vyšel v místních 

novinách. Jen pro úplnost bych dodala, že letos mi ve finále zůstaly 

v knihovně dvě francouzské hole, obě pravé…nějak se na ně samou 

radostí zapomnělo …A tak jsem to chtěla.  

                       

 

Monika Ševčíková 

Městská knihovna Kravaře   
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Večírek v Kravařích pro nejvěrnější čtenáře 

 

Stalo se milou tradicí, že v době kolem Mikuláše zve Městská 

knihovna Kravaře své nejvěrnější čtenáře na předvánoční posezení. 

Protože i já mezi tyto knihomoly patřím, nemohla jsem na této akci 

chybět. Večírky mívají velmi příjemnou atmosféru, a jejich pořadatelka, 

paní Monika Ševčíková sama sebe předhání v nápadech, jen aby nás 

potěšila. Přestože byla již laťka roky předtím nasazena velice vysoko, p. 

Ševčíková opět předvedla, že je nejen erudovaná dáma na svém místě, co 

se týče její práce coby knihovnice, ale i neobyčejně vtipnou, nažhavenou 

moderátorkou a vynalézavou scénáristkou, která nás všechny opět 

nadchla pro nás připraveným programem. 

Hned zpočátku jsme si posedali před velké plátno, kde nám p. 

Martina Řeháčková, pracovnice Kultury města Kravaře promítala 

fotografie prezentace knihovny na jejich nejrůznějších akcích a aktivitách, 

a p. Monika tyto fotografie výstižně a zasvěceně komentovala. Abychom 

nabrali nové síly po vyčerpávajících informacích, byli jsme pozváni na 

občerstvení v podobě kávy, cukroví, koláčů, vína a jednohubek, to bylo 

něco pro nás, děvčata, alespoň jsme si spolu mohly v klidu poklebetit. Ale 

moc jsme toho neprobraly, již tady byl další díl programu, p. Dorotka se 

ujala předváděčky napodobeniny pořadu Prostřeno, v němž nás znalecky 

poučila o tajích a léčebných účincích bylinek, a pak nás lákala na 

ochutnávku různých čajíčků, výluhů a jiných lektvarů z  její čarodějnické 

kuchyně. Ochutnávání a očichávání bylin bylo završeno soutěží.   

Velkým překvapením večírku byl neočekáváný příchod svatého 

Mikuláše, zde bych ale slovo svatý raději vynechala, protože tento 

Mikuláš byl velice veselý, a mnoho svatých slov nepoužíval. A hned 

začerstva nás začal bombardovat vtipy, k čemuž mu sekundovaly dvě 

další čtenářky, takže smích a zábava nebraly konce. Nakonec nám všem 
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rozdal Mikuláš nevšední dárky – kolíčky na prádlo, snad nám tím chtěl 

naznačit, abychom přišli do nebe čistí. 

Nedílnou součástí je každoročně i tombola, s tím už čtenáři počítají a 

každý přinese menší dáreček, odevzdá jej do obřího koše, k tomu 

určeného, a Mikuláš mu pak vydá balíček jiný. 

Večírek pro nejvěrnější čtenáře se letos hodně vydařil, lidem se ani 

nechtělo odcházet domů a všichni si libovali, že se tak dobře už dlouho 

nepobavili. A za to bych chtěla za sebe, a jistě i za ostatní pozvané, moc 

poděkovat naší milé paní Monice Ševčíkové, protože úspěch posezení byl, 

podle mého, především její zásluhou. Je vidět, že je práce p. Moniky i 

jejím životním koníčkem. Moc děkuji, Moniko. 

 

L. Rumanová 
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Zhodnocení činnosti Obecní knihovny Štěpánkovice za rok 2012 

 

V roce 2012 jsme v Obecní knihovně Štěpánkovice zaregistrovali celkem 

339 čtenářů, z toho 204 do 15-ti let. Knihovna je v současné době 

vybavena 3 počítači připojenými na internet. Výpůjční agenda je plně 

automatizována, čtenáři si vyhledávají sami informace v on-line katalogu 

a pracovníci knihovny poskytují uživatelům knihovny dostupné 

informace. Služby knihovny propagujeme na webových stránkách 

knihovny a budeme se snažit o propagaci na sociální síti facebook. Celý 

fond knihovny je vystaven v elektronickém katalogu na adrese 

www.knihovna.stepankovice.cz. Bohužel v roce 2012 byl knihovně snížen 

plánovaný rozpočet, což mělo dopad na nákup nových knih. Proto jsme 

zveřejnili akci „Darujte knihu“, která byla pro knihovnu velkým přínosem. 

Knihovna poskytuje kromě výpůjční služby také možnost kopírování a 

tisku různých dokumentů. 

Prostor knihovny slouží také k organizaci kulturních a vzdělávacích akcí. 

V roce 2012 proběhlo 17 knihovnických lekcí pro ZŠ a MŠ Štěpánkovice, 3 

autorská čtení a 8 tvořivých dílen.  

V roce 2012 proběhla také v rámci Března - měsíce čtenáře tradiční Noc 

s Andersenem, které se zúčastnilo 30 dětí. Všechny aktivity této noci byly 

laděny na pohádky Boženy Němcové. Nelze opomenout ani zajímavou 

aktivitu studentu Slezského gymnázia v Opavě, kteří si připravili večerní 

pásmo zvané“ Večer s Vieweghem očima studentů“. 

Proběhlo také Pasování prvňáčků, a následné Klíčkování prvňáčků. 

Pozvání do knihovny přijali 2 autoři pro děti a mládež -Jan Opatřil a Lukáš 

Jarkuliš, kteří malé čtenáře seznámili se svou tvorbou. Dospělým 

čtenářům své dílo představila spisovatelka Anna Malchárková.  

http://www.knihovna.stepankovice.cz./
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V období letních prázdnin jsme pro děti připravili již 2.ročník 

příměstského tábora, který byl velmi dobře hodnocen. 

V posledním čtvrtletí roku 2012 probíhala soutěž „Kamarádi moudrosti“, 

které se zúčastnilo celkem 80 malých čtenářů.  

Jsme rádi, že i v takto přetechnizované době se najdou lidé, kteří ještě ke 

knihám a k četbě mají velmi dobrý vztah. Bohužel se počet čtenářů oproti 

roku 2011 malinko snížil, a proto bude naším úkolem knihy a čtení 

samotné ještě více propagovat a mít ve fondu knihy, které osloví jak 

stávající čtenáře, tak čtenáře potencionální. 

 

Martina Teichmannová 
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Činnost městské knihovny Hlučín v roce 2012 

 

Hlavním úkolem knihovny je zpřístupnění klasických dokumentů – knih a 

časopisů – širokému okruhu uživatelů z řad obyvatel města a jeho 

nejbližšího okolí. Tradiční fond knihovny doplňuje půjčování CD a DVD, 

která jsou přílohou odebíraných časopisů a knih. Snahou knihovny je 

budování aktuálního a kvalitního knihovního fondu, který je pravidelně 

doplňován přírůstky získávanými přímo od nakladatelů a distribučních 

firem, případně knižními dary. Mezi základní služby knihovny patří také 

poskytování bezplatného přístupu k síti internet. 

Z prostorových důvodů je celoročně prováděna aktualizace knižního 

fondu. Odepisují se knihy nečtené, opotřebované a zastaralé obsahem.  

V roce 2012 bylo pořízeno 1 497 svazků knih, odebíráno bylo 78 titulů 

periodik. K orientaci ve fondu, který k 31. 12. 2012 obsahuje 28 183 

svazků knih, slouží čtenářům on-line katalogy. Na webových stránkách 

knihovny si mohou uživatelé také z pohodlí domova vyhledávat v on-line 

katalogu, rezervovat knihy i prodlužovat výpůjčky. Samozřejmostí je již 

služba zasílání tzv. e-mailových předupomínek. Elektronické služby 

knihovny každoročně využívá stále více uživatelů, a to jak z prostoru 

knihovny, tak vzdáleně. 

V roce 2012 knihovna i s pobočkami Darkovičky a Bobrovníky registrovala 

2 581 čtenářů, z toho 1 011 mladších 15 let. Celkový počet výpůjček knih 

a časopisů činí 96 611, evidováno bylo 43 222 návštěvníků knihovny.  

Pro žáky mateřských, základních i středních škol byla připravena řada 

lekcí knihovnicko-bibliografické přípravy a besed. Tyto lekce slouží nejen 

k podpoře čtenářství, ale také k rozšíření vědomostí ve školní výuce. Děti 

z Hlučína i okolních obcí se učí orientovat v knihovně, pracovat s on-line 

katalogy, seznamují se s poskytovanými službami, které knihovna nabízí. 
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Podle požadavků pedagogů jsou připravovány besedy např. na téma 

regionální autoři, ilustrátoři dětských knih apod. Tradičně jsou 

připravovány besedy k jednotlivým ročním obdobím či svátkům.  

