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Abychom poznali svět, musíme nejprve poznat sami sebe… 

Vážené, vážení, 

léto se přehnalo spalující rychlostí. Zdánlivě letní poklid v knihovně 

znamená spoustu práce „pod povrchem“, abychom novou sezónu 

přivítali s lícujícími knihami na regálech či zrevidovaným fondem. Pro 

některé z nás letošní léto bylo ve znamení studia nového standardu, 

protože naše knihovna bude opouštět formát UNIMARC a vrhne se do 

osidel MARCU21. Odpočati po dovolené, kterou mnozí z nás strávili podle 

svého naturelu v blízkém okolí, u moře nebo na jiném kontinentu, jsme 

se rovnýma nohama ocitli v pestrém kvasu  56. ročníku bezručovského 

festivalu, který nás zavádí na „Cesty kolem světa“. Právě dnes, kdy 

tlačena termínem, píšu tento úvodník, zahajuje naše knihovna svou první 

velkou akci - vernisáž výstavy B4K - Barvy 4 kontinentů a koncert polské 

písničkářky Beaty Bocek Ja tutaj mieszkam. Za týden přivítáme v naší 

knihovně Jona Davise, Američana píšícího česky, který představí v pořadí 

svou třetí knihu Ryba mimo vodu jak Amík plavat mezi Čecha.  

Ovšem zpět ke druhému vydání našeho Oka. Kromě tradičních rubrik 

přinášíme krátké  ohlédnutí za výjezdním zasedáním  v Hradci nad 

Moravicí. Neúnavná Božena Klímová i přes vleklé zdravotní potíže 

připravila do tohoto čísla několik osobitých příspěvků. Vzpomínky na 

zájezd v Akvitánii přináší obsáhlejší článek, který sestavila moje maličkost 

s vydatnou textovou podporou Vládi Rašky z Vyškova. Mirka Sabelová se 

s námi podělí o dojmy z cest po obcích, které jako nová komisařka 

absolvovala s porotou v rámci soutěže Vesnice roku. Přeji příjemné 

počtení a neutuchající chuť k cestování i poznávání sebe sama... 

 

Zuzana Bornová 
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Polovina roku za námi…  

A nestalo se toho v bolatické knihovně zrovna málo. Ze zimního útlumu 

jsme se probrali v březnu Listováním Lukáše Hejlíka, a to představením 

pro Základní školu Bolatice (Dračí polévka a Karel Havlíček Borovský 

2011) a představením Gottland pro širokou veřejnost. Ač se může zdát, 

že tématem byl Karel Gott a jeho muzeum, není to tak. Gottland je název 

knihy Poláka Mariusze Szczygiela o známých i méně známých Češích. 

V divadelním zpracování za účasti Lukáše Hejlíka, Alana Novotného a 

Lenky Janíkové jsme se tak dozvěděli překvapující informace o Tomáši 

Baťovi, Lídě Baarové, sochaři Otakaru Švecovi, který projektoval sochu 

Stalina na Letné… Je škoda, že účast byla poněkud menší, ale ti co byli, 

určitě nelitovali. Kniha je velice dobře a čtivě napsána, vřele vám ji 

doporučuji!  

V březnu jsem si na sebe upletla bič, když jsem si usmyslela, že prvňáci 

zapojení do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka budou spát 

postupně v knihovně. Takže během tří týdnů v knihovně přenocovalo na 

40 dětí, každý týden jedna třída. A jak to probíhalo? Nejprve jsme si řekli, 

k čemu knihovna slouží, jak to v ní chodí… a taky jsme hráli hry na školu a 

na kukačky, poznávali pohádkové postavičky, kreslili a vyráběli leporela. 

Děti samy od sebe kreslily obrázky nebo iniciativně hrály hry na 

schovávanou či na policisty a zloděje. 

V dubnu byla Noc s Andersenem, která se nesla v duchu návštěvy Boba a 

Bobka, králíků z klobouku. Poprvé děti nesoutěžily v družstvech, ale jako 

jednotlivci. Na programu byla jako první rozcvička s Bobem a Bobkem, 

protože králíci musí být ohební a mrštní! Svou ohebnost jsme vyzkoušeli 

při další soutěžní disciplíně, a to skoku z místa – nejdelší skok měřil 184 

cm a nejkratší 78 cm. Přece jen je i mezi králíky určitý rozdíl a tak  
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nemohou všichni skákat stejně. Následně musely děti prokázat své bystré 

oko a šikovnou ruku a trefit se do kbelíku nejen mrkví, ale třeba i 

balónkem nebo plyšákem. Ruce jsme si procvičili výrobou leporel 

z vystříhaných obrázků z časopisů. Mozkové závity se všem protáčely při 

určování názvů pohádkových postaviček a při zapeklité křížovce. Poslední 

hrou bylo hledání papírových mrkviček ukrytých různě po knihovně. A 

pak už byl čas na klidnější aktivity, jako např. ozdobit náš pohádkovník (je 

umístěn na podestě schodiště), nebo hry kukačky a na blázny. Po večerní 

hygieně děti zalezly do spacáků a povídaly si tak dlouho, dokud se 

neupovídaly ke spánku. K snídani jsme posnídali buchty, trochu po sobě 

uklidili a rozešli se zpět do svých domovů.  

 

 

 

 

 

 

V květnu u nás proběhla beseda se záhadologem, scénáristou a 

spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. Návštěvy z vesmíru, Vojničův rukopis a 

jiné zajímavosti, to byly okruhy besedy. Zhruba 35 účastníků naslouchalo 

poutavému vyprávění a zajímavým teoriím, které se týkaly fantastických 

záhad, tajemných zvířat, nevysvětlitelných úkazů a dalších věcí mezi 

nebem a zemí. 

V červnu jsme uspořádali hned dvě akce. Tou první byl 4. ročník 

pexesového turnaje - přihlásilo se na něj neskutečných 30 dětí. Kvůli 

tomuto počtu musely být děti rozděleny do třech kategorií, a to školka a 

1. třída, 2. a 3. třída a 5. a 6. třída. Největší početní zastoupení měla  
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prostřední kategorie, 15 dětí. Hrál se klasický systém – každý s každým (v 

rámci své kategorie). Vzhledem k tomu, že dětí bylo letos opravdu hodně, 

stalo se, že pro některé už jsme prostě neměli místo, a tak se hrálo třeba i 

na zemi. A jak turnaj dopadl? V nejmladší kategorii zvítězila Anička 

Schiedková z 1. B, v prostřední kategorii bez jediné prohry suverénně 

Přemek Řehánek z 3. A a v nejstarší kategorii to byl Aniččin bratr Jakub 

Schiedek z 5. A. Všechny děti, které stanuly na stupních vítězů, si mohly 

vybrat některou z krásných cen – knihy, plakáty, plyšáky, puzzle, … 

Zkrátka nepřišel nikdo, protože i děti, které se neumístily, si mohly vybrat 

maličkost z kouzelné dárečkové krabice. Je milé, že si pexesový turnaj  

získal tolik příznivců a těším se, že i příští ročníky budou hojně 

navštěvovány.  

 

 

 

 

 

Druhou červnovou akcí bylo pasování prvňáčků na čtenáře. Vzhledem 

k vysokému počtu dětí (55) pasování tentokrát proběhlo v obřadní síni 

Obecního úřadu. Děti po jednom přistupovaly k paní knihovnici, která jim 

položila otázku týkající se pohádek a příběhů. (např. Jak se jmenuje pes 

paní Kadrnožkové? Jak se jmenují králíci z klobouku? V čem našla Popelka 

své šaty? Co má nejraději k jídlu Medvídek Pú?) A kdo si nebyl jistý 

odpovědí, měl na výběr tři možnosti. Odpovědi ale věděly všechny děti, 

takže mohly být slavnostně pasovány na rytíře řádu čtenářského a 

podepsat se na listinu Slibu čtenářů. Děti obdržely knihu básniček 

Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky, záložku a ty děti, které nechodí do 

knihovny, dostaly navíc i poukázku, která je opravňuje k ročnímu členství  



 

 

7 

7 

v knihovně zdarma. Knihu děti dostaly v rámci projektu Už jsem čtenář – 

Knížka pro prvňáčka, kterou zaštiťuje Svaz knihovníků a informačních 

pracovníku České republiky. Atmosféra pasování byla moc milá a 

příjemná a děti z 1. A se s námi na závěr rozloučily básničkou Josefa 

Bruknera. Těšíme se, že nám v knihovně přibudou noví nadšení a horliví 

čtenáři.  

Nyní nás čekají letní prázdniny, kdy se v knihovně nebudou konat žádné 

velké akce, ale na podzim se můžete těšit na další besedy, přednášky a 

různé zajímavé akce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Štěpáníková 
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Rekonstrukce Knihovny Slezského zemského muzea 

 

Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva 

kultury ČR. Se svými 2 400 000 sbírkovými předměty je třetím největším 

muzeem v ČR, s historií sahající až do roku 1814 je nejstarším veřejným 

muzeem na území dnešní České republiky. Se stejným  rokem je spojen 

i vznik muzejní knihovny. 

 

     Knihovna SZM je dnes moderní veřejnou knihovnou, která poskytuje 

základní knihovní, informační a reprografické služby odborné i laické 

veřejnosti a zaměstnancům muzea. Fond , který obsahuje cca 300 000 

svazků, je tvořen  společenskovědnou a přírodovědnou literaturou.  

Kromě toho jsou zde zastoupeny také vzácné knižní fondy, které mají 

charakter sbírek – fondy starých tisků a fond Silesiak českých, polských a 

německých, který je v rámci knihoven ČR zcela ojedinělý,  rozsáhlý fond 

novin a časopisů, z nichž nejvzácnější jsou regionální noviny vycházející 

od poloviny 19. století. 

 

            Slezské zemské muzeum spravuje několik expozičních budov a 

areálů v Opavě a jejím okolí. Knihovna sídlila v Paláci Razumovských a 

v Janottově vile. Obě budovy byly vícefunkční, studovny a depozitáře 

tvořily pouze část jejich využití. Kromě těchto dvou budov byly knihovní 

fondy uloženy ještě v dalším objektu.  

 

    V roce 2010 bylo z Janottovy vily vystěhováno ředitelství muzea, 

ekonomický a provozní úsek , v budově zůstala pouze část knihovny, tj. 

cca 50 000 svazků. Vedením muzea bylo rozhodnuto budovu, která se 
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nacházela ve špatném technickém stavu, kompletně rekonstruovat a 

přestavět plně  pro potřeby knihovny tak, aby se knihovní fondy a zázemí 

pro uživatele a knihovníky nacházelo na jednom místě. 

 

    Janottovu vilu nechal v roce 1870 postavit opavský velkoobchodník a 

zakladatel cukrovarnictví ve Slezsku Josef Janotta. Vila sloužila jako 

obytný dům, během let rodina provedla rozsáhlou přestavbu i menší 

adaptační práce. V roce 1946 byla vila adaptována pro potřeby Slezského 

zemského muzea, prováděly se zde výstavy, sídlilo ředitelství muzea a 

muzejní knihovna. V letech 1973-1974 proběhla generální oprava 

budovy. Během dalších let pak budova chátrala s výjimkou  opravy 

střechy v roce 2005.  

 

         Pro rekonstrukci knihovny se Janottova vila uzavřela na 

konci  prosince roku 2011. Během ní  došlo k výměně oken a dveří, byly 

restaurovány některé historické prvky, vstupní dveře, vitrážové okno a 

světlíky, zrestaurován byl i unikátní dřevěný strop v badatelně – objevený 

až při stavebních pracích. Opravena byla také fasáda budovy, u které byl 

průzkumem barevných vrstev zjištěn a použit stejný barevný odstín jako 

při stavbě budovy v roce 1870. Zároveň byly vybudovány nové moderní 

depozitární prostory vybavené prachotěsnými kompaktními regály, 

síťovými rozvody a žaluziemi pro eliminaci denního osvětlení. 

V depozitářích je průběžně sledována a regulována teplota a vlhkost 

požadovaná pro uložení knih, nejen vzácných sbírkových knih, ale i 

běžných knihovních fondů. Nově byl vybudován bezbariérový vstup a 

výtah. 
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     Knihovní fond byl stěhován ve dvou etapách. V 1. etapě v červnu 2012 

byl vlastními silami knihovníků stěhován fond uložený přímo v budově, 

cca 50 000 svazků, ve 2. etapě v prosinci 2012 pak fond z jiných budov 

stěhovací firmou ve spolupráci s knihovníky, cca 200 000 svazků. Knihovní 

fondy umístěné v různých budovách jsou nyní pohromadě, jsou ucelené 

číselné řady. Nejvíce využívaný fond Silesiak byl uložen vedle badatelny.  

Knihovna SZM je knihovnou prezenční s vázaným výběrem. Nové 

uspořádání knihovního fondu umožňuje čtenářům obdržet požadovanou 

literaturu bez dlouhého čekání. Knihovna buduje on-line katalog, který 

obsahuje cca 110 000 záznamů, retrokatalogizace je hlavní prioritou její 

práce. Část fondu nezpracovanou on-line je možné vyhledávat 

v lístkových katalozích. 

 

    Náklady na rekonstrukci knihovny  

činily zhruba 20 milionů korun.  

Převážná část finančních prostředků  

byla poskytnuta Ministerstvem kultury ČR.  

Generální oprava budovy byla podle  

projektu společnosti ADAM architects s.r.o Brno  

realizovaná  Beskydskou stavební a.s. Třinec. 

 

Dne 7. 1. 2013 byla knihovna slavnostně otevřena. Půjčování pro 

veřejnost probíhá v rámci badatelských dní (st 12–15,30 a čt 8-15,30). 

V rekonstruované budově mají návštěvníci knihovny příjemné prostředí a 

profesionální zázemí pro své studium, knihovní fondy ideální podmínky 

pro uložení a pracovníci knihovny příjemné prostředí ke své práci. 

Zároveň se budova stala, vedle nedávno rekonstruované Historické 

výstavní budovy, chloubou Slezského zemského muzea a ozdobou Opavy. 
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Mgr. Jitka Štěrbová 
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Soutěž Vesnice roku očima  „ hodnotitele greenhorna“ 

V letošním roce jsem měla možnost být součástí hodnotitelské komise 

soutěže Vesnice roku.  Ani jako hodnotitelský začátečník jsem si 

nemyslela, že to bude „prima výlet“, ale že je to taková fuška? Čtyři dny 

plné slunce i deště, ve kterých se každá obec chtěla představit v tom 

nejlepším světle. Čtyři dny setkávání s báječnými lidmi, ať již v podobě 

ostatních „hodnotitelů“ ale hlavně všech starostů, kronikářů, myslivců, 

hasičů, včelařů, učitelů, dětí, rodičů, seniorů, … prostě všech těch, kteří 

rádi žijí ve svých obcích a pro jejich rozvoj neváhají obětovat kus svého 

času. Čtyři dny v poklusu. 

Do soutěže se v roce 2013 přihlásilo 12 moravskoslezských obcí. Už když 

jsem obdržela přihlášky jednotlivých obcí k předběžnému posouzení, bylo 

jasné, že čtyři dny strávené na cestách budou náročné nejen fyzicky. 

Vždyť já se chtěla postupně přestěhovat téměř do každé z hodnocených 

obcí, které byly  okouzlující, aktivní, přátelské a soudržné a … 

Mou prioritou byly samozřejmě knihovny a knihovníci. Ne každá obec 

knihovnu má, ale v Markvartovicích by nebyli proti jejímu zřízení, 

v Moravskoslezském Kočově už mají dobrovolnou knihovnici a ve Valšově 

knížky využívají při akcích dětmi, kterých je na tak malou obec 

neuvěřitelně mnoho. 

I přes neustálý nedostatek času jsme viděli všechny knihovny a to obvykle 

za účasti celé hodnotitelské komise. Myslím, že dlouholetá účast krajské 

metodičky v komisi nese své ovoce.  A to jak v přístupu starostů, kteří 

jsou předsedy komise a komisi do knihovny doslova honí, tak v přístupu 

starostů obcí, které se do soutěže hlásí. Knihovny nejsou jen trpěnou 

„nutností“, ale v řadě míst se knihovnou chlubí a mnohde i oprávněně. 

Třeba právě v Žabni, která  letos obsadila příčku nejvyšší. Nově 

rekonstruovaná, prostorná knihovna nabízí dostatek místa pro výběr  



 

 

13 

13 

knih, práci s Internetem nebo trávení volného času v knihovně, který paní 

knihovnice naplňuje bohatým a atraktivním programem. O činnosti 

knihovny vedení obce nejen ví, ale je ochotno se podílet na nutných 

změnách a dalším rozvoji. 

16. srpna 2013 bylo ve vítězné obci Jeseník nad Odrou předáno ocenění 

za vzorné vedení knihovny Obci Žabeň. A vůbec nepochybuji o tom, že 

žabeňská knihovna využije finanční odměnu k prospěchu a radosti všech 

svých současných i budoucích čtenářů a návštěvníků. 

 

web vítězné knihovny / http://www.zaben.knihovna.info 

celkové výsledky soutěže  / http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-32352  

 

 

Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaben.knihovna.info/
http://www.zaben.knihovna.info/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-32352
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Smartkatalog - mobilní on-line katalog – nabídka služeb 
profesionálních knihoven v okrese Opava 

 

Opavská knihovna testovala zhruba 6 měsíců nový typ katalogu, který 
umožní majitelům chytrých telefonů   nebo tabletů hledat v katalogu 
zvolené knihovny. Smartkatalog je možné rozjet na všech typech 
mobilních zařízení, které mají operační systém Android nebo Apple iOS. 
Funguje i v klasických prohlížečích Google Chrome anebo Apple Safari. 

Na internetových stránkách dalších knihoven v Hradci nad Moravicí, Háji 

ve Slezsku  a v Hlučíně navzdory prázdninové letargii již zveřejnili 

informaci o nové službě na svých webových stránkách. Stručný návod 

naleznete i na  www.okpb.cz, kde při vstupu na rozcestník pro katalogy si 

můžete vybrat ze tří typů katalogů: klasický webový katalog, modernější 

katalog Carmen  nebo Smartkatalog. Každý uživatel si tam může vybrat 

pro své potřeby prostředí katalogu v závislosti na svých schopnostech a 

potřebách. Smartkatalog má tu výhodu, že na něj můžete vstoupit přímo 

z chytrého mobilu bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Aplikace 

Vám umožní kromě základní funkce listování v katalogu knih také vstup 

do čtenářského konta a prodloužení výpůjček. Při četbě recenze nové 

knihy nebo informaci kamaráda o dobré knize můžete bezprostředně 

zapátrat v katalogu vybrané knihovny a knihu si rezervovat či zařadit do 

svého plánu četby. Pro první instalaci stačí jen postupovat podle pokynů, 

které mají knihovny vyvěšeny na svých stránkách, nebo stačí v telefonu 

načíst přímo  tento QR kód. 

 

 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=73037&idc=182282&ids=7479&idp=70195&url=http%3A%2F%2Fpavel-scheufler-js-pro.takeit.cz%2Fprodukt%2Fvyber-pocitacu-a-notebooku-3250043
http://www.okpb.cz/
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Pro profesionální knihovny v okrese Opava  to je každopádně další krok 

kupředu při využívání nových možností Smart aplikací. Jak rychle si 

novou službu čtenáři osvojí záleží samozřejmě i na vstřícnosti a ochotě 

knihoven, které by měly o nové službě informovat čtenářskou veřejnost 

všemi dostupnými prostředky a věnovat se práci s katalogy v rámci  

pravidelných knihovnických lekcí. Služba  kromě již jmenovaných 

knihoven je  dostupná pro fondy v knihovnách ve Vítkově, Budišově, 

Kravařích, Kobeřicích, Štěpánkovicích, Píšti , Bolaticích , Ludgeřovicích 

a Holasovicích. Čtenáři ve Velké Polomi se novinky dočkají do konce 

roku 2013, kdy se bude knihovna stěhovat do nových prostor a knihovní 

systém bude ještě rozšířen o modul webového katalogu.  

 

Návod jak používat Smartkatalog 

 

Pro využívání služeb Smartkatalogu stačí v internetovém prohlížeči 
vašeho mobilního zařízení zadat adresu 
http://smartkatalog.lanius.cz/smartkatalog, zvolit si v menu 
Nastavení aplikace  knihovnu ve vaší obci, popř. ještě jednu a můžete 
začít vyhledávat potřebné informace o knihovním fondu. Pokud si 
také nastavíte přístup do svého čtenářského konta, můžete přímo 
zjišťovat své aktuální výpůjčky a termíny jejich vrácení. K dispozici je 
také možnost rezervovat si aktuálně vypůjčené knihovní dokumenty 
nebo vytvářet seznamy četby, o kterou máte zájem.  

Službu Smartkatalogu nabízejí na svých webových stránkách tyto 
knihovny: 

Městská knihovna v Hradci nad Moravicí 

Městská knihovna  Hlučín 
Místní knihovna Háj ve Slezsku 
K dispozici je rovněž nativní aplikace pro OS Android dostupná na 
Google Play.  
 
 

Stručný návod k ovládání aplikace :  

http://smartkatalog.lanius.cz/smartkatalog
https://play.google.com/store/apps/details?id=lanius.smartkatalog&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImxhbml1cy5zbWFydGthdGFsb2ciXQ..
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 V přehledu výsledků na detail záznamu: pravý okraj se šipkou  
 Návrat o krok zpět: horní lišta ikona šipky vlevo. NEPOUŽÍVEJTE 

standardní ikonu Zpět ve vašem prohlížeči!  
 Návrat do hlavního menu: Horní lišta ikona Domů vpravo  
 Hlavní menu horní lišta: ikony 1 a 2 - přepínání až dvou knihoven  

 

Postup nastavení:  
 
1. Spusťte internetový prohlížeč ve vašem mobilním zařízení  
2. Zadejte adresu http://smartkatalog.lanius.cz/smartkatalog  
3. V hlavním menu zvolte volbu Nastavení aplikace  
4. Vyberte z nabídky naši knihovnu Opava - Knihovna Petra Bezruče  
5. Zadejte Vaše číslo průkazky a váš PIN  
6. Zvolte si, které části jednotlivých fondů se mají prohledávat  
7. Potvrďte volbu Uložit  
8. Stejný postup můžete provést i pro druhou knihovnu, ve které 
chcete vyhledávat. Pro konfiguraci druhé knihovny zvolte číslo 2 v 
pravém horním rohu obrazovky.  

 

 

Jednoduché vyhledávání:  
 
1. V hlavním menu zvolte Jednoduché vyhledávání  
2. Zadejte jméno autora, název nebo téma (klíčové slovo) hledaného 
dokumentu  
3. Potvrďte volbu Vyhledat  
4. V seznamu zvolte požadovaný dokument pomocí šipky u roku 
vydání  

http://smartkatalog.lanius.cz/smartkatalog
http://www.okpb.cz/web/foto/aktuality/0468_15_05_2013_KPB_smart_katalog/1.j
http://www.okpb.cz/web/foto/aktuality/0468_15_05_2013_KPB_smart_katalog/2.j
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5. V zobrazených informacích může vidět dostupnost jednotlivých 
svazků  
6. V detailu je možné zobrazit další informace o dokumentu  

 

Informace o výpůjčkách:  
 
1. V hlavním menu zvolte Konto čtenáře  
2. Vyberte, které informace požadujete zobrazit  
3. Pokud jste v nastavení aplikace neuložili své čtenářské číslo a PIN, 
uveďte je zde  
4. Potvrďte volbu Vyhledat  

 

Věříme, že Vám naše nová služba v podobě Smartkatalogu zjednoduší  

a zrychlí vyhledávání informací o knihovním fondu naší knihovny.  

 

 

 

Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka KPB Opava 

 

 

 

 

 

 

http://www.okpb.cz/web/foto/aktuality/0468_15_05_2013_KPB_smart_katalog/3.j
http://www.okpb.cz/web/foto/aktuality/0468_15_05_2013_KPB_smart_katalog/4.j
http://www.okpb.cz/web/foto/aktuality/0468_15_05_2013_KPB_smart_katalog/5.j
http://www.okpb.cz/web/foto/aktuality/0468_15_05_2013_KPB_smart_katalog/6.j
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Pracovní setkání knihovnic v Hradci nad Moravicí 

 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě ve spolupráci s Městskou knihovnou 

Hradec nad Moravicí zorganizovala první výjezdní zasedání pro 

pracovníky pověřených a obsluhovaných knihoven opavského regionu. 

Setkání se konalo ve středu 15. května 2013 v Hradci nad Moravicí. 

Program se skládal ze dvou částí. Dopolední oficiální část patřila 

odbornému knihovnickému programu, odpoledne pak přišel na řadu 

program doplňující, který připravily knihovnice hradecké knihovny. 

K tomu se ale vrátím později.  

Setkání zahájila ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě paní Mgr. 

Zuzana Bornová. Po jejím úvodu se slova ujala paní Miluše Sosnová 

z hostitelské, tedy Městské knihovny v Hradci nad Moravicí. Paní Sosnová 

představila hradeckou knihovnu, její pobočky, historii i současnost. Ve 

své prezentaci se zaměřila především na práci s obsluhovanými 

knihovnami v hradeckém regionu, na systém cirkulace knih,  problémy 

obsluhovaných knihoven atd.  

V následujícím bloku nás Mgr. Marie Šedá, metodička SVK Ostrava, 

seznámila s koncepcí rozvoje knihoven, rozebrala hodnocení knihoven 

podle standardů VKIS a změny v hodnocení podle benchmarkingu. 