Městská knihovna se snaží pořádat maximum kulturních a vzdělávacích 

akcí pro čtenáře i příležitostné návštěvníky knihovny. Březen – měsíc 

čtenářů – nabídl návštěvníkům již tradičně spoustu akcí na podporu 

čtenářství a informační gramotnosti. V Zámeckém klubu proběhla 

oblíbená výměnná burza knih. Uspořádali jsme také pohádkové 

odpoledne, kdy jsme si společně s dětmi hráli a četli pohádky. V březnu 

došlo k vyhlášení a ocenění vítězů soutěže Kniholezec, ve které se děti 

třech věkových kategorií musely „pročíst“ patnácti zadanými knihami a 

dokázat své znalosti. Duben patřil každoroční akci Noc s Andersenem, 

kterou jsme letos opět spojili s výtvarným oborem ZUŠ P. J. 

Vejvanovského v Hlučíně. Děti z knihovny a z výtvarky společně plnily 

úkoly, soutěžily, hrály si a vyráběly figurky z látek, které si na památku 

odnesly domů. V květnu nás opět navštívil malíř Adolf Dudek, tentokrát 

se svým programem „Nehulíme - kreslíme“, který byl určen druhému 

stupni ZŠ. V červnu navštívila knihovnu cestovatelka Dana Barnetová, 

která seznámila zájemce se svou cestou po Finsku. Prázdninové měsíce 

patřily v knihovně především údržbě a očistě knihovního fondu jak 

v Hlučíně, tak na pobočkách Darkovičky a Bobrovníky, ve kterých 

proběhla pravidelná revize fondu. V září jsme slavnostně pasovali 

druháčky hlučínských škol na Rytíře řádu čtenářského. Děti obdržely 

kromě pasovací listiny a drobných dárků také možnost přihlásit se na 

jeden rok do knihovny zdarma. V říjnu jsme slavili jako každoročně Týden 

knihoven. Letos byl opět zaměřen na podporu čtenářství a propagaci 

služeb knihovny. Čtenáři mohli využít registrace v knihovně na jeden rok 

zdarma, amnestie na poplatky za pozdní vrácení knih nebo se zúčastnit 

exkurze po knihovně. V rámci Týdne knihoven nás opět navštívila paní 

Dana Barnetová, tentokrát s přednáškou o životě a díle sester 
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Brontëových. Rovněž byla uskutečněna zajímavá beseda se spisovatelem 

a záhadologem Milanem Z. Kučerou nazvaná Největší tajemství III. říše. 

Na chodbě před knihovnou probíhala od října výstava fotografií z letního 

tábora na Libavé „Osídlení Ameriky“. Součástí výstavy byly také obrázky 

a výtvarná díla vyrobené dětmi s handicapem. V listopadu byla 

uskutečněna beseda s cestovatelem Romanem Vehovským, který se 

vydal do světa autostopem a vrátil se po sedmi letech. Besedu nazval 

„Cestou osudu a náhody – návrat s podkovou“.  Na podzim proběhla 

výměna oken v budově, kde je umístěna bobrovnická pobočka knihovny. 

V prosinci jsme společně s mladým vřesinským spisovatelem Lukášem 

Meiselem pokřtili jeho knižní prvotinu „Odveta Keltů“. Knihu pokřtila a na 

akci vystoupila také hudební skupina Ostrá tráva hrající irsko-skotský 

folkrock. Adventní období bylo věnováno starším čtenářům hlučínské 

knihovny. V Zámeckém TV klubu proběhlo setkání našich nejvěrnějších 

čtenářů. Pozvání přijala také dlouholetá vedoucí knihovny paní Ludmila 

Rimlová a spisovatelka Jana Schlossarková, která přečetla básně ze svých 

knih. Čtenáři dostali památeční hrníček a drobnou sladkou pozornost. 

Celoročně probíhají v dětském oddělení knihovny soutěže a vědomostní 

kvízy pro děti. V prostorách knihovny a na chodbě jsou vystavována díla 

žáků výtvarného oboru ZUŠ P. J. Vejvanovského. Akce knihovny jsou 

pravidelně prezentovány v místním tisku, regionálních televizích a na 

webu knihovny. 

Již od roku 2009 je knihovna připojena k sociální síti Facebook, která se 

stala neformálním propagačním a komunikačním kanálem pro uživatele 

knihovny. Zájemci jsou bezprostředně informováni o novinkách a 

zajímavostech s vysokou mírou interaktivity. Ke stránce knihovny v této 

síti je v současné době přihlášeno více než 420 odběratelů.  

Knihovna se od počátku roku 2011 stále potýká s nedostatkem personálu, 

který si vyžádal omezení otevírací doby pro čtenáře. Tato změna se 
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setkala s velkou nevolí uživatelů a propadem knihovny v celostátním 

srovnání. Snížení personálního stavu knihovny působí i přes omezení 

otevírací doby na knihovnice zvýšený nátlak. Problémy se objevují 

především při pořádání kulturních či vzdělávacích akcí knihovny, kdy je 

potřeba věnovat se jak uživatelům knihovny, tak organizaci akce. 

Nepříjemná situace nastává také při onemocnění některé z kolegyň, 

protože neexistuje fundovaný zástup. Od října do prosince tohoto roku 

pracoval v knihovně na zkrácený úvazek knihovník Mgr. Kamil Matula, 

který byl pro knihovnu velkým přínosem a zároveň úlevou. Jeho pracovní 

smlouva však nemohla být prodloužena kvůli nedostatku financí 

v rozpočtu na rok 2013. Knihovna tedy opět personálně strádá. 
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Pro přehled 

 

Počet čtenářů:   2 581, z toho 1 011 mládež 

Počet návštěvníků:   43 222 

Počet výpůjček:   96 611 

Počet vyřízených rezervací:  1 996 

Meziknihovní výpůjční služba: 53 vyřízených požadavků 

Počet svazků knih k 31. 12. 2012: 28 183 

Počet docházejících periodik: 78 titulů 

Pobočky: Bobrovníky a Darkovičky 

Počet hodin týdně pro veřejnost: Hlučín  27 

                      Bobrovníky  3 

                      Darkovičky   7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Kostková 
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Městská knihovna Hradec nad Moravicí v roce 2012 

 

V roce 2012 městská knihovna i nadále navazovala na spolupráci s MŠ a 

ZŠ města a okolních obcí; pro žáky byly připraveny knihovnické lekce a 

tematické besedy dle požadavků učitelů. Zajímavou a oblíbenou akcí se 

stalo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, které se 

uskutečnilo pro žáky prvních tříd. Dětským čtenářům byly určeny také 

dvě vědomostní soutěže:„Znáš své město a jeho historii?“ a „Báječná 

podzimní soutěž.“ Pro vítěze byly připraveny věcné ceny.  

Během roku se knihovna zapojila do následujících celostátních akcí: 

Březen – měsíc čtenářů, Magnesia Litera, Noc s Andersenem (opět 

zejména pro děti) a Týden knihoven. Čtenářům bez rozdílu věku byly 

určeny výstavky knih instalované v knihovně s těmito tématy: „Nelehké 

životní osudy”, „Zdeněk Miler a jeho tvorba“, „Život a dílo Ludmily 

Vaňkové” a „Petr Bezruč”.  Pro hradecký klub seniorů se uskutečnila 

beseda na téma „Prezentace knihovny”. Knihovna podporovala také 

projekt „Čtení pomáhá”. U příležitosti velikonočních a vánočních svátků 

se pracovníci knihovny podíleli na akcích „Velikonoční dílna”(sběr 

beránků do soutěže) a „Vánoční dílna”. Během roku byly zájemcům 

nabízeny ke koupi vyřazené knihy. 

V roce 2012 absolvoval v naší knihovně bezplatnou odbornou praxi 

absolventa Mgr. Michal Foltýn (5 měsíců). 

Informační centrum, které je součástí Městské knihovny, sídlí v budově 

MÚ Hradec nad Moravicí. IC v roce 2012 navštívilo 3089 návštěvníků. 

Vyřídili jsme 149 e-mailů a 798 telefonátů, a to nejen z České republiky, 

ale i ze zahraničí. Služeb veřejného internetu využilo 503 zájemců. 

Webové stránky IC, které nejsou totožné s webem MěK, navštívilo 17 891 

jednotlivých návštěvníků. Prezentaci Hradce nad Moravicí si z mobilního 

průvodce stáhlo 798 lidí. V IC se během roku uskutečnily předprodeje 

vstupenek na plesy, karnevaly, kino, divadla, koncerty, festivaly pořádané 
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na území města. IC se podílelo na organizaci akcí – např. reprezentační 

ples města, dálkový pochod Bezručova Moravice, otevírání jara a 

turistické sezóny, dětský den, městské slavnosti, vánoční jarmark.  