Představila také návrh novely autorského zákona a upozornila na 

vzdělávání knihovníků, které připravuje MSVK Ostrava.  

Ve třetím bloku programu se představila knihovna ve Štítině. Ing. Jana 

Šimečková nás seznámila s místní knihovnou a svou prezentaci zaměřila 

na práci především s dětskými čtenáři. Představila také vytvořený 

manuál, který čtenáře naučí samostatně vyhledávat knihy v on-line 

katalogu a pracovat se čtenářským kontem. Odbornou část programu 

jsme zakončili vzájemnou diskuzí k tématům setkání a výměnou 
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zkušeností a poznatků. Všechny uvedené prezentace najdete na 

www.okpb.cz, v sekci Regionální funkce – info pro knihovny a vzdělávání. 

Od 13.00 hodin přišla na řadu neoficiální část programu. Kastelán 

Státního zámku Hradec nad Moravicí, pan Ing. Radomír Přibyla, nám 

připravil netradiční prohlídku zámku se spoustou zajímavostí, které se 

běžný návštěvník nedozví. Osobně nás provedl Bílým zámkem, zámeckou 

knihovnou, seznámil nás s historií a postupnými rekonstrukcemi zámku. 

Celé prohlídce předcházela humorná situace, neboť když jsem prohlídku 

zámku s panem kastelánem domlouvala, automaticky se domníval, že 

přivedu jako obvykle dětské čtenáře. Ale ani neočekávaná „parta 

knihovnic“ ho nakonec z kontextu nevytrhla, a prohlídka s jeho výkladem 

všechny nadchla. Díky ochotě paní Pavly Orlíkové z Městského úřadu 

v Hradci nad Moravicí mohli zájemci navštívit výstavu fotografií Milana 

Mainuše s názvem Cesty k růžím na Hradec ve výstavních prostorách 

města. 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě bude v organizaci společných pracovních 

seminářů pokračovat. Cílem je nejen setkání knihovníků z regionu a 

výměna pracovních zkušeností, ale i neformální návštěva a prezentace 

zajímavých míst. A pokud se i další setkání ponesou v takto přátelské 

atmosféře, budeme se na ně vždy všechny těšit. 

 

 

Markéta Beyerová – Měk Hradec nad Moravicí 

 

 

 

 

 

 

http://www.okpb.cz/
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Knižní tipy z novinek 

 

S TEBOU UŽ NIKDY 

Alexandra Potter 

Kdo hledá romantiku v knize, je sice na začátku mile 

naladěn, ale postupem se děj i osoby stávají nezajímavými. 

Hlavní postava Lucy se chová pořád jak šestnáctiletá i když 

knižně o deset let zestárne. Její idol se ukáže jako sobec a 

lhář. Ze začátku zajímavý příběh se vytrácí a 

zůstávají  opakující se rozchody …. 

Je totožný název s knihou? To musí každý posoudit sám…. 

 

 

STÉVIE: Přírodní alternativa cukru a sladidel : hříšně sladká, ale zdravá 

Barbara Simonsohn 

Kniha jak pro ty, co se zabývají zdravým způsobem života, 

tak pro nemocné, kteří trpí cukrovkou, nadváhou, při 

onemocnění kandidózou a neurodermitidě. Nabízí dobré 

tipy a rady, jak nahradit cukr přírodní bylinkou a při tom 

zdravě mlsat. 
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MILOSTNÉ PLETKY V HABSBURSKÉ MONARCHII 

Sabine Kellner, Katrin Unterreiner   

 

Dojemné a překvapivé osudy žen – milenek a 

nemanželských dětí z Vídně na přelomu 19. a 20. století. 

Autorky ukazují, jak mimomanželské vztahy patřily 

k běžnému životu kdysi a je jedno, zda to bylo u císařských 

domů či u prostého lidu a kolikrát je to stejné i dnes.  

 

 

Vanda Scholtzová, Mária Mrázková – oddělení pro dospělé 

 

Šmírák, Charlotte Linková 

Další kniha úspěšné německé autorky, která tentokrát 
popisuje život muže, který sleduje (šmíruje) život úplně 
cizích žen v okolí svého bydliště. Identifikuje se s nimi a 
chce o nich všechno vědět. Jako pozorovatel  z dálky, 
avšak s naprostou oddaností, miluje krásnou Gillian 
Wardovou. Podílí se na jejím dokonalém životě s 
pohledným manželem a roztomilou dcerkou. Jednoho dne 

však ke svému zděšení zjistí, že se nechal ošálit vnější fasádou. Život té 
ženy není takový, jak se zdá. 

   V téže době začne obyvatele Londýna děsit série vražd. Vrah si vybírá 

osaměle žijící ženy, které pomstychtivým, sadistickým způsobem zabíjí. 

Policie hledá psychopata. Podezření padne na Šmíráka, který se ale stačí 
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ukrýt u bývalého policisty a milence Gillian. Ten také velikou měrou 

přispěje k objasnění celého případu a k dopadení skutečného vraha.  

 

Cesta sněžných ptáků, Robert Lyndon 

Tento dobrodružno-historický román z 11. století 
provází čtenáře téměř celým tehdejším světem. 
Hlavním hrdinou je francouzský žoldák Vallon, který 
přijme nelehký úkol. Najít a přivézt jako výkupné bílé 
sokoly. Cesta  z Konstantinopole do Anglie, Norska, 
Grónska a zpět přes Rusko je plná dobrodružství a 
napětí a velice záhy se mění v boj o přežití. Vallon 
cestou získává, ale i ztrácí přátele, zažije spoustu 
nečekaných situací a tak je čtenář  udržován v napětí, až 

do poslední stránky. 

 

 

Jindřiška Fussová – oddělení pro dospělé 
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Knihovna Kateřinky doporučuje 

Kosprd a Telecí 

Papoušková, Eva 

Praha : Albatros, 2013 

Když se někdo narodí s příjmením Kosprd nemá to v životě 

lehké.  A co teprve když je tomu někomu teprve 5 let  a musí chodit do 

školky, kam se mu ale vůbec nechce? Mnohem raději by byl s tatínkem 

celé dny v truhlářské dílně a podával mu nářadí. Ale co naplat. Jak je Vám 

jednou 5 let, do školky musíte, ať se jmenujete jak chcete! A tak musel do 

školky i náš malý hrdina. Zkoušel se vztekat i brečet, ale s dospělými to 

nepohnulo. Naštěstí zjistil, že do školky musí hodně dětí a taky se jim to 

dvakrát nelíbí. Našel si kamarádku, která měla podobné trápení. 

Jmenovala se totiž Telecí. Od té doby se jim oběma chodilo do školky lépe 

- byli s „blbým“ příjmením dva. Stali se z nich nerozluční kamarádi, kteří si 

naplánovali  společný útěk ze školky. Podařil se jim, ale radost z něho 

neměli. Způsobili jím mnoho nepříjemností, a to nejen sobě. Naštěstí vše 

dobře dopadlo, rodiče jim odpustili a oba malí uličníci mohli i nadále 

zůstat kamarády. 

  Ukázka: …„ Kosprd se rozběhl k Telecí, vzal ji za ruku a vlezli si do 

indiánského stanu. 

 A tam Kosprd povídá šťastné Telecí: Až vyrosteme, vezmu si tě za ženu. 

 Aby ses už nemusela tak blbě jmenovat. 

 A byli rádi, že jsou zase spolu. „  

Kniha s ilustracemi Galiny Miklíkové je určena čtenářům od 5-ti let.  

Její autorka se stala vítězkou literární soutěže o nejlepší původní českou 

prózu vyhlášenou nakladatelstvím Albatros ve společnosti Albatros Media 

a.s. v roce 2012. 
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Rozumbrádkové : pohádkové hádanky pro chytré děti a 

rodiče 

Fišer, Lukáš 

Praha : Šulc-Švarc, 2013 

 

Vysoko v horách leží Údolí rozumbrádků -překrásná horská zahrada. Žijí 

zde malinkatí skřítkové s podivnými jmény: Hlavěnka, Vtipálek, Mudra, 

Bubla, Bručoun, Chytrolín, Piškuntál, Kutílek , Nespleta… 

Všichni jsou dobří přátelé a často se ve svých chaloupkách navštěvují. 

Pokud nemusí pracovat na polích a zahradách, rádi si spolu jen tak 

povídají. Ze všeho nejraději mají hádanky . 

Ty nejvykutálenější najdeme v této knize. Pro toho, kdo se při čtení 

pohádek rád nejen baví ale i  přemýšlí, je právě tato kniha to pravé. Najde 

zde vtipné logické hádanky zasazené do pohádkového vyprávění. U jejich 

řešení se budete bavit všichni. 

Ilustracemi knihu doprovodila Ivett Breburdová. 

Ukázka: 

Zkuste věřit lanovce,                Ve větru a ve vedru 

nejezdí si, jak kdo chce.           jeďte sami ve vědru. 

Sveze, jen co unese,                 Neklaďte moc na kladku, 

vypasení, třeste se!                  může jezdit pozpátku. 
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O broučcích 

Pospíšilová, Zuzana 

Praha : Grada Publishing, a.s. , 2013 

 

Známá autorka knih pro malé děti tentokrát přichází na trh s knihou 

plnou roztomilých básniček. Do každé básničky vtipně zakomponovala 

chlapecké jméno. Pokud znáte Adámka, Bohouška, Filípka, Míšu, 

Matýska….po přečtení básničky s jeho jménem si řeknete, že píše přesně 

o tom vašem klučíkovi nebo kamarádovi. 

Veselé čtení pro každou příležitost. 

Ilustracemi knihu doplnila Cecílie Černochová. 

 

Ukázka: 

Ondráškův klobouk 

Ondráček, náš malý brouček, 

dostal zálusk na klobouček. 

Na hlavě mít klobouk chtěl, 

stále o něm přemýšlel. 

„Nosil bych ho jako král. 

Kdepak bych ho ale vzal?“ 

Zamyšleně lesem kráčí, 

málem spadl do bodláčí, 
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když v tom náhle ve výhledu 

spatřil s košem v lese dědu. 

Vzpomněl slova svého táty 

a hned dostal nápad zlatý. 

… 

 

O beruškách 

Pospíšilová, Zuzana 

Praha: Grada Publishing, a.s. , 2013 

 

Po předešlé knize, kde se autorka věnuje chlapcům, zde 

máme veselé veršované vyprávění o holčičkách. Berušky Anička, 

Maruška, Miluška, Petruška, Hanička….nejsou ve svých lumpárnách 

klukům nic dlužné. 

Knihy jsou určeny čtenářům od 3 let. 

 

 

Chaloupka na vršku.Nové příběhy. 

Váchová, Šárka 

Praha : Česká televize v Edici ČT, 2013 

 

Kniha volně navazuje na knihu Chaloupka na vršku. 
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Opět se setkáváme s rodinou řezbáře Tomše a jeho dětmi, které prožívají 

drobné radosti i starosti venkovského života v dřevěné chaloupce. 

Autorka se opět zaměřila především na popis lidových zvyků a tradic. 

Seznámíme se s  oslavou křtin, žní, dušiček , svátku sv. Jiří, sv. Václava, 

sv.Anny. Přiblíží nám i mnohdy zapomenutá lidová řemesla a oživí lidovou 

pověst o hoře Blaník a jejich rytířích. 

Součástí knihy jsou i noty k písním a jejich nahrávka na CD. 

 

 

     Lásky českých spisovatelů                

    Drijverová, Martina 

    Brno : Computer Press, a.s., 2011 

 

 

              

     Lásky českých malířů 

    Drijverová, Martina   

    Brno : Edika, 2013       

 

 

       

   Lásky českých hudebníků 

   Drijverová, Martina 

   Brno : Edika, 2013 
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 Dále doporučujeme zajímavé knihy spisovatelky Martiny Drijverové, 

která se zaměřila na slavné osobnosti našeho kulturního života 19.století 

a seznamuje nás s jejich citovým životem. Učíme se o nich ve škole. Víme, 

kdy se narodily, kdy zemřely, co vytvořily, ale nevíme,  jací to byli lidé. 

Byli veselí, zádumčiví, chudí, bohatí…  Ale byli také šťastní? Všichni se 

alespoň jednou v životě zamilovali, ať už šťastně či nešťastně. A právě o 

tom jsou tyto knihy. 

Autorka zabrousila do oblasti hudby, malířství a literatury. Spolu s ní 

poodhalíme lásky slavných jmen jako byli například Bedřich Smetana, 

Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Zdeněk Fibich,  Jan Neruda, Božena 

Němcová, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek, Karolína Světlá, Karel Hynek 

Mácha, Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Zdenka Braunerová  

 a mnoho dalších. 

Každý medailonek je doplněn ilustracemi  vybraných osobností a jejich 

partnerů. Ilustrátor vycházel z historických  materiálů.  