Z projektu „Podpora TIC v MSK 2012“ byl rozšířen mobilní průvodce o 

jazykové mutace a vytvořena propagační USB karta s multimediální 

prezentací „Procházka Hradcem a okolí“. 

IC má vlastní profil na facebooku. Pracovnice se zúčastnila členského fóra 

ATIC ČR ve Frenštátě pod Radhoštěm. IC úspěšně prošlo recertifikací a 

nadále je držitelem certifikátu kategorie B. V centru byla provedena 

kontrola formou Mystery shopping, kde jsme získali 98%, což je 

nadprůměrný výsledek. 

 

Markéta Beyerová 
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Ohlédnutí za rokem 2012 v Obecní  knihovně v Ludgeřovicích 

 

Také v roce 2012 se v naší knihovně uskutečnilo několik akcí  a besed pro  

děti a veřejnost. 

Naše letošní besedování jsme zahájili 1. března se spisovatelkou Annou 

Malchárkovou z Dolního Benešova.  Anna Malchárková  čerpá motivy pro 

své knihy  z prostředí Hlučínska a dokáže o nich  velmi zajímavě vyprávět. 

Besedy se účastnili především občané z věkové kategorie pamětníků, 

takže si s paní spisovatelkou hezky padli do noty.  

 

Dne 15. března nás navštívil cestovatel Roman Vehovský  z nedalekých  

Štěpánkovic, který nám dokázal, že cestování není jen výsadou bohatých. 

Spolu s ním  jsme mohli 7 let cestovat  autostopem  do Asie, Oceánie, 

Austrálie a Nového Zélandu. Kromě několika krátkých přesunů letadlem 

cestoval celou dobu stopem. Přitom se svezl vším možným, od velblouda 

až po námořní jachtu. 

V Asii navštívil většinu zemí, mezi nimi například Čínu, Mongolsko, Irán, 

Indii, 

Pákistán, Kambodžu, Vietnam, Koreu, Japonsko, Jávu, Borneo atd. Vše 

potřebné měl 

v batohu, většinou spával venku v přírodě na karimatce, cestu si proto 

organizoval tak, 

aby v zimních obdobích byl v tropech. Potřebné peníze si během 

sedmiletého cestování 

vydělával příležitostnými brigádami při sklizni ovoce nebo i prodáváním 

svých 
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fotografií z cest. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé, doprovázeno velkým 

počtem unikátních fotografií. Na besedě autor také představil svou knihu 

„Cestou osudu a náhody“, v níž své sedmileté putování popsal. 

 

Naše knihovna pořádá pro děti  tradiční Pohádkovou noc s Andersenem. 

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny probouzí 

zájem dětí 

o čtení. V knihovně jsme nocovali již podruhé a tentokrát se naše 

pohádková 

noc nesla v duchu Harryho Pottera. Knihovna se změnila na „Školu čar a 

kouzel  

v Bradavicích“. Pro tuto noc jsem se stala profesorkou Mc Gonagallovou, 

moje kolegyně Lenka se změnila v Hermionu, nejlepší žákyni Školy čar a 

kouzel. Ředitel školy Albus Brumbál (náš pan starosta) nás přišel navštívit 

v sobotu ráno a přečetl nám pohádkový příběh „ O chlapci, který spadl z 

nebe“. 

Hned na uvítanou dostaly děti moudré klobouky a zařadily se do dvou 

družstev – NEBELVÍR 

a MRZIMOR. Strhla se mela, protože všechny děti chtěly být v družstvu 

NEBELVÍR. 

Muselo rozhodnout losování. Po večeři, která se konala v zasedací 

místnosti obecního úřadu (podávaly se „hadí ocásky“ a „kouzelný 

nápoj“), se děti daly do hledání pokladu, který se nacházel v „tajemné 

komnatě“. 

Při procházení „Příčnou ulicí“ i ti nejodvážnější hledači pokladu dostali 

strach, zvlášť když 
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z tajemné komnaty vycházely děsivé zvuky, bouchání, vrzání dveří… Děti 

nakonec všechny 

překážky úspěšně zdolaly a poklad byl k radostí všech konečně nalezen! 

Po návratu do knihovny jsme si ještě připomněli 100. výročí narození 

našeho skvělého 

ilustrátora, animátora, výtvarníka a loutkáře Jiřího Trnky. Děti měly za 

úkol vyluštit křížovku 

a zároveň se dozvěděly, že založil Studio Bratři v triku, ilustroval 

Karafiátovy broučky, 

Andersenovy pohádky, Míšu kuličku. Připomenuli jsme si i jeho 

nejznámější loutkové filmy Špalíček, Bajaja, Staré pověsti české, Dobrý 

voják Švejk. Nakonec jsme se naučili písničku o JiřímTrnkovi s názvem, „O 

Trnkovi Jiřím s písničkou k Vám mířím.“ 

Ke spánku na karimatkách, rozložených na podlaze knihovny,ulehly děti 

až po půlnoci. Nastalo čtení pohádek Boženy Němcové,veselé příhody 

Gabry a Málinky,nakonec došlo i na Harryho Pottera. Ráno nás čekal ještě 

jeden důležitý úkol. Děti spolu s ředitelem 

školy Albusem Brumbálem ozdobily svými přáníčky strom Pohádkovník 

Andersenův, který 

roste nejen z vody, ale také z energie pohádkových knížek. Každý 

nocležník nakreslil na 

papírové srdíčko svou nejoblíbenější pohádkovou postavu a pověsil na 

větvičku. 

Po snídani, kolem půl desáté si už začali pro své nadšené ratolesti chodit 

rodiče a s ujištěním, že za rok se sejdeme zas, jsme se rozloučili. 
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Dalším vítaným hostem v dubnu byl Jiří Mára s rodinou. Syn  manželů 

Márových, Jiří, je upoután na invalidní vozík. Přesto díky rodičům s nimi 

procestoval Nový Zéland, Ekvádor a Galapágy, Japonsko,Island, Grónsko, 

JAR, Namibii, Botswanu a Zimbabwe. Na další cesty se chystá. Tentokrát  

Márovi dětem poutavě vyprávěli o své cestě po Africe. Dětem se beseda 

moc líbila. 

Beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou se konala dne 13.dubna.  Paní 

spisovatelka, rodačka z naší obce, besedovala s žáky 6. tříd základní školy. 

Začala vyprávěním o tom, jaké různé formy může mít kniha, pak o svých 

knížkách z prostředí Hlučínska vyprávěla. Napsala už celkem 9 knih  a na 

dalších pracuje. Také přečetla několik svých povídek. Děti pozorně 

poslouchaly, měly celou řadu zajímavých otázek, paní spisovatelka na 

všechny stejně zajímavě odpověděla. 

 

Další  ludgeřovický rodák Petr  Čichoň přijal pozvání do naší knihovny dne 

15. května. Spisovatel zde četl ze svého Slezského románu, jehož děj se 

úzce dotýká naší obce i celého Hlučínska v dramatickém 20. století. 

Také recitoval ze své dvojjazyčné básnické sbírky Pruské balady / 

Preussische Balladen. Dokonce nám zahrál  na mandolínu. O jeho 

Slezském románu pak účastníci besedy s autorem pilně diskutovali. 

Jak se již v naší knihovně stalo tradicí, i letos nás navštívil dětský ilustrátor 

Adolf Dudek. Beseda byla určena pro děti prvních tříd. Prvňáčci se 

zábavným způsobem, přiměřeným jejich věku, seznámili se skutečným 

ilustrátorem a jeho prací od inspirace, po vznik celé knihy. Vyzkoušeli si, 

jak snadno si sami mohou cokoliv namalovat a kromě spousty legrace si 

odnesli informace, jak vypadají moderní dětské knihy a malířské techniky. 
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Někteří odvážlivci si dokonce zahráli v pohádkách O koblížkovi, Šípková 

Růženka, O kohoutkovi a slepičce. 

Pořad ukončila autogramiáda, ale ne tak obyčejná. Dětem se podle jejich 

přání usídlil 

ptáček dudek na čele nebo na ruce. Květnové setkání završila společná 

fotografie a již jsme se museli loučit. Smutný však nikdo nebyl, protože 

příští rok se jistě zase setkáme. 

 

Slavnostní pasování nových malých čtenářů 

V pátek 21. září  přišli do obecní knihovny žáci druhých tříd základní školy 

se 

svými učitelkami, aby zde absolvovali pasování na čerstvé čtenáře. 

Vzhledem k věku adeptů 

byla akce pojata jako pohádkový příběh, v němž vystupovali starosta 

obce Mgr. Daniel 

Havlík, oblečený a vyzbrojený jako rytíř a knihovnice  Jana Baránková 

oblečená jako 

dvorní dáma. 