 V jedné z knih  najdeme dokonce portréty autorů samotných. 

 Martiny Drijverové a výtvarníka Vojtěcha Otčenáška.        

                                           

 

    Knihovna obohatila své fondy o dvojjazyčné knihy pro děti. Z 

brněnského nakladatelství Edika ve společnosti  Albatros Media a.s. a ve 
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spolupráci s Oxford University Press, nabízíme malým i velkým čtenářům, 

kteří si chtějí procvičit angličtinu, následující tituly: 

     ( Všechny nabízené tituly lze poslouchat ve formě mp3  uložené na 

webu Albatros Media). 

    Knihy jsou určené dětem ve věku od 7 do 12 let, ale budou se líbit i 

jejich rodičům a nápomocni budou i pedagogům. 

 

  

Starý japonský příběh s mravním naučením. 

 

 

 McCaughrean, Geraldine 

Twelve dancing princesses = Dvanáct tančících princezen  

Brno : Edika, 2012 

Klasická německá pohádka bratří Grimmů. 

 

 

 Rumplestiltskin = Rampelník 

Brno: Edika, 2012 

Německá lidová pohádka o dobru a zlu. 

 

 

Heddle, Rebecca                       

Yoshi the Stonecutter = Joši kameník 

Brno : Edika, 2012 

 



 

 

30 

30 

Morgan, Michaela 

Mulan 

Starobylý čínský příběh, původně vyprávěný jako báseň. 

Plyne z něj ponaučení, že každý může být hrdinou. 

 

 

 

Thomson, Pat 

Monkey's Magic Pipe = Kouzelná opičí píšťala 

Starobylý příběh z Jižní Ameriky, který vypráví o tom, že i 

slabší  může přemoci silnějšího. 

 

 

Price, Susan 

How the bear lost his tail = Jak přišel medvěd o ocas 

Příběh, ve kterém vítězí chytrost nad hloupostí. 

 

 

Dougherty, John  

Finn MacCool and the Giant's causeway = Fin Drsňák a 

Obrův chodník 

Příběh o velkém irském bojovníkovi jménem Fionn mac 

Cumhail. 
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Bowling, Chris 

East of the Sun, West of the Moon = Na východ od 

slunce, na západ od měsíce 

Norská pohádka o vítězství lásky nad zlem. 

 

 

Jarman, Julia 

Cinderella = Popelka 

Klasická pohádka o chudé skromné dívce, která se stane 

královnou 

 

 

Morgan, Michaela 

Beauty and the Best = Kráska a zvíře 

Klasická pohádka o lásce, která svou silou zlomí pradávnou 

kletbu. 

 

 

Bradman, Tony 

Baba Yaga = Baba Jaga 

Ruský příběh o laskavé Nataše, která přelstí zlou ježibabu. 

 

 

 

 



 

 

32 

32 

 

Aladdin = Aladin 

Jeden ze známých příběhů lidových pověstí tisíce a jedné 

noci z Blízkého východu. 

 Nadin, Joanna  

 

Bradman,Tony 

Tale of Little Red Riding Hood = Pohádka o Červené 

karkulce 

Klasický pohádkový příběh o souboji dobra se zlem. 

 

 

Buonocore, Maire 

Children of Lir = Děti krále Líra 

Stará irská legenda. 

 

Goodhart, Pippa           

Frog Princess = Žabí princezna 

Příběh o princezně, která slíbí přátelství žabce. 

 

 

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

Filmy oceněné Cenou Akademie Oscar® 2012,  

které máme v naší Mediatéce 

 

Nejlepší film 

ARGO - Podle odtajněných materiálů o skutečné události. 

Když se americké ambasády v Teheránu zmocní íránští 

revolucionáři, uteče odtud šestice Američanů. Jen jediný 

člověk je teď dokáže dostat zpoza nepřátelské linie - 

geniální agent CIA a odborník na nemožné úniky Tony 

Mendez. Jenže jeho další plán není jen troufalý, ale i 

zoufalý. V přestrojení za filmový štáb se Tony s uprchlíky skrývají všem na 

očích, přičemž sebemenší chybička může znamenat jejich okamžitou 

smrt. Thriller podle neskutečně skutečné události režíroval držitel Ceny 

Akademie a zároveň jeden z protagonistů filmu Ben Affleck. K silnému 

hereckému obsazení dále patří laureáti ceny Emmy Bryan Cranston, John 

Goodman a oscarový Alan Arkin. 

Nejlepší režie 

PÍ A JEHO ŽIVOT - Film získal Ceny Akademie® v kategoriích 
Nejlepší režie (Ang Lee), Nejlepší kamera (Claudio Miranda) 
a Nejlepší původní hudba (Mychael Danna)., Vydejte se na 
životní dobrodružství v obrazově mistrovském díle režiséra 
Anga Lee, které vzniklo na motivy světoznámého 
bestselleru. Po tragickém ztroskotání lodi se mladý Pi Patel 

ocitá na opuštěném záchranném člunu s jediným dalším přeživším – 
zuřivým bengálským tygrem jménem Richard Parker. Ani jeden z nich 
nehodlá zemřít, proto se vydávají na neskutečnou plavbu, které 
neuvěříte, dokud ji neuvidíte. 
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Nejlepší herec v hlavní roli 

LINCOLN - Legendární režisér Steven Spielberg uvádí 

nadšeně přijaté historické drama Lincoln, v němž Daniel 

Day-Lewis předvádí nezapomenutelný oscarový® výkon v 

roli vlivného amerického prezidenta. Abraham Lincoln 

zasvětil poslední měsíce v prezidentském úřadu snaze 

přesvědčit vládu válkou zmítané země, aby zrušila otroctví. 

Díky svému nezlomnému úsilí a odvaze nakonec vládu dotlačil k 

rozhodnutí, které změnilo dějiny. Ve vedlejších rolích strhujícího a 

trofejemi oceněného filmu, na který nikdy nezapomenete, se představují 

Sally Field a Tommy Lee Jones, kteří byli za své výkony nominováni na 

Oscara® 

Nejlepší herečka v hlavní roli 

TERAPIE LÁSKOU - Učitel dějepisu, Pat Solatano (Bradley 

Cooper), prošel psychickou krizí, během níž přišel o 

všechno – ztratil dům, práci, manželku i svůj dosavadní 

život. Jediné, co získal, bylo osm měsíců strávených v 

psychiatrické léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí 

vrátit se domů. A tady teprve začíná příběh Terapie láskou, 

excelentního filmu, který se pyšní 4 nominacemi na Zlaté Glóby a 

dokonce 8 nominacemi na Oscary včetně nominace za nejlepší film, režii, 

scénář i herecký výkon. Pat se vrací ke svým rodičům (Jacki Weaver a 

Robert De Niro), kteří se mu ze všech sil snaží pomoci postavit se na 

vlastní nohy.  Sám Pat je odhodlaný zásadně změnit svůj život, což pro něj 

znamená přemoci nezvladatelné návaly vzteku, myslet pozitivně a 

především znovu najít cestu ke své manželce Nikki (Brea Bee), protože je 

přesvědčený, že i přes velmi dramatické okolnosti jejich rozchodu, to 

musí spolu dát opět dohromady. Jednoho dne ovšem Pat na večeři u 

přátel potká Tiffany (Jennifer Lawrence), nevyzpytatelnou a záhadnou  
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dívku v depresi s kupou vlastních problémů. Od této chvíle se mu život 

začne komplikovat ještě více. Tiffany nabídne Patovi dohodu: pomůže mu 

sblížit se znovu s manželkou a on jí na oplátku pomůže s něčím pro ni 

velice důležitým – shání totiž partnera do taneční soutěže. Ani jeden z 

nich netuší, že se díky tomuto spojenectví mezi nimi vytváří nečekané 

pouto a oba zjišťují, že je společně trávený čas naplňuje neskonalým 

štěstím. „Když jsem přemýšlel o obsazení, napadl mne Bradley Cooper. 

Má v sobě totiž stejnou vnímavost, přímost, nespoutanost i zranitelnost 

jako Pat Solatano. Navíc byl nadšený tím, že by měl hrát takovouto pro 

něj netypickou roli. Bylo to vše prostě ideálně načasováno. S Jennifer 

Lawrence jsem se předtím osobně nepotkal, ale naprosto mě odrovnala 

při rozhovoru přes skype. Chemie mezi Jennifer a Bradleym funguje tak 

skvěle, že si od prvního momentu přejete, aby právě tihle dva skončili 

spolu,“ říká režisér David O. Russel. A zdá se, že se Russel ve výběru 

hlavních představitelů opravdu trefil do černého, vždyť jsou oba 

nominováni na Zlaté Glóby i Oscary za své herecké výkony ve filmu. 

Nejlepší herec ve vedlejší roli  

NESPOUTANÝ DJANGO - V hlavní roli filmu scenáristy a 
režiséra Quentina Tarantina se představuje Jamie Foxx 
jako otrok Django, který spojuje své síly s nájemným 
lovcem lidí, doktorem Kingem Schultzem (Christoph 
Waltz), aby společně pod příslibem Djangovy svobody 
pátrali po nejhledanějších zločincích amerického jihu. Sám 
Django touží po jediném. Najít a osvobodit ženu (Kerry 

Washington), o kterou ho před dávnou dobou připravil obchodník s 
otroky. Když je jejich pátrání konečně dovede ke Calvinu Candiemu 
(Leonardo DiCaprio), nechvalně proslulému brutálnímu vlastníkovi 
“Candylandu”, vzbudí podezření Candieho sluhy, otroka Stephena 
(Samuel L. Jackson). Od té chvíle jsou všechny jejich kroky pod 
dohledem a smyčka kolem nich se nebezpečně utahuje. Film získal dvě 
ceny Akademie Oscar 2012 za nejlepší původní scénář a nejlepšího 
herce   ve vedlejší roli. 
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Nejlepší herečka ve vedlejší roli 

 
BÍDNÍCI - se odehrávají ve Francii 19. století a vypráví 
podmanivý příběh zmařených snů, neopětované lásky, 
vášně, oběti i spásy a přináší nadčasové svědectví o 
schopnosti lidské duše přežít. Hugh Jackman představuje 
bývalého vězně Jeana Valjeana, kterého poté, co porušil 
pravidla podmínečného propuštění, celá desetiletí 
pronásleduje nemilosrdný inspektor Javert (Russell 

Crowe). Když se Valjean ujme Cosette, dcery tovární dělnice Fantine 
(Anne Hathaway), jejich životy se nadobro změní. Výpravnou filmovou 
adaptaci muzikálu Bídníci natočil držitel Ceny Akademie® za Nejlepší 
režii filmu Králova řeč (2010) režisér Tom Hooper podle hitu divadelních 
prken. Film získal celkem tři Oscary a to včetně ocenění pro Nejlepší 
herečku ve vedlejší roli pro Anne Hathaway za dechberoucí vystoupení 
v roli Fantine. 
 
Nejlepší animovaný film 

 
REBELKA - Vydejte se na heroickou cestu s Meridou, 
zkušenou lukostřelkyní a tvrdohlavou dcerou krále 
Ferguse a královny Elinor. Mladá princezna si chce svou 
životní cestu najít sama, a tak se vzbouří proti odvěkému 
zvyku, který vzpurná a bouřlivá knížata okolních vesnic a 
vesniček považují za posvátný. Kvůli její vzpouře pohltí 
celé království chaos, proto musí Merida využít všechno 

svoje umění a dovednosti, mimo jiné i svoje nezvedené bratříčky 
trojčata, aby zastavila strašlivou kletbu, a to dřív, než bude pozdě... a při 
tom také pochopí, co je skutečná odvaha. 
  

 

Jana Langová, mediatéka  
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Podzimní novinky audio knih 

 

Jo Nesbo se celosvětově proslavil hlavně díky sérii kriminálních příběhů s 
brilantním, ale drsným a svérázným detektivem Harrym Holem. Do 
dnešního dne se z této série prodalo již více než 20 milionů výtisků 
přeložených do 40 jazyků včetně češtiny.  

Lovci hlav našli v herci Filipu Švarcovi však vůbec poprvé interpreta pro 
načtení audioknihy. 

Příběh zavede posluchače do světa Rogera Browna, velmi úspěšného 
headhuntera neboli lovce hlav. Podle svého vlastního názoru je nejlepším 
a zároveň nejhůře placeným lovcem hlav v Norsku. Má příliš krásnou 
ženu, příliš drahou vilu a žije si "na vysoké noze". Kvůli této kombinaci si 
musí přivydělávat rafinovanými krádežemi uměleckých děl. K tomu 
využívá kontaktů, které získává při své práci. 

Clas Greve je Rogerův objev, dokonalý kandidát na jakoukoli vrcholnou 
řídicí pozici. Ženám připadá okouzlující, a navíc vlastní jeden Rubensův  
obraz stomilionové hodnoty. Roger Brown se rozhodne tento obraz  
získat. Tím však roztáčí nečekaný kolotoč událostí, ve kterém se cynický 
headhunter mění ve štvanou zvěř... 