Slavnost byla zahájena zkouškou. Každý adept na nového čtenáře musel 

přečíst jednu 

větu z knihy pohádek a podepsat se v seznamu adeptů. Pan starosta jako 

rytíř pak oznámil, 

že všichni zkoušku úspěšně vykonali a z pergamenu přečetl slavnostní 

slib, který musí 

všichni složit. Prohlásili, že budou pilně číst, nebudou knihy poškozovat a 

ty půjčené budou 
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včas a v pořádku vracet. Žáci pak postupně předstupovali před rytíře, kde 

poklekli 

a prohlásili, že slib budou plnit. Rytíř každého poklepal speciálním 

pasovacím mečem 

a jmenoval rytířem - mladým čtenářem. Každý novopečený čtenář ještě 

dostal knihu pohádek, 

bonbon a poukázku na bezplatné přihlášení za čtenáře obecní knihovny. 

V listopadu se v obecní knihovně konaly tři besedy. 

1. listopadu se spisovatelkou, místní rodačkou Evou Tvrdou,  se kterou 

tentokrát besedovali žáci 7. tříd. Ty velmi zaujala, jak čtením ukázek ze 

svých knih, tak povídáním o tom, jak se kniha píše a o složité cestě od 

rukopisu až po hotovou knihu na pultě v knihkupectví. 

 

8. listopadu proběhla beseda s autorem knihy „Největší tajemství III. 

říše“ Milanem Zachou 

Kučerou. V uvedené knize autor píše o všem, co je známo o velkém 

podzemním systému chodeb a sálů na území Polska, jen několik 

kilometrů severně od českého Broumova. Snad v nich měl být jeden z 

Hitlerových „hlavních stanů“, snad prostory pro výzkum, zkoušky a 

výrobu „zázračných“ tajných zbraní atd. Kniha balancuje na rozhraní 

literatury faktu  – hypotézy a domněnky.  
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Poslední beseda v tomto roce se uskutečnila dne 22.listopadu. Naše 

pozvání přijal záhadolog, spisovatel a scénárista  úspěšného televizního 

seriálu Strážce duší p. Arnošt Vašíček. 

Je autorem řady knih, např. Tajemství ďáblovy bible, No lovu záhad. Za 

záhadami jezdí po celé zeměkouli. Své vyprávění tentokrát zaměřil na 

záhadná zvířata. Byla to vydařená beseda,  která děti velmi zaujala. 

 

 

 

Jana Baránková – knihovnice ObK Ludgeřovice 
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O spisovateli a jeho čtenáři 

aneb jak najít svého autora 

 

 

Vztah spisovatele a čtenáře má dlouhodobou tradici. Až k dávnověku, kdy 

literát byl „jen” vypravěčem legend u ohňů, pod ztemnělou oblohou, 

uprostřed divočiny… Jedinec s fantazií a dobrým přednesem, v rámci 

možností tehdejší dosažitelné slovní zásoby, zvuků, pazvuků, dobré 

mimiky a  gestikulace rukou. 

 

Dnes je prozaik či básník někdy anonymní (to schová-li se nám důkladně 

za pseudonym), někdy  je autor dohledatelný, známý, tu nás překvapí  

noblesou, jindy obyčejností, ale stále stejně se necháváme jako čtenáři 

vtáhnout do dějů jimi vymyšlených, opsaných od života, 

odposlechnutých. Necháme se udivit, nadchnout, ale také otrávit. To 

když si pisatel na autora jenom hraje a  je mu laciný úspěch milejší, než 

kvalita vydaného. 

 

Řada lidí miluje memoáry, fascinují je životopisy umělců a řekněme si bez 

obalu, že osudy některých osobností literárního světa byly, jsou a budou 

až neuvěřitelné. Také díky tomu, že senzitivní lidé, jakými tvůrci 

bezesporu jsou, prožívají události bouřlivěji, intenzivněji, jsou náchylní 

k závislostem všeho druhu, k přecitlivělosti, vznětlivosti, popudlivosti.  

 

Vzpomeňme namátkou na Francouze Françoise Villona,  vlastním 

jménem François de Montcorbier nebo François des Loges,  narozeného v 
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roce1429,nebo 31 – úmrtí po roce 1467; vzdělance, bohéma, buřiče, ale  

dokonce i vraha… Jeho poezie oslovuje mladé lidi už po řadu generací. 

Čtyřverší 

jež, složiv svou Závěť, napsal 
Pařížan Villon 
v pařížském Châteletu, 
odsouzen k smrti oběšením 

Františku, už tě nepotěší, 
že Francouz jsi a ze vsi zdejší; 
teď na krk oprátku ti věší; 
ať pozná, oč je zadek těžší. 

 

Nezapomenutelný je bezesporu Angličan, původem Velšan, Dylan 

Thomas, (Dylan Marlais Thomas; 1914 – 1953),  svou úžasnou tvorbou a 

alkoholickými démony.   

 

při zpívajícím světle píšu/ – ne pro chléb, ne ze ctižádosti/ ne z pýchy a pro 

živnost kouzel/ na scéně ze slonové kosti –/ jen pro ty, kteří platí měnou/ 

hluboko v srdci utajenou. 

 

(z básně D. T. – V mém řemesle či trpkém umění) 

 

Thomas překvapil i svou expresívní recitací, takže byl předchůdce 

moderních postupů přednesu veršů. Kromě  tradičních sbírek básní se 

zachovaly i nahrávky jeho vlastního nevšedního čtení! 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1914
http://cs.wikipedia.org/wiki/1953


 

 

26 

26 

Skutečný básník se nemůže vzdát poezie. Ona vás může nechat, ale vy ji 

neopustíte. Stále ji máte v patách, neobměkčitelnou, devět stop vysokou 

skřetyni s dvěma nosy. Ale když se zkusíte otočit a  polapit ji – fííí! Je pryč. 

Nikdy jsem neviděl, jak báseň doopravdy vypadá. Pořád bych ji chtěl 

spatřit. 

 

Dylan Thomas, 1946 

 

 

 

A co náš Jan Neruda?,  (1834 – 1891), který si tolik považoval jazyka 

českého a dbal na jeho jedinečnost a  gramatickou čistotu?  

 

Binokl na očích, v ruce hůl/ kráčím si květnatým dolem,/ vážně jdu, jako 

bych neviděl,/  jaro co tropí zde kolem. (sloka z básně Jarní – JN)   

 

Jeho nekonečné nešťastné lásky…. Jeho předběhnutí se v době s fejetony 

a zcela otevřeným obsahem básní… Jeho bodavý humor! 

 

Viz citace; kterou - jako by popisoval J. N. dnešek, nemyslíte? 

Šplhá-li se někdo na Parnas, kdo nemá talentu, škodí ovšem jen literatuře 
a prospěje se i jemu samému, „zabije-li se” včas. Také když někdo 
zneužívá skutečného talentu k principům pro národ neblahým, dolů s ním, 
honem dolů! Ale tu jízlivost a škodylibost jsem nepochopil nikdy, jaká se u 
nás jeví naproti duchům povolaným.  

(výňatek z textu z roku 1879) 
- - - 
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Soudobým osobnostem literatury vůbec se můžeme přiblížit, pokud se 

necháme informovat dobrými internetovými weby. Když zabrousíte na 

www.obecspisovatelu.cz – odkryje se vám,  kdo je v Radě OS, co členové 

Obce spisovatelů ČR chystají, co vydali, co tvoří, co by chtěli a jaké mají 

možnosti.  

 

Web, který je stále ve vývoji, nabízí, mimo jiné, oddíly Aktuality, dále Od 

autorů a v neposlední řadě je v nabídce zdarma časopis Dokořán, ve 

formátu pdf.  

 

 

Dokořán obsahuje fejetony, básně, články o tom, 

co – kde – kdy, různá zamyšlení,  polemiky, 

informace  o chystaných soutěžích, připomenutí 

jubilantů z řad členů Obce sp.,   ohlasy světové 

literatury, echa o rukopisech, o  nově vydaných 

knihách. Opravdu široká škála! 

 

Bulletin vycházel současně i v tištěné podobě, ale 

čas ukáže, zda se nestane natrvalo e-časopisem.  

Nejen kvůli financím, ale také kvůli pohodlnějšímu a rychlejšímu šíření. 

 

 

(rozměry posledního vydaného čísla v prosinci 2012: 15 x 21 cm, rozsah 

113 stran, měkká vazba, lepeno, se hřbetem; uzávěrka čísla byla  20. 12. 

2012 - redakčně připravil ještě Miroslav Sígl – který zemřel  náhle po 

závažné operaci  5. 12. 012 

 

http://www.obecspisovatelu.cz/
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Nahlédněte se mnou do 

otevřeného časopisu a dopřejte 

si několik  básní, abych mohla 

toto „neučesané” zamyšlení a 

upoutávky směle uzavřít jednou 

příhodou, která je návodem – 

jak najít svého autora.  

 

V roce 1993, po vydání mé 

básnické sbírky Příběhy pro 

optimisty, v jednu pošmournou 

zimní neděli zazvonil telefon na 

mém psacím stole.  