 

Literární kariéru zahájil Jo Nesbo (1960) v roce 1997 kriminálním 
románem Flaggermusmannen (Netopýr). Šlo o první detektivku, v níž 
vystupuje nekonvenční kriminalista Harry Hole. Autorovi přinesla kniha 
okamžitě obrovský úspěch, Nesbo za ni obdržel několik oborových cen. 
Následovaly další knihy s Harrym Holem v hlavní roli. 
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V roce 2008 publikoval Nesbo další kriminální román s novým hlavním 

představitelem Rogerem Brownem, který vyšel pod názvem Hodejegerne 

(Lovci hlav). V českém překladu kniha vyšla v roce 2011, světlo světa 

spatřilo její filmové zpracování v norsko-německé koprodukci.  

Zdroj: http://kultura.idnes.cz/jo-nesbo-lovci-hlav-audiokniha-dek-
/literatura.aspx?c=A130823_150116_literatura_ob 

 

V audioverzi vychází první dvě povídky z knihy Zaklínač I. Poslední přání 

od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. Dva ze šesti 

plánovaných příběhů Zaklínač a Zrnko pravdy mají svou premiéru ve 

službě Audiotéka.cz.  

Jsou zde k dispozici ke stažení do mobilních aplikací Audiotéka nebo ve 
formátu MP3. Audio verze kultovního literárního díla v Čechách nesmírně 
populárního Sapkowského je na české poměry ambiciózním projektem. 
"Říkáme téhle formě audioknihy 'superprodukce'," prozrazuje Břetislav 
Hanzel, výkonný ředitel Audiotéky.  

"V 99 % se držíme původního textu, tak jak jej pan Sapkowski geniálně 
napsal. Škrty se týkají jen minima věcí, které při audio interpretaci prostě 
nedávají smysl," doplňuje režisér audioknih Jakub Tabery. 

V audio verzi fantasy příběhů ze světa Zaklínače uslyšíte v hlavních rolích 
dva členy Divadla na Vinohradech, Jiřího Plachého jako vypravěče a Jiřího 
Dvořáka v roli zaklínače Geralta. 

http://kultura.idnes.cz/jo-nesbo-lovci-hlav-audiokniha-dek-/literatura.aspx?c=A130823_150116_literatura_ob
http://kultura.idnes.cz/jo-nesbo-lovci-hlav-audiokniha-dek-/literatura.aspx?c=A130823_150116_literatura_ob
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Zdroj: http://kultura.idnes.cz/audio-zaklinac-0p6-
/literatura.aspx?c=A130826_132032_literatura_ts 

 

Nejznámější příběhy Jiřího Marka o prvorepublikových kriminálních 

případech vycházejí na začátku září jako audiokniha na 2CD pod názvem 

Panoptikum hříšných lidí.  

Příběhy Děvče od vody, Náhoda, Otisk prstu a Muž v černém, známé i z 
televizního zpracování, namluvili jako dramatizovanou četbu herci Josef 
Somr, Tomáš Töpfer, Vladimír Javorský, Jiří Prager a Marek Holý. Režie se 
ujal Robert Tamchyna. 

Zdroj: http://kultura.idnes.cz/hrisni-lide-jako-audiokniha-dfr-
/literatura.aspx?c=A130823_133035_literatura_ob 

 

Komplet všech dochovaných nahrávek populární dvojice Miloslava Šimka 

a Jiřího Grossmanna, pohádkové vyprávění manželky mnohanásobného 

Českého slavíka nebo českou audioknihu Milana Lasici, načtenou 

Zdeňkem Svěrákem. To vše je mezi desítkou titulů mluveného slova, s 

nimiž na podzim počítá Supraphon.  

Audiokniha divadelníka a humoristy Milana Lasici O lidech a lidech vyjde 
už začátkem září a bude výběrem fejetonů, které napsal v posledních 
letech. Interpretem minipříběhů a humorných úvah je kromě autora 
Zdeněk Svěrák. Nahrávka bude dostupná i digitálně, například na 
serverech Supraphonline.cz a Audioteka.cz. 

http://kultura.idnes.cz/audio-zaklinac-0p6-/literatura.aspx?c=A130826_132032_literatura_ts
http://kultura.idnes.cz/audio-zaklinac-0p6-/literatura.aspx?c=A130826_132032_literatura_ts
http://kultura.idnes.cz/hrisni-lide-jako-audiokniha-dfr-/literatura.aspx?c=A130823_133035_literatura_ob
http://kultura.idnes.cz/hrisni-lide-jako-audiokniha-dfr-/literatura.aspx?c=A130823_133035_literatura_ob
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Na konec října je připraven k vydání souhrn všeho, co kdy ve zvuku 
zaznamenaly mikrofony z díla autorské dvojice Šimek-Grossmann. 
Komplet přinese zájemcům i překvapení, protože se podařilo objevit  

záznamy dosud nevydané a neslýchané. V kolekci budou všechny pořady 
ze Semaforu v nesestříhané podobě i nejrůznější kuriozity, nečekané 
dialogy a písničky. 

 

V září zamíří k dětem CD s názvem Kolotoč a Copánek, upletené z 
povídání, písniček, pohádek a hádanek. Pásmo z textů básníků, například 
Františka Hrubína, Františka Halase, Karla Šiktance, Josefa Kainara a 
Oldřicha Mikuláška, přednášejí děti i dospělí, mezi nimi Jaroslav Kepka, 
Jana Drbohlavová a Viola Zinková. 

 

Pro druhou polovinu října se počítá s vydáním Andělských pohádek na 
dobrou noc, z nichž bude číst svým dvěma dcerkám Ivana Gottová. 
Společně si i zazpívají – texty písní napsal Ondřej Suchý, režisérem bude 
Jan Jiráň. Nová nahrávka Divadla Spejbla a Hurvínka právě vzniká ve 
studiu a bude se jmenovat Hurvínek a funící Billy.  

Předvánoční atmosféru umocní nahrávka semaforské hry Opera Betlém, 
k níž se Jiří Suchý inspiroval barokní naivistickou zpěvohrou. Album se na 
trhu objeví začátkem listopadu. 

Zdroj: http://kultura.idnes.cz/supraphon-chysta-deset-audioknih-dl0-
/literatura.aspx?c=A130820_091212_literatura_ob 

 

 

Nataša Šlosárková – regionální oddělení 

 

 

http://kultura.idnes.cz/supraphon-chysta-deset-audioknih-dl0-/literatura.aspx?c=A130820_091212_literatura_ob
http://kultura.idnes.cz/supraphon-chysta-deset-audioknih-dl0-/literatura.aspx?c=A130820_091212_literatura_ob
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Sobotkova kniha nově 

 

Známý severomoravský autor Richard 

Sobotka, který žije a tvoří v Rožnově pod 

Radhoštěm, často se toulává po 

beskydských kotárech a vyjíždí za 

příběhy tam i onam, vydal už takový 

počet knih, až se tají dech… 

Podezírám ho proto, že jeho den má 48 

hodin, neboť  zajisté našel na vrcholku 

hor pramen živé vody, či potkal Múzu, 

která ho má ve velké oblibě a čekává ho, 

neviditelná, na špici Radhoště!!!    

 

R. S. čtenářům nyní nabízí  lahůdky též v elektronické podobě.  

 

Chci psát o jedné z nich: kniha Bezruký Frantík, původně klasicky 

vydaná v roce 2003.  

 

Jde o literaturu faktu, osobitě zpracovanou, poutavou. Příběh chlapce, 

který se narodil bez rukou, zato mu byla nadělena značná odvaha a 

chuť - vypořádat se svou šikovností, umem a vytrvalostí s nástrahami 

takového osudu.  
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Ukázka z úvodu autora k příběhu: 

 

Měl také velmi úhledný rukopis – vlastně nohopis, za který 

by se v jeho době nemusel stydět žádný úředník a jakým dnes, 

v době počítačů, neumí napsat jediný řádek už málem vůbec nikdo. 

Uměl psát nohou na školní tabuli, svedl si sám zapnout pod 

krkem knoflíček košile, podnikal, přispíval do novin a dokonce 

napsal několik knih. 

To vše dokázal člověk, o kterém krátce po jeho narození zvažovali, 

zda by mrzáčka nebylo lepší utratit, tak jako se topí koťata, 

a jen matčina láska bezruké nemluvně zachránila. 

 

(konec citace) 

 

Zmíněný titul vyvolal oprávněně velký ohlas!!! Autor byl za počin 

oceněn, mimo jiné,  Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, a to 

v roce 2004. 

 

Elektronickou verzi pro www.ereading.cz připravil Dušan Žárský, 

Žár, Ostrava. Ten, na uvedeném webu, nabízí  další e-knihy  literátů 

Moravy a Slezska  a chystá následně projekty z oblasti  poezie i prózy. 

Najdete tam i šachovou literaturu!  

 

Navíc na webových stránkách e-knih v sekci „Zdarma” můžete   

http://www.ereading.cz/
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bezplatně  zatím stáhnout sbírku Davida Bátora Milostné lastury, 

sbírku Podzimková Boženy Klímové, soubor povídek Holubí pošta 

Richarda Sobotky, či almanach opavských básníků Láska nic 

nezapomíná, atd. (přímé odkazy též na www.zar.cz).  

 

Ze  Sobotkových autorských nepřeberných zásob, již dříve klasicky 

vydaného literárního balíku, najdete také: příběh Márinka (s 

podtitulem Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých 

časů v Rožnově pod Radhoštěm), novelu Hurá na medvěda ( skutečný 

příběh o lovu na beskydského medvěda), a další. 

 

Avizovaná e-kniha Bezruký Frantík  stojí 119,- Kč,  je dostupná ve 

formátech PDF (1953 kB); e-Pub (4990 kB) a MOBI, náhledy pak 

v PDF a e-Pub,  vše opatřeno ISBN, o vydáních informuje rovněž 

Národní knihovna Praha. Rozsah knihy – 208 stran. Včetně 

ilustračních fotografií. 

 

Pro doplnění ještě z „rodného listu” knihy – 

 

Sazba: Dušan Žárský 

Obálka: Jakub Sobotka, na obálce fotografie z archivu autora 

Fotografie: Richard Sobotka, historické snímky archiv Zdeňka 

Valáška z Prahy, archiv Miluše Filipové z Jamného nad Orlicí 

a archiv autora 

Vydání druhé, v elektronické podobě a v ŽÁR první 

 

http://www.zar.cz/
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Vydal Dušan Žárský – ŽÁR, info@zar.cz 

v roce 2013 

 

- - - 

 

Čtenářům i knihovnám velmi doporučuji!!!! Navštěvujte literární 

weby, čtěte, mluvte o tom s přáteli, nakupujte. Co si načtete, už vám 

nikdo nevezme, vytvoříte si tak vnitřní poklad, který nepodléhá 

rozhodně zkáze, devalvaci, ba ani příliš módnímu zdanění.  
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Sešlost houfu básníků 

Aneb 

Almanach Ptáci z podzemí…. 

 

(recenzní zamyšlení) 

Motto: Co je poezie Hra či dům?/ Snad tvá Etna i Krakatoa –/  kůže 

připravující o rozum?  

 

(z básně Poezie Davida Bátora) 

 

Koncem června v Praze vyšel almanach, se zvláštním názvem Ptáci 

z podzemí… Metafora, hodna setkání 54 básníků, českých, moravských i 

slezských, (včetně editora Vladimíra Stibora, který sborník obdařil též 

názvem) na ploše knihy v rozsahu 134 stran.  

 

Rozměry cca: v – 21, š 15 cm, šířka hřbetu 1,1 cm, lepeno, obálka zlatá,  

karton, s ilustrací. Autoři – Vladimír Stibor a kolektiv. Ilustrace Mgr. Alena 

Stiborová. Grafická úprava Luciána Stiborová, DiS. ISBN 978-80-87688-11-

3. Vydal Milan Hodek, Praha. Výroba www.paperjam.cz. Vydání první. 

Kniha nám nabízí autorská minina, i obsah. Tištěno na silnějším papíru, 

smetanové barvy. Kresby černobílé 

 

Křest  proběhl ve velkém, v Praze, 16. července 2013. Pořad slovem 

provázel Miroslav Kovařík, znalec a příznivec poezie, redaktor, atd. 

 

 

http://www.paperjam.cz/
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Citace z informačního článku z webu Obce spisovatel, výňatek: 

 

„V úterý 16. července 2013 od 17. hodin v Galerii 

Portheimka v Praze na Smíchově se konal slavnostní 

křest almanachu Ptáci z podzemí padesáti čtyř 

básníků. Největší bard české poezie Mirek Kovářík 

celým pořadem provázel i recitoval. Rovněž několik 

básní přednesl Vratislav Podroužek z Nechvalic u 

Sedlčan, hudební kytarový doprovod byl zajištěn 

díky vedoucímu Portheimky Petra 

Žantovského.  Přišlo přes osmdesát návštěvníků, atmosféra byla skvělá.” 

 

Sborník nepostrádá Editorial od Vladimíra Stibora. Ukázka:  

 

Básníci i mořeplavci jsou jako dobrovolníci k pohledání, možná už jim to 

zůstane. Říkají si v duchu: Buďme rádi, že nás čeká nebezpečná pouť, mnohé 

už nemusí čekat žádná. 

 

Ano, ano. Účastnit se svými básněmi prezentace v antologii je odvážné, 

stát se jeho editorem a přičinit se se vším všudy o sestavení a následně 

vydání – to je téměř nemožné… V tomto případě však možné bylo! 

 

Vladimír Stibor si jistě během příprav říkal – proč jen jsem se do toho 

pouštěl… Znáte to, nezavděčíte se všem.  Takže dík statečnosti kapitána 

parníku zvaného Almanach, i všem, kdo jej stavěli svými verši!!! A 

doufejme, že se najde málo těch, kteří by počin rádi zlehčili.  
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Vábnička (náhodný výběr z básní): 

 

1/ nemluv o dešti když v duši ti schází duha (A. A. – str. 10) 

2/ Nechávám se omývat/ hudbou (V. B. – str. 12) 

3/ Už mám víc přátel na věčnosti/ než v tomto světě. (K. D. – str. 22) 

4/ Můj hrad má sedm věží a v každém arkýři/ hraje Dalibor (T. H. – str. 

35) 

5/  Vždyť lidé zmizeli/ Psům v boudách hlasy usnuly/ Kouř z komína 

stoupal k nebi po špičkách (B. K. – str. 47) 

6/  Tak je mi smutno,/ brouku, zlato,/ seš daleko/ a spát tu, nespal bys 

(Z.Š. – str. 88) 

7/ V tom podivném uvědomí naše krev/ rezignovala na melodii/ a 

srážela se na obrazovce/ s virtuálním výjevem prázdna… (B. Ž. – str. 

107) 

 

Nehledejte zázrak, hledejte na stránkách souznění, to je předurčení 

poezie. Rozhodnout se totiž pro klíč, kterým by se řídil výběr veršů, počet 

básní od jednoho autora, rozsah – to vše je ryze osobní a také to podléhá 

nutnosti okamžiku, co do propočtu nákladů za projekt. Možno namítat 

cosi proti, nic ale nezměníme na tom, že čtenář si svého poetu  nakonec 

najde a dokonce se v několika větách o něm i něco bližšího dozví v oddílu 

O autorech (str. 110 – 128). 
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Ukázka - náhled do knihy: 

 

 

 

 

 

 

 

Knihu bez jakéhosi osobního záměru, neboť i já jsem na palubu vstoupila 

svými dvěma básněmi, (ačkoliv bych je ráda vyměnila ze zaslaných pěti za 

jiné… ), ráda  takto nabízím vaší pozornosti. Autoři se liší stylem 

poetiky, věkem, oblastí, v níž žijí, smýšlením, avšak  jde jim o jedno. O 

pozorné oko a třeba i ucho (pokud si dvojice předčítají) čtenářovo.  

 

Mnohé z literátů osobně znám, mnohé znám díky jejich tvorbě a mnohé 

mi bylo dovoleno v knize poznat. Místa, kde žijí, jsou rozeseta po 

republice i světě: Ústí nad Labem, Duchcov, Praha, Sedlčany, Ostrava, 

Opava (či spíše Branka u Opavy),  USA, atd. 

 

Podvečer s poezií nenahradí ani „tvrdý metal či rock”, ani „disko”, ani 

„super-cool pařba”, ani nicnedělání.   
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Rozloučím se proto v tomto článku  verši Vladimíra Stibora: 

 

Vzducholodě 

 

Až přijdu do řečí, 

vylovím z tvého podhůří 

výsostné znaky vzducholodí; 

proplouvaly krajinou, 

aniž je kdokoliv zahlédl. 

Tajily i rozpůjčovaly sny. 

Do tmy odtáhly 

střelnici z poutě. 

 

(str. 83) 

 

Antologie je bezesporu pohledná, a to nejen vně, ale i uvnitř. Má totiž 

duši!!!! Jejich autoři a editor také, a vůbec všichni, kdo se na vzniku 

podíleli, a kdo ji budou číst, aby vstřebáváním rytmu veršů zjemnili tento 

bláznivě strohý svět, který zapomíná na něhu a city. 

 

Doporučuji čtenářům i knihovnám. 

Božena Klímová 
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Pasování prvňáčků v Knihovně Petra Bezruče. 

 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě a její pobočky se již osmým rokem 

zapojila do celorepublikového projektu na podporu dětského čtenářství s 

názvem „ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“  

Pro žáky prvních tříd z Opavy a okolních obcí byly připraveny v průběhu 

školního roku besedy, soutěže, společná čtení a knihovnické lekce, při 

kterých se seznamovali s chodem a organizací knihovny. Vrcholem 

projektu byly měsíce květen a červen, kdy byly děti slavnostně pasovány 

na čtenáře. Oblíbená postavička Skřítka Knihomílka si pozvala bytosti z 

pohádkové říše, aby dětem předaly památeční listiny a poukázky na 

čtenářské průkazy věnované knihovnou do konce druhé třídy zdarma.  

Tento projekt zaštiťuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České 

republiky. Každoročně vydává ve spolupráci s českými autory knihy 

speciálně pro tuto příležitost.  

Akce se těší velké oblibě jak u dětí tak pedagogů.  

V letošním roce se do spolupráce s knihovnou zapojilo 11 škol se 442 

prvňáčky.  

 

 

Po oficiální verzi, která byla uveřejněna na webu a v novinách, Vám teď 
CHCEME POODHALIT zážitky ze zákulisí příprav a zdárného průběhu 
celého projektu nejprve slovně, poté komiksovou formou. 

 

 Vrcholem projektu byly měsíce květen a červen, kdy byly děti 
slavnostně pasovány na čtenáře Skřítkem Knihomílkem a jeho hosty 
z pohádkové říše.  

  Pro knihovnice však projekt odstartoval již v září, kdy musely začít 
s přípravami. To znamenalo otevřít všechny skříně, prolézt půdy a najít 
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vhodné látky na kostýmy, které jsme se letos rozhodly ( s požehnáním 
naší paní ředitelky) ušít a  předejít tak každoročnímu shánění  či placení  

drahého půjčovného. Zde patří velký dík zejména J.F. a toho času těhotné 
M. M., které daly kostýmu krále základ „vyštracháním“ letitých závěsů a 
přehozů. Stále tedy platí,“nic nevyhazovat, nikdy nevíte, kdy se to může 
hodit!“ 

 Dále bylo již vše v režii M.H. Společně se svou šikovnou sestrou 
praly, páraly,šily a přešívaly. 

Napínaly nás až do samotného konce, neboť s hotovým kostýmem přijela 
M.H. až v den D, kdy probíhalo první pasování.  

Díky M.H.! Zase máme o pár vrásek víc !!! 

 Cesta kostýmu královny byla sice jednodušší, ale zato delší co do 
počtu ujetých kilometrů.  Připutoval totiž z dalekého Turnova, kam ovšem 
doplul až z Anglie známou  přepravní společností Second hand. Do cílové 
stanice dojel s ČD včas a po pár úpravách v překladišti na Štítině byl 
připraven na premiéru. 

 Knihovnice byli z výsledku  nadšené, ale nastala další fáze přípravy a 
to : kdo co oblékne. Konkurz na krále vyhrála N.Š. v alternaci M.S. a šaty 
královny si mezi sebou střídaly R.M. s H.M.  

     

 

Do role skřítka ( maňásek) byla nominována naše divadelnice J.J. 
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Kostýmy byly hotovy, role rozdány, scénář vypracován. Zvládly jsme i 
nezbytné maskovací manévry v naději, že nás děti nepoznají a budou 
nám věřit, že přicházíme z daleké pohádkové říše.Ha ha ha. Ještě 
scházelo několik nezbytných drobností, aby akce byla stoprocentní. 
Knihovnice vyhotovily pro děti diplomy, knihovnické dětské řády, 
doprovodné soutěže a hry. 

 

 

 

Včas přišly i knihy od SKIPu. Posledním tvrdým oříškem se pro knihovnice 
stalo vpisování jmen dětí na diplomy, jelikož doba klasických českých 
jmen nenávratně zmizela a rodiče mnohdy zvolí jméno vskutku 
originální…..  

Pár příkladů za všechny: Mattia,  Anne Marie, Maxim, Enrico, Leonardo, 
Adrienne, Thuy Linh…. Vedoucí příčku na pomyslném žebříčku jmen 
zaujímá letošní prvňáček: De Jesus Marcus Dominic. Přejeme mu v životě 
hodně štěstí!!!! 

Ještě nachystat nezbytnou techniku  a doufat, že nás nezradí. 
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 A je to tady. Děti netrpělivě poposedávají na židličkách a my 
v zákulisí počítáme do pěti, abychom ze sebe setřásly poslední kapky 
nervozity. Zazvoní pohádkový zvoneček a …pak už jde vše jako po másle. 
Všichni společně si to báječně užíváme. Fotoaparát cvaká a my se díváme 
do veselých tvářiček dětí, které se baví a jsou šťastné. Tehdy si řekneme, 
že ta půlroční příprava měla smysl.  

 

A nyní komiksové zpracování ze zákulisí…: 

 

 

  

 

 

 

 

Tři dva jedna teď : 
vypnout prsa… 

břicho zastrčit… 
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hermelín nasadit… 
knihovnická svorka…. cvak korunku vyladit 

hlavně se nezauzlit  troška make-upu 

vše připraveno! JDEME NA TO ! Jupííí, skřítek přivítal děti… mezitím Královna s Králem stáli za rohem 

Ententytýky…kterou dnes…? 
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Kolektiv knihovnic z pobočky Kateřinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Král vyzkoušel děti z vědomostí . 
Královna předávala diplom a 

hlavně poukaz do knihovny 
Společné foto a HOTOVO 

Tak na shledanou !!! 

Královna  s Králem odešli 

zpět do pohádkové říše  A skřítek Knihomílek 

ulehl zpátky do hajan… 
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Prohlašuji, že přece jenom není žádného potěšení nad čtení 

 Jane Austenová 

 

Paměti znaveného knihovníka, aneb, blahoslavená buď 

venkovská knihovno 

 

Se spojením venkovská knihovna bych v případě knihoven v městských 

částech asi narazila u některého jazykového puristy, protože Opava bez 

městských částí by nebyla tak velká, jak ráda předstírá. I přes blízkost 

„tepu velkoměsta“  si tyto městské části drží svůj venkovský charakter se 

všemi pozitivy a negativy - a to je dobře. 

V letošním roce jsem si jednu z takových knihoven velmi užila, protože 

kolegyně si nechala operovat kolínko a noha se hojila déle, než jsme 

předpokládali. Protože nejsou lidi, práci voluntaristy zastal znavený 

knihovník věren své životní filozofii, že si nikdo nezaslouží strádati bez 

knih příliš dlouho…. Nehledě na to, že půjčování na vsi je vhodné pro váš 

profesionální růst. 

Nová osoba bývá SAMOZŘEJMĚ přijímána v knihovně s velkou 

nedůvěrou, což je skutečnost, se kterou se setkáváme v provozu zcela 

běžně. Tomuto jevu bylo věnováno krátké zamyšlení již dříve, nemusíme 

se k  tématu znovu  stařecky vracet. Ovšem znavený knihovník zapomněl 

zdůraznit jednu podstatnou věc. V drtivé většině případů bývá  kolabující 

článek knihovnice nahrazen osobou stejného pohlaví… Tudíž nedochází 

k matení veřejnosti, jako v případě kolegy metodika, který chodí 

zaskakovat za kolegyně na pobočkách. „Manželka má dovolenou? 

Copak, copak, manželka je nemocná?“ vyzvídají pozorné čtenářky. ´ 
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Kolega, umořen vysvětlováním a skoupý na slovo, všechny dotazy trpělivě 

odkývá a nevysvětluje, že u druhé kolegyně, by se spíše mohlo jednat o 

spojení matky a syna, než o manželské pastorále.  

Tedy podezření z partnerského soužití mezi mnou a knihovnicí Marií  je 

zažehnáno. Ovšem u čtenářů není ještě vyhráno. Znavený knihovník 

zocelený praxí ví, že je potřeba uživateli v případě zástupu na novém 

místě snaživě podlézat. Na knihovnu se dostavuje na první půjčování za 

podpory motorizované jednotky s taškami plných knih, které P.T. 