 

Poté, co jsem do sluchátka pustila své neutrální - prosím… - sympatický, 

mně neznámý, mužský hlas tvrdil:  

 

Tak já volám, jak jste si přála!  

 

Cože,  

vyjekla jsem jaksi neinteligentně.  

 

Neznámý se nedal:  

Co máte ve své poslední knize na straně 63? 
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Nalistuji a vidím  :  

 

 

Svět ještě žije/a v něm ten/ kdo mi chtěl právě zavolat. 

 

 

 

Pro OKOO – Božena Klímová 
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Novinky na DVD, které si zaslouží vaši pozornost 

 

VE STÍNU - v bývalém Československu 50. let se odehrává 

napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku 

zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán 

Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné 

vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie 

začíná stávat politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti 

přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch), policejní 

specialista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným směrem, 

než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst 

pokračuje ve vyšetřování. Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře 

propojenou sítí komunistické policie? Protivník je silný a Hakl se brzy 

přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ničemu. Každý má svůj stín 

minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z viníků 

hrdiny.  

Film režiséra Davida Ondříčka získal 9 Českých lvů. 

 

ZEMĚ BEZ ZÁKONA - bratři Bondurantovi jsou tvrdí hoši. 

Nejstarší z nich Howard (Jason Clarke) přežil 1. světovou 

válku, ale to co v ní prožil, v něm zanechalo hluboké 

následky. Prostřední Forrest (Tom Hardy) málem zemřel, 

když se spolu s rodiči nakazil španělskou chřipkou. Na rozdíl 

od nich nemoc přežil a tento zážitek ho zocelil. Nejmladší 

Jack (Shia LaBeouf) se od bratrů trochu odlišuje, svou vnímavostí a 

citlivostí jako by se do drsného prostředí ani nehodil.  

Přestože většina obyvatel městečka živoří, podnikavým bratrům se daří, 

vybudovali si totiž prosperující byznys s načerno pálenou whisky. 
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Nekalému podnikání ve Franklin County, ale začínají krušné časy, když do 

města přijede zkorumpovaný zástupce šerifa Charlie Rakes (Guy Pearce). 

Zatímco většina obyvatel se podvoluje jeho teroru, bratři Bondurantové 

se nehodlají nikomu podřizovat. Ačkoliv proti Rakesovi bojují jako rodina, 

jejich vztahy se začínají měnit. Jack dospívá, sní o drahých autech, 

luxusních oblecích a krásných ženách a také jeho ambice v prodeji 

načerno pálené whisky se čím dál víc rozšiřují. A tak se svým přítelem 

Cricketem (Dane DeHaan) rozjíždí proti vůli Forresta vlastní obchod 

s whisky, a kvůli tomu se zapletou s největším gangsterem ve městečku, 

Floydem Bannerem (Gary Oldman). Do životů bratří Bondurantových 

vstupují i dvě krásné ženy. Tajemná a živelná Maggie (Jessica Chastain) 

padne do oka uzavřenému Forrestovi a tichá křesťanka Berta (Mia 

Wasikowska) zaplane pro Jacka.  

Situace ve městečku se začíná vyostřovat a bratři se rozhodnou hájit, co 

si tvrdě vybudovali. Postaví se přesile, která si říká Zákon, aby definitivně 

rozhodli, kdo má nad městečkem kontrolu.  

K filmu režiséra Johna Hillcoata napsal scénář a složil hudbu jeho krajan 

známý australský hudebník Nick Cave.  

Film je inspirován skutečným příběhem o bratrech Bondurantových. Je 
natočen na motivy novely „The Wettest Country in the World", kterou 
napsal Matt Bondurant, vnuk jednoho ze zmiňovaných bratrů.  

Literární předloha Matta Bonduranta, inspirovaná skutečným příběhem 
jeho dědečka, vyšla v českém překladu v roce 2009 jako „Krajina 
pašeráků“ a je možné si ji zapůjčit i v naší knihovně. 

 

 

 



 

 

32 

32 

MŮJ SOUSED TOTORO - film, po kterém se postava Totora 

stala ikonou japonského studia Ghibli. Satsuke a její malá 

sestřička Mei se společně s tatínkem stěhují do nového 

domu na venkově. Jejich maminka je v nemocnici, tatínek 

má hodně práce, a tak oběma, zejména však malé Mei, 

zůstává spousta času na seznamování se s novým 

domovem. Brzy poznají, že dům a jeho okolí nejsou jen tak ledajaké, ale 

že jsou obývány nejrůznějšími kouzelnými bytostmi. Díky zvědavé Mei 

narazí na dobráckého lesního ducha Totora, se kterým za krátko zažijí 

nejedno úžasné dobrodružství, ve světě, který mohou spatřit jen dětské 

oči. 

Jeden z prvních animovaných filmů slavného japonského režiséra a 

scénáristy Hayao Miyazaki. V naší Mediatéce máte možnost si zapůjčit i 

další jeho filmy: Zámek v oblacích a Princezna Mononoke. 

 

NICKYHO RODINA - Nickyho rodina je strhující 

dokumentární film slovenského režiséra Mateje Mináče, 

který vypráví o záchranné akci “britského Schindlera” - sira 

Nicholase Wintona. Pomocí dramatických rekonstrukcí, 

často nikdy nepoužitého archivního materiálu a výpovědí 

přímých protagonistů se odkrývá příběh, který Nicholas 

Winton držel půlstoletí v tajnosti. Dnes čin pana Wintona inspiruje lidi v 

mnoha zemích, aby se pokusili udělat tento svět lepším a mohli se tak 

připojit do největší rodiny na světě – Nickyho rodiny. 

V naší Mediatéce si můžete zapůjčit i další působivý film Mateje Mináče 

s osudy Nicholase Wintona - Všichni moji blízcí. 

Jana Langová 
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Důchodová reforma v Česku 

     Z důvodů demografických změn prochází penzijní systémy 

v posledních letech výraznými změnami. Zatím se pouze prodlužoval věk 

odchodu do důchodu či potřebná doba pojištění. Důchodová reforma 

však přináší změnu celého systému a zdá se, že je velmi ožehavým 

tématem jak laické veřejnosti tak i našich zákonodárců. Abychom si mohli  

objasnit některé otázky, či si udělat úsudek o „tom“ či „oném“, nabízím 

pár knižních tipů, které jsou v naší knihovně k dispozici. Snad se mi to 

povede a Vám také…..:)) 

 

Autoři loňského bestselleru Všechno je jinak, známí 

ekonomové Šichtařová a Pikora, ve své nové knize 

rozcupovávají mýty, které se na nás valí z médií. 

Nečekejte však žádný suchý, odborný ekonomický text 

pro vědátory. Kniha je psána s takovým nadhledem, že ji 

zhltnete jedním dechem a možná se u toho ještě 

zasmějete. Kniha je určena pro každého, kdo se zajímá o současné dění. 

Po jejím přečtení těžko zůstanete stejným člověkem, který poslouchá a 

čte zprávy jako dřív.  

 

Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá? 

Ve společnosti roste napětí. Nepokoje se šíří Evropou. 

Jedna krize střídá druhou. Možná se blíží kolaps 

eurozóny. Jak to skončí? Vstupujeme do nové éry? Dá 

se snad v takové chvíli spoléhat na to, že se o nás 

postará stát? Myslíte na stáří, ale nevíte, jak v tak 

zvláštní době investovat bezpečně? Známí ekonomové 

Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová na tyto otázky odpovídají 

způsobem srozumitelným každému laikovi. Boří jeden mýtus za druhým, 

http://www.martinus.cz/data/tovar/_l/120/l120825.jpg
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odmaskovávají nekompetentní politiky, odhalují, co nás čeká. Nabízejí 

řešení, jak se o sebe a svůj důchod postarat a jak investovat bezpečně. 

Ale pokud čekáte nudu a nesrozumitelný odborný text, nedočkáte se. 

Taková kniha o ekonomice tu totiž ještě nebyla! Nerozčílí vás - spíš vám 

zvedne náladu před nedělním obědem.  

 

 

Tato publikace je vhodná pro všechny, kteří se 
aktivně zajímají o svůj důchod. Strávit podzim 
života lze několika způsoby. Jedním z nich je i 
důstojný a trvale udržitelný životní standard, na 
který jste byli zvyklí během vašeho pracovního 
života. Publikace si klade za hlavní cíl seznámit 
širokou čtenářskou obec s tím, jak bude 
vypadat budoucnost za jedno, dvě a tři 

desetiletí. Především se snaží vyvrátit rozšířený mýtus o tom, jak se stát o 
všechny své občany ve stáří postará. Ani hojně citovaná důchodová 
reforma nás neochrání od přirozené starosti o své peníze a budoucnost. 
Naopak zapojením se do této „reformy“, zejména pak do druhého pilíře, 
činíme nevratný krok a stáváme se zcela zbytečně příliš závislými na 
státu.  