čtenářstvo ještě nemělo v ruce.  Knihy jsou vybaleny, naservírovány, aby 

prvním příchozím padly do oka a osladily hořký pocit ztráty spolehlivé, 

ověřené a čtenářskou obcí milované knihovnice.  Posádka se 

s povzbudivým úsměvem rozloučí se znaveným knihovníkem a prchá šířit 

osvětu jinam a zanechává knihovníka napospas osudu a černým 

myšlenkám ve společnosti čtyřnohého přítele Pana Danteho, který 

vědom si vážnosti situace se po celou dobu prvního půjčování tváří jako 

vycpaný a nerušeně chrní ve spodním regálu, kde jej nikdo neruší.  

„Kde je paní Marie?“ následuje se stoprocentní jistotou ihned po 

pozdravu. „Chuderka! Jak dlouho bude nemocná!!! „Marie ví, co čtu … „ 

následuje rázná odpověď na dotaz snaživce. Znavený knihovník nabízí 

knihy, hledá, zoufá si a radí se s INFEM o čtenáři, aby dobře poradil. 

Referuje o knihách známých i neznámých, oslňuje brilantními analýzami 

obsahu.  Snaží se proniknout do systému paní Marie, rekognoskuje 

význam knihovnických hromádek, které má Marie s puntičkářskou 

pečlivostí strategicky rozmístěny po okenních parapetech. Neví si rady a 

volá  Marii na telefon. Ovšem  Marie se utápí ve svých problémech a 

nekomunikuje s okolím, po dobu nemocenské nechtěně rozbíjí mobil a 

neodpovídá ani na maily. Nezabývá se technickými pomůckami a vznáší 

se na obláčku vlastní nirvány osvobozena od všech technologií, zatímco 

náhradník potí krev a pot.  Na papír si značí požadavky čtenářů, aby  
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věděl, co má přivést příště, protože Marie si své čtenáře přímo hýčká. 

Nelze tedy slevit ze standardu služeb.  Paní XY u nás nechala knihy, máte 

jí u mě něco vybrat, hlaholí účetní z obecního úřadu.  Všechny požadavky 

jsou vyřízeny, nové úkoly a výzvy jsou známy. Před znaveným 

knihovníkem je ještě bitva s metodikou, aby  nerozvážně naslibované 

knihy od nich vymámil četnými sliby i pohrůžkami. Jestli mi ty knížky 

nepůjčíte, tak se tam nemohu vrátit…. tiše si zoufá knihovník lidumil. 

Budu tam půjčovat ještě dlouho a oni mě MUSEJÍ mít rádi…   

Další půjčování je už lepší a lepší, znavenec již netápe, čile zorientován je i 

pochválen čtenáři vracejícími výpůjčky za dobrý výběr knih. Vůbec čtenáři 

mají pro něj jen laskavá slova. Přímo se koupe v úsměvech spokojených 

dam a lehce pýříc přijímá chválu. Jediné, čím nedokáže potěšit své 

čtenáře, jsou informace o zdravotním stavu paní Marie. Koleno trucuje a 

produkuje hektolitry vody. Při další donášce knih je mile překvapen čilým 

důchodcem, který mu vyrve tašky z ruky a čile je vynese do prvního patra. 

„Už na Vás čekám paní knihovnice“ volá nejpilnější cca desetiletá 

holčička, se kterou vede knihovník soukromý stíhací závod, kdo bude 

dříve v knihovně po celou dobu svého záskoku.  Knihovník si za 3 měsíce 

činné služby osvojí tajnosti černé schránky u paní ekonomky, začíná 

identifikovat čtenáře a u některých si uvědomí i spletité rodinné vazby. 

Pochopí princip půjčování vícedílných knih mezi jednotlivými dámami, 

neboť nevědomky porušil pořadí. „Ne ne, tu knihu vždy čte přede mnou 

paní YZ, potom teta TR a pak já.“ 

„Ale ty tu nejsou, tak si tu knihu vezměte“.“ Ne, ne, tak je to zavedené“, 

s díky odmítá dotyčná.  Knihovník nechápe a otírá si zpocené čelo. Při 

závěrečném  úklidu posledního půjčování, protože příště přijde KONEČNĚ 

paní Marie, nachází i strategický  rozpis půjčování vícedílných titulů mezi 

občanky obce, jak stanovila rukou pevnou a neochvějnou legendární 

Marie. Při představě, jaké diplomatické peklo by svým činem zápůjčky  
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mimo pořadí způsobil, psychickým vysílením omdlévá.  

Paní Marie zahajuje po dlouhodobé nemocenské půjčování, vše se vrací 

do starých kolejí. Znavený knihovník je věcně pochválen kolegyní za 

odvedenou práci. Jen žádný sentiment je heslem dne!!! „Vzpomene si 

někdo na mě, pozdravuje mě někdo?“ snaží se vlichotit do přízně 

knihovnické guru při setkání ve skladech. „Ale to víš, že si vzpomenou“ 

broukne Marie a snaží se ukořistit  navzdory protestující metodičce do 

tašky několik horkých bestsellerů pro své věrné.  
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Akvitánie 

7. – 15. června 2013 

 

 

Pravidelní čtenáři Oka vědí, že prázdninové číslo je věnováno vzpomínce na 

tradiční zájezd do Francie. Letos jsme díky organizačnímu umu Věrky 

Škraňkové navštívili další kouzelnou část Francie Akvitánii. Po tropickém 

létě mi nezbývá nic jiného než dát dohromady své mizející vzpomínky, 

naštěstí vydatně oživené podrobným itinerářem Vládi Rašky, o který se 

opírám jako o spolehlivé berle… Páteční odjezd byl ,jak jinak, poznamenán 

prudkým letním deštěm. Po trase Náchod, Hradec, Praha se zvláštním 

odskokem k benzínové pumpě do České Vsi, jsme naložili více méně 

všechny dychtivé účastníky zájezdu. Čekala nás i malá změna. Místo 

tradiční osádky řidičů nás čekali noví pánové, kteří si museli nejprve 

zvyknout na náš osobitý humor, osobitý výběr hudby i filmové produkce. I 

my jsme si trochu zvykali na jejich neotřelý způsob  řízení, neboť pro oba 

pány byla GPS navigace nutné zlo a zapínali ji, když se autobusem začínalo 

šířit tiché dusno netrpělivých cestujících. Jinak cestu “bravurně“ zvládali 

pomocí autoatlasu vydaného v minulém století, do kterého si starší 

z dvojice řidičů pečlivě zaznamenával tužkou všechny nové dálnice a cesty, 

které se bujně rozrostly  díky evropským dotacím, všude, kde se během 

oněch 30 let pohyboval, dlužno podotknuti, že jeho nejfrekventovanější 

trasa byla do Anglie, tedy Francie byla pro něj výzvou. Tuto pikanterii jsem 

si vyslechla díky mému strategickému umístění v tzv. „blicí  sekci“ .Zejména 

pánové, kteří sledovali průběh cesty na nejrůznějších moderních 

technologiích,  trpěli jak koně. Ovšem Slezan má velké pochopení pro 

všechny libůstky a  neortodoxní navigaci řidičů přivítal jako vítané 

rozptýlení při cestě fádní krajinou během celé expedice. Místy marné 

hledání správného výjezdu a objíždění kruhových objezdů jako na kolotoči 
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 mě inspirovalo k pojmenování jednotlivých kapitol podle toho, co jsme se 

snažili v rámci dosažení kýženého cíle ten den sledovat nebo dosáhnout. 

Ale o tom dále…  Po průjezdu na německou stranu bylo v autobuse na 

dobrou noc puštěno DVD Lev v zimě. Film popisuje komplikované 

manželství Eleonory Akvitánské a mocenské sváry uvnitř celé rodiny. V 95% 

filmová produkce sloužila jako spolehlivé uspávadlo pro cestující  a my se 

probudili v naší krásné Francii…  

 

Sobota 8.6.  - Sledujte dým z  dračí sluje!!! 

 

 Zámek Fontainebleau 

První zastávkou byl rozsáhlý palácový komplex   Zámek Fontainebleau, který 

začala budovat Kateřina Medičejská, poté její syn František I.. Největší 

rozkvět zámek zažil za panování Napoleona I., pro kterého se stal milovaným 

místem odpočinku  mezi válečnými expanzemi. Zde také ukončil svou 

oslnivou kariéru vojevůdce. A odsud byl po prohraných taženích deportován 

na Elbu. Zámecký komplex je ohromující směsicí stylů z různých období. 

Dnešní podoba pochází z doby Františka I.. Hlavní kouzlo tkví v určité 

neformálnosti i nádherném zalesněném okolí. Zámek obklopený velikým 

parkem  není zpřístupněn veřejnosti celý, některá křídla na svou opravu ještě 

čekají. 
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Další zastávkou bylo město  Blois. Ve městě nad Loirou se nachází jeden ze 

zámků, který je zařazen do šňůry zámků na Loiře.  Zámek, na rozdíl od jiných 

loirských zámků, je zakomponován do městské zástavby a neční jako 

velkolepý solitér.  Při pohledu  z města mírně  zaniká v rušné dopravní tepně, 

ovšem z druhé strany se hrdě tyčí nad řekou a naskýtá návštěvníkům 

z vyvýšených teras malebný pohled na řeku a četné památky.  Château 

Royal de Blois bylo hlavním královským sídlem po řadu let, poté byl 

královský dvůr přemístěn do Paříže a význam Blois poklesl. V Blois  se nám 

podařilo také spatřit vděčnou turistickou atrakci  Maison de la Magie – dům 

hodináře, vynálezce a kouzelníka Houdiniho, který nabízí turistům víceméně 

disneyovsky pojatou dračí show. Z oken  se v určený čas  vynořují velké dračí 

hlavy, cenící zuby na vystrašené děti a vypouštějící oblaka páry, vše za 

vydatných zvukových efektů.  

Blois je také rodištěm fyzika a vynálezce Denise Papina, vynálezce 

stejnojmenného hrnce. Vynálezci „kontroverzní“ vařící pomůcky ( papiňák 

buď milujete nebo se jej bojíte) postavili hrdí spoluobčané památník, kde se 

skví slavný kutil v plné kráse. 
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9. 6. neděle -  Sledujte let racků!!! 

Dopoledne bylo zasvěceno delšímu přejezdu na pobřeží  k La Rochelle. La 

Rochelle, magické místo  známé z Dumasových Třech mušketýrů, 

rozechvívalo duši každého správného romantika. Město, nazývané jako La 

Ville Blanche, kvůli průčelím s vápennou omítkou, je  jedním  z nejkrásnějších 

a nejzachovalejších přístavů atlantického pobřeží. Starý přístav Vieux Port se 

dochoval se  dvěma velkolepými věžemi Tour de la Chaine a Tour St-Nicolas 

ze 14. století.  Na  noc se přístav uzavíral řetězem nataženým mezi nimi. 

Vstup do  starého města střeží  gotická věž s hodinami Porte de la Grosse 

Horloge.  U radnice  Hotel de Ville, která byla chráněna  ozdobnou, ale 

důkladně opevněnou zdí, jsme pořídili tradiční skupinovou fotku účastníků 

zájezdu.   

 

 

V roce 1627 bylo město 15 měsíců obléháno katolickým vojskem kardinála 

Richellieu; přežilo jen 5 z 25 tis. obyvatel. Hradby byly zbořeny. Také jsem se 

marně rozhlížela po okolí a hledala slavnou vyvýšeninu, na které posnídali 3 

mušketýři a mladý D´artagnan, ale v okolní rovinaté krajině jsem nic 

takového neviděla. Asi fantazie pana Dumase byla bezbřehá jako oceán. 

Krátká procházka byla věnována uličkám starého města a poté jsme se již  
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všichni dychtivě scházeli ve starém přístavišti, abychom vyjeli lodí  k pevnosti 

Boyard. Cesta lodí  i přes nepřízeň počasí ubíhala rychle a jakmile se našim 

očím objevily známé obrysy pevnosti Boyard, všichni vyskočili a začali fotit 

pevnost ze všech možných i nemožných světových stran. Fort Boyard – leží 

mezi ostrovy Île-d'Aix a Île d'Oléron v úžině Pertuis d'Antioche. O vybudování  

pevnosti se uvažovalo již od  půlky 17. století. Známý projektant opevnění, 

námi tolik milovaný architekt  Vauban ( viz. Zájezdy Bretaň a Burgundsko), 

ovšem  myšlenku králi Ludvíku XIV. rozmluvil slovy: „Pane, bylo by snazší 

chytit do zubů Měsíc než usilovat o stavbu v takové lokalitě.“ 

Pevnost se začala stavět až za vlády Napoleona, v roce 1801, za účelem 

ochrany pobřeží  před případnými nájezdy cizích (zejména britských) 

námořních sil. V té době měly kanóny omezený dostřel a vzdálenost mezi 

ostrovy Aix a Oléron byla příliš velká na to, aby se z nich dalo průnikům 

zabránit. V dohledu pevnosti Boyard jsme  při objížďce uviděli další 

podobnou stavbu. Je tedy zřejmé, že Biskajský záliv byl dobře chráněn před 

proradnými Angličany i dalšími nájezdníky. Od roku 1990 byla pevnost 

Boyard místem konání stejnojmenné populární soutěže (v  televizi ji vysílali 

pod názvem Klíče od pevnosti Boyard). Pro ulehčení přístupu televizní 

techniky byla po stranách pevnosti instalována zařízení podobná vrtným 

věžím.  Díky televizní soutěži se pevnost i přes to, že vstup veřejnosti není 

povolen, těší velkému zájmu turistů ze všech končin. 