 

 

 

Vanda Scholtzová – oddělení pro dospělé 

 

 

 

 

 

http://knihy.heureka.cz/zajisteni-na-stari-josef-janda/galerie/
http://knihy.heureka.cz/zajisteni-na-stari-josef-janda/galerie/
http://knihy.heureka.cz/zajisteni-na-stari-josef-janda/galerie/
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Elektronické knihy 

vábnička 

 

Nakladatelství ŽÁR Ostrava přišlo s elektronickými podobami literární 

tvorby již krátce po roce 2000, kdy vydalo řadu věcí nejen od 

severomoravských autorů. Ve své nabídce na webových stránkách mělo 

také takzvané Bonusy, kde si čtenáři mohli stáhnout zdarma mini e-knihy 

(texty spisovatelů, básníků a publicistů, kteří je postoupili zdarma).  

 

Nejúspěšnější v tomto směru se stala kniha Boženy 

Klímové Alan Marshall a Já aneb Mé ňadro – Tvá dlaň, 

ta byla dokonce v e-podobě navržena na prestižní Cenu 

E. E. Kische. Ocenění jí uniklo jen o vlas, neboť příběh, 

jakkoliv zajímavý a stylově netradiční, není typickým 

útvarem literatury faktu. 

 

Doba však ještě nebyla příznivá této produkci, čtenář ani technika na onu 

formu nebyli připraveni. Nyní, s velmi produktivními elektronickými 

čtečkami knih, „chytrými" telefony a tablety se situace pro čtenáře i 

vydavatele rázem změnila. Odpadly náklady na tisk, distribuci a ceny tak 

mohly spadnout na polovinu. A díky programům pro čtení e-knih si lze 

texty ve čtecích zařízeních upravit tak, že si v nich čtenář může listovat 

jako v klasické publikaci, podle potřeby zvětšit či zmenšit písmo na 

obrazovce nebo využít funkci záložek či vyhledávání v textu. Také grafika 

nemusí být úzkoprsá. 

 

Na internetu vznikly knižní weby, které nabízejí prodej e-knih za velmi 

příznivé ceny, mnohdy s možností on-line plateb, takže si zájemce může 
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vybranou eKnihu vychutnávat třeba už za několik minut. Největší z těchto 

společností také prodávají své vlastní čtečky. Tituly jsou chráněny 

autorským zákonem, mají platná ISBN a informace o nich lze nalézt  na 

web-stránkách Národní knihovny Praha.  

Nakladatelství ŽÁR Ostrava spolupracuje se serverem www.ereading.cz a 

nabízí zde nyní dvě knihy z šachového prostředí od autora Lukáše Klímy 

z Ostravy – Lázeňské rošády a Rošády pod Špilberkem; dvě sbírky Davida 

Bátora, básníka z Branky u Opavy – Kukly slov a Milostné lastury; a dvě 

knihy básnířky a spisovatelky Boženy Klímové z Ostravy – Podzimková a 

Příběhy pro optimisty. Následovat budou její další sbírky a prózy – Baví 

mne svět, obnoveně pak Alan Marshall a Já; atd. 

 

Uvedené tituly jsou umístěny na internetových adresách:  

             

 

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5155/lazenske-rosady   

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5129/rosady-pod-spiblerkem 

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5156/podzimkova 

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5442/pribehy-pro-optimisty 

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5352/kukly-slov 

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5351/milostne-lastury 

 

 

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5155/lazenske-rosady
http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5129/rosady-pod-spiblerkem
http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5156/podzimkova
http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5442/pribehy-pro-optimisty
http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5352/kukly-slov
http://www.ereading.cz/cs/eknihy/5351/milostne-lastury
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Nakladatelství ŽÁR Ostrava jedná s majiteli autorských práv o vydání děl 

již zesnulých autorů. Pražského  Pavla Gryma a Vladimíra Sainera 

(připomeňme jeho přátelství se slavným Bohumilem Hrabalem…; a též 

jeho Nejmenší Nezávislé Nakladatelství Praha).   

 

Vybrané literární práce obou v „Žáru” před časem totiž vyšly v „klasické" 

tištěné podobě. Na dobré cestě se jeví také ePublikování některých titulů 

Richarda Sobotky, autora, žijícího v Rožnově pod Radhoštěm; 

pravděpodobně též ústeckého Ladislava Mušky a jiných, i začínajících, 

básníků a spisovatelů. V úvahu přicházejí také e-sborníky (např. básně, 

povídky, recenze). 

- - - 

 

Věříme, že si příznivci dobré literatury najdou cestu k e-knihám, budou 

jim fandit, kupovat je, číst a propagovat mezi svými známými. Novodobý 

čtenář si může založit e-knihovnu a popřípadě z oblíbených „kousků” 

vytisknout vybrané stránky a založit si i klasický informační fond. 

 

 

 

Pro OKOO připravila Božena Klímová, ve spolupráci s Nakladatelstvím 

ŽÁR Ostrava. 
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Knihovna Kateřinky doporučuje 

 

Narozená pod toulavou hvězdou 

Kulhánková Zuzana 

Praha: Lidové noviny 2012 

 

 

Autobiografické vyprávění české autorky, která od svého mládí ráda 

cestuje. 

Svého koníčka realizovala nejdříve v roli tlumočnice později jako 

průvodkyně cestovní kanceláře. Postupně zjišťovala, že by ráda poznala 

jiné země než jen státy socialistického bloku. Rozhodne se emigrovat do 

Kanady a odtud si plní svůj cestovatelský sen. Podniká výlety do Severní 

Ameriky, Afriky i jiných zemí Evropy. 

Zuzana Kulhánková nás v povídkách provází svým dobrodružným  

životem . Říká o sobě, že má  jen jednu vlast – tento svět a jeden druh 

přátel – lidi. Je zdravě líná, má ráda dobrou krmičku, řízné pivo a západy 

slunce u moře. Bojí se pouze nudy. 

Její kniha je čtivá a svým osobitým humorem zaujme každého čtenáře… 
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Městečko Virgin River 

Carrová, Robyn 

Praha: Ikar 2012 

 

 

 

Životní příběh zdravotní sestry Mel, které zemře manžel a ona se 

rozhodne začít žít nový život. Odchází z města Los Angeles do 

kalifornského venkovského městečka Virgin River. Představuje si klidný 

život v čisté přírodě v malebném domě, kde nabere novou energii. Když 

přijede do místa svého nového působiště, čeká ji místo idylického 

městečka příval deště tma a bláto. Také její nový dům je plný špíny a ne- 

pořádku studený a nevlídný. Doktor u kterého má pracovat je nepříjemný 

a o její pracovní pomoc moc nestojí. Je rozhodnuta opustit tento kraj, ale 

nové okolnosti jí v tom zabrání. Nalézá u doktorova domu odložené 

novorozeně a protože je porodní asistentkou rozhodne se tomuto 

miminku pomoci. V městečku zůstane a společně s doktorem řeší 

vzniklou situaci. 

 

 

Jana Jáchimová – pobočka Kateřinky 
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Knihovna Kateřinky doporučuje 

Jižní louka 

Lindgrenová, Astrid 

Praha: Albatros 2012 

 

 Kniha se jmenuje stejně jako její první příběh, ve kterém společně 

prožíváme nešťastný osud dvou malých sirotků. Anna a Matyáš žili na 

Jižní louce. Poté, co jim oba rodiče zemřeli, jsou nuceni žít u bohatého 

sedláka. Ten je však zlý, lakomý a upírá dětem dětské radosti. Bydlí ve 

chlévě s dobytkem, o který se musí denně starat. Jediným jídlem jsou pro 

ně brambory máčené ve slanečkovém láku. Nemají v životě žádnou 

radost. Oba se těší na zimu, kdy budou moci chodit do školy, ale ani tam 

je nic hezkého nepotká. Jedinou útěchou se jim stává tajemná zahrada 

uprostřed tmavého lesa, kam je zavedl neznámý červený ptáček. Uvnitř je 

plno barev, rozkvetlé stromy a spousta dětí, se kterými si mohou hrát. Je 

tam dokonce i maminka, která je má všechny ráda. Poslední den školy se 

k sedlákovi nevrátí - zůstanou navždy tam, kde jim je nejlépe… 

 Také další tři příběhy nás zavedou mezi nejchudší z chudých, 

a sdílíme společné osudy malých dětí, které díky bídě, samotě 

a nemocem nacházejí útěchu ve svých snech a představách. 
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O chlapci, který spadl z nebe 

Braunová, Petra 

Praha: Albatros 2012 

 

  

Kniha nám vypráví příběh osmileté dívenky Elišky. Jejím největším 

trápením je mateřské znaménko na tváři. Moc by si přála, aby jí z tváře 

zmizelo. Je zima, blíží se Vánoce a ona své velké  přání píše  Ježíškovi. 

Příprava svátků vrcholí. S babičkou peče  cukroví, chystá se na školní 

besídku… Začíná padat sníh, který Eliška pozoruje oknem svého 

pokojíčku. Náhle se stane zázrak. Eliška nevidí pouze  sněhové vločky 

měnící  jejich zahradu v bílou pláň, ale zahlédne také zvláštní postavu. Je 

to chlapec. Chlapec s křídly. Kde se tam tak najednou vzal? Co když je to 

anděl? Pokud ano, proč spadl na Zem? A proč právě k Elišce ?  

 Záhadu vyřešíte po přečtení této kouzelné knihy Petry Braunové, 

kterou svými ilustracemi doplnila Magda Veverková. 
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Dobrý svět 

Ježková, Alena 

Praha: Albatros 2012 

 

 

 Kniha s názvem Dobrý svět, popisuje prostý  život jedné obyčejné 

rodiny. Sourozenci Markétka, Mára a Ema Pavelkovi žijí v malé vesnici na 

Moravě a prožívají běžné radosti všedních dní. Chodí do školy, slaví 

narozeniny, jezdí na chalupu  za babičkou, pomohou i zatoulanému 

pejskovi najít nový domov. Maminka šije krásné polštáře, táta řídí 

kamion, strejda maluje veselé obrazy. Všichni se mají moc rádi, pomáhají 

si, jsou slušní jeden k druhému. Říkáte si, co je na tom?  Krása a 

výjimečnost celého příběhu tkví právě v dobrotě a kráse, která na vás při 

čtení knihy dýchne. A právě takové pohlazení na duši dnešní děti tolik 

potřebují.  

 

 

Tajemný kůň aneb cesta za českými památkami 

Drijverová, Martina 

Brno: Edika 2012 

 

 Poutavý příběh malé dívenky Uny, která k nám na Zem spadla z nebe 

z Červené hvězdy. Je smutná a hledá cestu zpět ke svým rodičům na 

oblohu. Sama to nezvládne. Musí najít kouzelného koně, který ji na nebe 

odnese. Putuje po naší vlasti od města k městu a hledá pomocí 

tajemných přátel kouzelného koně. Navštíví Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, 

Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem. Všude  nějací koně jsou ( sochy, 
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obrazy, městské znaky…), ale bohužel žádný z nich až k nebi nevyskočí. 

O každém městě se Una dozví mnoho zajímavého z jeho historie, 

prohlédne si zajímavé stavby a památky. 

 Najde ztracená dívka svého koně a dostane se zpět na oblohu? Ano, 

jen  její zachránce je trochu jiný než očekávala.  

 

 

 

Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka 

Čtvrtek, Václav 

Praha: Fragment 2012 

 

Pohádkový příběh o malém chlapci Slávkovi. 

 Jednoho teplého slunečného dne sedí Slávek na zahradě pod dubem 

a píše domácí úkoly. Venku se na psaní moc nesoustředí. Náhle  mu  

spadne z dubu na sešit  žalud. Není to ale obyčejný žalud, vyklube se 

z něho dubový mužíček. Velkou radost z toho ale nemá. Raději by zůstal 

obyčejným žaludem, ze kterého jednou vyroste obyčejný dub. Zlobí za to 

Slávka, všude a pořád. Jde s ním i do školy. Jenomže paní učitelka ho 

najde a zavře do zásuvky svého stolu. Odtud ho vysvobodí až pan školník 

a vyklopí ho  na smetiště za školou. Mužíček se snaží odtud dostat. Hledá 

ho už i Slávek s kamarádem Jirkou, kocourkem Uhlíkem a pejskem 

Princem. Vše dobře dopadne. Dubový mužíček si najde hromádku hlíny, 

do které se zavrtá, aby z něho vyrostl statný dub a byl konečně šťastný. 
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Víla Větrnka 

Rožnovská, Lenka 

Praha: Grada 2013 

 

  

Do kapičky rosy  na  jitrocelovém listu fouknul vánek a ejhle, narodila se 

víla. Dostala jméno Větrnka. Byla trochu jiná než všechny ostatní víly. 

Měla černé rozježené  vlasy, oči jako dvě borůvky a košilku z pavučin 

kraťoučkou, že jí z ní koukala kolínka. Ale jinak  byla stejně čiperná jako 

její kamarádky luční víly. Možná až moc, a nejednou se dostala do potíží, 

ze kterých jí musel pomoci její tatínek Větroplach. 

 Kniha Lenky Rožnovské je plná pěkných veselých příběhů z lučního 

paloučku. Knihu ilustrovala Anna Šmalcová, která svými půvabnými 

obrázky vystihuje něžnou bytůstku malé víly. 

 

 

 

Romana Martiníková – pobočka Kateřinky 
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Jak mne navštívily verše 

(zamyšlení nad poezií) 

 

Motto:  Děkuji Vladimíru Stiborovi za jeho verše, se kterými se raduji na 

samotě Kampy, kam jsem se uchýlil před vřavou světa. (Úryvek z dopisu 

Jaroslava Hovorky; básníka, spisovatele, osobního lékaře a přítele Jana 

Wericha a Vlastimila Maršíčka, březen 2005.) 

 

V bílé obálce ke mně „přišla na návštěvu” poezie básníka, 

spisovatele, editora, publicisty, autora desítek titulů, 

Vladimíra Stibora (nar. v roce 1959; gymnazista, 

knihkupec). Jeho jméno jsem sice v paměti měla, ale s jeho 

tvorbou se dosud přímo nesetkala.  

 

Napsat knížku,/ byť by byla poslední,/ je jako zavolat:/ Příteli,/ probudil 

jsem v třináctém pokoji/ svéhlavé/ a jen naoko černé slunce….  

 (báseň Odměna, sbírka Návrat měsíčních vzducholodí, str. 61) 

 

Už při prvním listování jsem poznala, že si budu s touto poezií rozumět. 

Nehraje si totiž na nic, je svá, nepředstírá, není vyumělkovaná, nudně 

profesní, ani bezduše plytká. Připomíná filozofické sentence, 

s překvapivými pointovými zkratkami, nechybí humor, ani smutek, ani 

naděje, ani tajemství. Plně obráží variabilní život spisovatele, který opustil 

Prahu, aby se znovu usídlil v rodných končinách Příbramska, (Nechvalice 

u Sedlčan).  
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Jeho tvorba byla již oceněna a zajisté ještě bude…; měl štěstí na setkávání 

se a přátelství s výraznými osobnostmi jako: Vlastimilem Maršíčkem, 

Jiřím Fraňkem, Mirkem Kováříkem, Ladislavem Muškou, Jiřím Staňkem, 

Jaroslavem Hovorkou, a dalšími. 

 

 

Sbírky nesou tyto názvy: Divizny z kalvárie aneb 

Cesta k tvému ohništi (vydáno v roce 2012), a  

Návrat měsíčních vzducholodí (vydáno v roce 

2005).  

 

Oba tituly mají měkkou vazbu, lepené hřbety. 

Jsou ilustrovány velmi zajímavými kresbami, 

které jsou odleskem textů, avšak zároveň 

zůstávají svébytnými. Ilustrátoři: Alena Stiborová; Luciána Stiborová.  

 

 

Mám rád všední dny, 

kdy se nedějí zázraky; 

to by si musely přivstat 

 

(sloka z básně Zázračné dny, sbírka Divizny, str. 55) 
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Pohled do otevřené sbírky básní Návrat měsíčních vzducholodí. Rozměry 

knihy: 14,5 x 20,5. Síla hřbetu:  0,5 cm. Počet stran: 80. Lepeno, Přebal. 

Vydala: Knihovna Jana Drdy v Příbrami. 

Obě vydání dělí  v časové přímce 7 let, také verše se za tu 

dobu pozměňují. Ve Vzducholodích… jsou více otevřené, 

jdou si pevně za svým, v Diviznách z kalvárie… pak 

čtenáře lákají, aby si je z metafor a přirovnání vyloupl,  

našel, vytušil, vydobyl. 

 

Stisk ramene 

Jsi z mých příběhů 

torzo kamene; 

západy i východy slunce, 

mezi nimiž Keltové 

prolévají jeřabinovou krev, 

menhiry smáčejí provazy 
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a z tvých očních stínů 

hádají výšku letících ptáků. 

Toho dne jsem s tebou spal. 

 

Vladimír Stibor, (báseň Stisk ramene, 

Sbírka Divizny z kalvárie,atd., str. 32) 

 

 

 

A kdybyste si  knížkami jen tak listovali, nezapomeňte upřít pohled na 

tyto řádky: 

 

Žehlí si u mne/ pomačkané pověsti; (str. 9);  Most,/ který jsme minuli/ 

utekl ke břehu. (str. 21); Chtěl bych tě potkat/ uprostřed náplavky; 

cupitají tu jeptišky,/ legie labutí (str. 36); Mezi kostelem a krchovem/ 

ručkovalo nebe (str. 50); Ani báseň není ztracena,/ pomáhá-li nosičům 

slov; (str.59) 

 

(ukázky ze sbírky Divizny z Kalvárie aneb Cesta k Tvému ohništi) 
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Pohled do otevřené knihy. Rozměry: 10,5 x 20 cm. Šířka hřbetu: 0,5 cm. 

Počet stran: 70. Lepeno, obal - karton s jemným vrypem. Typ písma: 

Alcoholica. Vydal Milan Hodek, Praha, 2012. Vydání první. 

 

Informace o Vladimíru Stiborovi (členu Rady Obce spisovatelů v ČR) 

najdete na literárních webech. Jen zmíním: vystudoval gymnázium, vyučil 

se knihkupcem, zastával různá povolání.  

 

Závěrem obě básnické sbírky představeného autora velice ráda 

doporučuji čtenářům i knihovnám! 

 

Podzimnímu učiteli 

aneb Vlastimilu Maršíčkovi 
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Naučils mě 

zkracovat básně nejenom o délku vlasů, 

nýbrž o všechna slova, 

jež tančí po dně, 

vždyť volit mezi sebou a povětřím 

miss jeřabin 

považují za pozvání k nebývalé hostině… 

Co nevidět poslouží ptákům. 

  

Vladimír Stibor 

(Návrat měsíčních vzducholodí, str. 60,) 

 

Jeden z doslovů na literáta prozrazuje: V dospívání se zajímal o fotografii 

a cestování, k malování se vrátil po sedmatřiceti letech. V paměti počítače 

má několik spících rukopisů.  

A já dodám, že pan spisovatel má  ze tří manželství tři děti: dvě dcery a 

syna; a bezesporu ho dokonale charakterizuje  věnování ve sbírce Návrat 

měsíčních vzducholodí:   

Všem slovům, jež možná za chvíli nebudou. 

 

A proto velmi doporučuji – Čtěme básně! 

 

Pro OKOO – Božena Klímová, březen 2013 
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Copak se to stalo????? 

1973 

 

leden- v ČSSR byla zavedena poštovní směrovací čísla 

únor  - byl uveden do provozu Nuselský most / most Klementa Gottwalda 

/ 

březen- Ludvík Svoboda byl zvolen podruhé prezidentem, zemřel 

spisovatel Ota Pavel, narodila se naše kolegyně 

               Darka Peterková -Šelderová 

duben- narodil se houslista Pavel Šporcl a naše sekretářka Pavla 

Galvasová 

květen – bylo zahájeno barevné vysílání na druhém programu 

Československé televize 

červen -  Zdeněk Podskalský natáčí muzikál „ Noc na Karlštejně“, narodil 

se bývalý kolega Petr Zlámal 

červenec – Jan Kodeš vyhrál Wimbledon, EVA MERTENSOVÁ nastoupila 

do Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

srpen – z Mladoboleslavských závodů vyjel miliontý automobil Škoda 110 

LS Super de luxe 

září – byla dokončena stavba Ještědu + restaurace 

říjen – byl ukončen provoz úzkokolejné trati na Ostravsku 

listopad – proběhla premiéra pohádky Tři oříšky pro Popelku 

prosinec - byla podepsána Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a 

NSR. Nejvýznamnějším  bodem jejího obsahu  
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                   bylo  prohlášení Mnichovské dohody z roku 1938 za neplatnou. 

  

A co se stalo dál???  -  27. 3. 2013 

 

Paní Eva Mertensová  po 40 ti letech odchází z řad knihovnic na 

zasloužený odpočinek – do důchodu.  

Milá Evo  ! 

Prožili jsme spolu mnoho, 

ale za ten čas, 

nikdy jsme Tě neslyšely, 

že bys zdvihla hlas. 

Vždy s úsměvem na tváři, 

vyhovělas  každému  čtenáři. 

Kolegyním bylas kamarádkou, 

některým možná i matkou. 

 

Tak Ti Evi 

za všechno moc děkujem, 

ať jsi šťastná, spokojená, 

do dalších let vinšujem. 

V plné síle, zdravá, svěží, 

A že dny tak rychle běží? 

Toho si  už nevšímej 
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a volna si užívej! 

Co jen říci závěrem? 

Budeš nám tu chybět všem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Jubilea  knihovníků v roce 2013 

  

V letošním roce oslaví životní jubilea naše kolegyně – ve službě i důchodkyně. 

Přejeme jim hodně zdraví, ať je život stále baví. 

90 let 

18.10. – Vladimíra Žídková 

 

85 let 

7.12. – Edita Bartoňová 

 

70 let 

30.12. – Zdenka Mertensová 

 

65 let 

9.9. – Anna Švančarová 

 

60 let 

9.11. – Eva Mertensová 

 

50 let 

14.4. – Lenka Dočkalová 

30.7. – Jana Langová 



 

 

55 

55 

Paměti znaveného knihovníka, aneb, přivezte nám trochu jmelí 

 

Pochmurné předjaří dohání pilného knihovníčka k šílenství. Zejména 

březen je zrádný. V lednu a únoru dočerpal zbytky svých psychických 

rezerv na nevlídný zimní čas, který byl letos mimořádně skoupý na 

sluneční jas. Samozřejmě, že v lednu a únoru sněží, eventuelně jsou 

mrazy. S  tím se, jaksi, počítá, ale že se slunce trvale přemístí na opačnou 

stranu zeměkoule a na nás zbyl  dva měsíce jen smog, mlha a zmar, s tím 

už tak moc ne. Letošní přelom února a března nás zastihl bezbranné. 

Vyrukoval se sluníčkem a permanentně modrou oblohou. Doslova hrozila 

nemoc z ozáření! Součástí vybavení auta se stávají nůžky, neboť je třeba 

knihovnu vyzdobit rašícím větvovím, zlatým deštěm, břízkou bělokorou a 

ostatními zvěstovateli jara. Krášlící výbor knihovny rozhodne, co má 

mobilní jednotka zajistit a cesty s knihami se rozšiřují i o přírodopisné 

okénko.  Tyto expedice za zelení se odehrávají dvakrát ročně, vždy před 

významnými křesťanskými svátky. 

Velké problémy máme v předvánočním čase se jmelím. Dychtivě 

brázdíme aleje hojně napadané  tolik žádaným cizopasníkem a vyhlížíme 

zbytky, které na zemi zanechali méně pozorní sběrači. Knihovník 

nepohrdne žádnou větévkou drahocenného jmelí, zejména, když je 

zadarmo. Samozřejmě je šikanován neskromnými požadavky krášlícího 

výboru knihovny. „Přivez nějaký pořádný trs, ne takové paběrky! 

„Nejlépe hodně kuliček a mohlo by být z jabloně, tam roste nejlepší!“ Při 

pohledu na jabloně znavený knihovník ví, že by jim to neudělal, aby na ně 

šplhal ( nehledě na to, že zná své možnosti, které jsou spíše 

intelektuálního než fyzického rázu). To by hraničilo s hanobením stromů. 

Konečně je vytipován vhodný strom ( většinou prastarý jedinec zvíci 20m) 

s trsem jmelí v „dosahu“. Co se z auta jeví jako lehká dostupnost, pod 

stromem vypadá zcela jinak. Nastává  fáze plánování. Kdože tam vyleze. 
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Knihovníci nad 50 let a jistou gramáž jsou vynecháni a výběr se zužuje na 

jednoho statečného. Ovšem větvoví je příliš vysoko a božíhodové tenisky  

či oděv není radno vystavovat drsné kůře stromů. Proto padá návrh 

vysadit si na ramena toho nejlehčího. Po několika pokusech spojených 

s nežádoucím osaháváním vysazované kolegyně  podpírající kolegyní a 

následných pádech celé skupinky na zem za hlasitého hlaholu, to vypadá 

spíše na swingers party než na sběr jmelí. Nakonec je rozhodnuto, jmelí 

shodíme klackem. Udatný kolega zcela lehce, jednou či dvěma ranami 

shodí celý luxusní trs. Pod stromem je ihned vyzkoušena čarovná moc 

jmelí, které si dáme nad hlavu a dojde k objímání a cudným polibkům. 

Přihlížející rybáři u nedalekého rybníku zapomínají zasekávat hladové 

kapry a zírají v němém úžasu na bláznivé ženské a toho chudáka chlapa, 

co je s nimi.  

V předjaří se odehrává další žeň zeleně. Proti prosinci, kdy nehledáme 

jmelí, je to procházka růžovým sadem. Máme dokonale zmapovány 

stromy a keře, které mohou sloužit k výzdobě a ušmiknutí větviček je 

otázkou pár minut. Co nás ale vždy spolehlivě rozčílí, jsou na zemi 

marnotratně poházené celé větve stromů hojně obalené těmi 

nejkrásnějšími trsy jmelí. Prosím Vás, proč nechcete na Velikonoce 

jmelí?! Mezi Hájem a Dolním Benešovem je  jich asi tucet výběrové 

kvality. 
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OKOO - Občasník knihoven okresu Opava 
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