Loď po povinném kolečku kolem pevnosti krátce zastavila  v přístavu Île de 

Ré, který je cca asi 2 km od pevnosti. Ostrov je také spojen s pevninou  3,5 

km dlouhým mostem a je oblíbeným místem pro rekreaci Rochellanů. 

Najdeme zde dlouhý pás křídových útesů a písečných dun i oblíbené písečné 

pláže. Bohužel počasí bylo lezavé a nevlídné, takže místo plánovaného 

koupání mnozí z nás zvolili návštěvu moderního akvária a nelitovali jsme….  
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10. 6. pondělí – Sledujte koleje!!!  

První pondělní zastávka začala ve městečku Saintes bleskovou prohlídkou 

amfiteátru.  
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Další kroky vedly ke středověké katedrále Cathédrale Saint-Pierre, která byla 

bohužel pro veřejnost uzavřena a čile se rekonstruovala. Nicméně jsme se 

potěšili pohledem na Tiberiův triumfální oblouk, lapidárium s římskými  

památkami a půvabným městským parčíkem jsme zamířili, jak příhodné, do 

ústavu chudých šlechtičen, kde jsme si prohlédli areál a kostel.    

Další zastávkou bylo městečko  

Cognac, následovala prohlídka 

nepříliš vzdáleného centra. Ovšem 

poté nastal očekávaný zlatý hřeb 

programu, prohlídka středověkého 

hradu, ve kterém je sídlo  destilerie 

barona  Otarda s degustací koňaku. 

Město  Cognac je splněným snem 

každého milovníka koňaku i alkoholika. Destilerie tu mají ty nejslavnější 

značky. Já si vybavím pouze  Hennessy . My jsme zavítali do destilerie barona 

Otarda, která je cenově příznivější, ovšem jeho nejlepší koňaky by v naší  

peněžence taky udělaly velký vítr. Bylo zajímavé sledovat, jak si palírna 

přisvojila prostory středověkého hradu, využívajíc příznivých klimatických 

podmínek, přirozených černých plísní, které napomáhají metamorfose  

natřikrát vypálených podřadných hroznů na lahodný koňak. To, že se jedná o  

podřadné hrozny nám bylo několikrát zdůrazněno, neboť vynikající hrozny 

jsou ponechány  pro výrobu vína. Ročně se ze sudů odpaří až 70 000 lahví ( 

zřejmě v celém Cognacu), tento jev se nazývá Daň andělů. Pro kvalitu zrání 

nápoje jsou důležité sudy, některé z exponátů pocházejí z dob Napoleona I. .  

Hrad Cognac pochází z poloviny 10. století nebo začátku 11. století. 

Vzhledem ke své poloze mezi Angoumois a Saintonge byl významným 

místem ve středověku. V průběhu staletí byl hrad značně přestavěn. 

Vojenská pevnost se postupně stává příjemnou knížecí rezidencí, narodil se 

zde budoucí král František I. (1494). Po revoluci byl hrad zestátněn, pak 



 

 

67 

67 

prodán rodinou pana Otarda výrobci koňaku Bacardi, v jejich držení je 

dodnes.  

Město Cognac je spojeno  s  českými legionáři. V roce 1917 byli v kasárnách 

soustředěni čs. legionáři  (A. Eliáš  a rodák z blízké Štítiny   generál Heliodor  

Píka). Po válce byla  na budově banky Credit de ľOueste umístěna pamětní 

deska, která připomíná  historii českých legií.  

Další úžasnou zastávkou byl Saint-Émilion, vinařské městečko, jehož vinné 

sklepy produkují špičkové červené víno z oblasti Bordeaux .  

 

Do městečka byla poněkud svízelná cesta, protože starý autoatlas neřešil 

jemné nuance francouzských okresek. Cestu jsme si zpestřili rozvernou 

zajížďkou do různých městských částí francouzských provinčních městeček, 

couváním v délce  několika stovek metrů. Prostě stali jsme se vítanou atrakcí 

pro poněkud francouzsky ospalé odpoledne. Když jsme zacouvali před 

penzion pro seniory, ztratila dobrosrdečná průvodkyně Růženka nervy a 

vydala se oslovit pána v montérkách, kdeže se nachází Saint Émilion. Pán 

vypadal jako expert, ovšem do vysvětlování se nějak zamotal, načež mu do 

řeči vstoupila stará madam, které si pravděpodobně pamatovala čs. 

legionáře jako mladé hochy a hlasem mírně z druhého břehu pravila. „Non, 

non,  všechno špatně, sledujte koleje“. Toto úsloví se stalo magickou formulí 

celého zájezdu, když  
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jsme bloudili a domotali se kolem nádraží nebo kolejí, vždy jsme věděli, že 

jsme  na dobré cestě. A opravdu, i když se nám s ohledem na její duševní 

rozpoložení zdála  její slova matoucí, po vyjetí z města jsme uviděli koleje, 

nádraží a po přejetí závor se na kopečku objevil malebný Saint Émilion.  Úzké 

uličky vedly do příkrého kopce, míjeli jsme  městskou zvonici, která  je 

součástí do skály vytesaného Église Monolithe. Vchod do památky  je 

z jeskyně, nad níž stojí napůl zbořená kaple sv. Trojice ze 13.st., postavena 

na počest sv. Émiliona, patrona města. Na druhé straně dvorku je tunelová 

chodba procházející pod zvonicí do katakomb (tři místnosti vytesané do 

vápence), kde se od 8.-11.st. uchovávají kosti mrtvých; na posledním 

náhrobku je nápis, že je zde pohřben i sv. Valerius, patron místních vinařů. 

V horní části městečka se nachází radnice, klášter s rajskou zahradou a 

místa, ze kterých si můžete vychutnat malebná  panoramata  i výhledy na 

zvlněnou krajinu Bordeaux. Oblast Saint-Émilionu je vynikajícím příkladem 

historické vinařské oblasti, která se zachovala netknutá změnami moderní 

doby. Pěstování vinné révy zavedli v této úrodné oblasti Akvitánie Římané a 

tato tradice pokračovala během středověku dále. Jdou zde dochovány 

monumentální brány, které vedou do vinic, jejich součástí jsou honosné 

vinné dvory vinařských dynastií, které si své řemeslo předávají z generace na 

generaci. V městečku jsou četné vinotéky, restaurace, kde si můžete 

zakoupit vína všech barevných valérů podle svých finančních možností nebo 

místní speciality.   
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11.6. Úterý  - Sledujte  mlžný opar!!! 

První zastávka byla v místě noclehu v Bordeaux. Město má hlubokou 

historii, i když to zpočátku tak nevypadá. Počátky města spadají do doby 

císaře  Diokleciána. Největší rozkvět zažilo Bordeaux za doby Karla I. 

Velikého, ten ho učinil  hlavním  městem Akvitánie. Pak se ovšem 

Bordeaux dostalo pod anglickou nadvládu, a to sňatkem Eleonory s  

Ludvíkem VII. z Anglie. Ve své historii zažilo město náboženské války i 

pověstnou Bartolomějskou noc. V roce 1870 bylo Bordeaux centrem 

politického dění a sídlem prozatímní vlády, stejně jako za druhé světové 

války. Pro návštěvníky města je nesporně velice zajímavá široká nabídka 

červených vín s typickou tmavší barvou bordó.  

 

Prohlídku města jsme začali  u parkoviště turistických autobusů v parku 

v blízkosti památníku Girondinů – Monument aux Girondins. Na tomto 

místě se setkává několik hlavních tříd. Monument nás zavede do doby Velké 

francouzské revoluce, připomíná skupinu mírných Girondinů (bylo jich 300), 

pocházejících od řeky Gironde, kteří byli popraveni na gilotině v roce 1797 

svými politickými rivaly. Než přišli o hlavu, vydali pro revoluci nejdůležitější 

dokument, a to „Deklaraci lidských práv“ z roku 1789. Pořekadlo „Za dobrotu 

na žebrotu“ zřejmě v jejich případě slavilo hody.  Cestou ke katedrále jsme 

minuli Grand Théâtre na place de la Comédia, který je ukázkou typického 

francouzského neoklasicismu a je honosný podobně jako pařížská opera. 

Hlavní třída navazuje na rozsáhlou pěší zónu, na které jsou na slabé ženy 

nastraženy butiky známých značek plné botiček a kabelek. Slabší  povahy 

tedy  polevovaly v úsilí ztéci katedrálu a spíše využily  liduprázdných ulic 

k rozjímání před lákavými výlohami. Průbojnější dámy však stihly navštívit 

obé, katedrálu i s krabicí s novými balerínkami…  
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Prohlídka gotické Cathédrale St-André v centru města nenechala nikoho 

chladným, za pozornost stála i samostatně stojící  zvonice  Tour Pey-Berland 

postavena podle italského vzoru. Samotná katedrála je 124 m dlouhá, věže 

se tyčí do výšky 81 m. Portál je obklopen sochami andělů a apoštolů, zatímco 

veliká lomená okna pouští přírodní světlo do interiéru. Další chvíle byly 

věnovány prohlídce města, posezení při ranní kávičce, utrácení nebo 

prošmejdění upraveného nábřeží řeky Garonny s nezapomenutelnou vodní 

mlhou. V pravidelných intervalech vypouští zařízení drobnou vodní mlhu, 

která vytváří optický klam chůze po vodní hladině. Člověk by očekával, že při 

chůzi mezi mlhovinou musíte nutně vyjít zmáčeni až na kost. Drobný vodní 

opar vás však nepromočí, vytváří pouze efekt osvěžení i jistého nadpřirozena 

a je vítanou turistickou atrakcí nejen v parných dnech.  

Další zastávka byla, jak s oblibou tvrdím, v divočině. Z Bordeaux jsme zamířili 

k Dune du Pilat, největší písečné duně v Evropě, která  je 3 km dlouhá, 500 

m široká, 115 m vysoká. Příjezd k duně vede přes několik národních parků, 

které se zaměřují na přímořskou floru a faunu, jsou zde také  velké ptačí 

rezervace. 

 

  

Jedná se o velmi oblíbenou turistickou oblast, která kromě monumentální 

kupy písku nabízí komfort ubytování v malých přímořských letoviscích. 

Využili jsme možnosti k návštěvě veřejné pláže a strávili jsme zde  
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nezapomenutelné odpoledne 

a  podvečer s nejednou lahví vína, 

kávou, párky a osvěžením v mořských 

vlnách. Pobřeží Atlantiku jsme 

opouštěli s přicházejícím přílivem…  

 

 

 

12.6. Středa – Sledujte gaskoňské kadety!!!  

 

Ráno zaplesalo srdce velkého romantika, neboť proti původnímu očekávání 

jsme do prohlídky oblasti zařadili i městečko Bergerac. Přátelům literatury a 

divadelních dramat netřeba představovat největšího básníka luny Cyrana de 

Bergerac. 
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Nevelké, zhruba 20 000 městečko nás přivítalo tradičním pestrobarevným 

trhem, přehlídkou zachovalých středověkých staveb, hýřivou květinovou 

výzdobou a  vinnými sklepy, protože se i zde dají zakoupit a ochutnat 

vynikající vína. V centru města nechyběla socha  nejslavnějšího Gaskoňce 

Cyrana.  

Potěšili jsme nejen oko, srdce, ale řádně rozdráždili i chuťové buňky, protože 

jsme se na oběd předzásobili na městské tržnici. Kořist jsme pak nerušeně  

vychutnávali v autobuse a sledovali malebné okolí. Krajina byla porostlá 

ořešáky, neboť se jedná o oblast Francie, která je proslulá pěstování 

vlašských ořechů. Při přehlídce ořechových sadů i polí s nově zasazenými 

stromy nás v jednom okamžiku napadla ta stejná myšlenka, kam proboha 

dávají to spadané listí? Středeční etapa byla nejmalebnější. I když jsme 

měřeno na kilometry nenajeli mnoho kilometrů, ale  pohybovali jsme se 

členitými cestami romantických údolí  řeky Dordogne. Z hlubokých údolí 

vystupovala středověká městečka, na skalách se tyčily hrdé hrady a sevřená 

údolí se náhle rozvinula do šířky, aby dala prostor sadům, vinicím a polím. Ze 

svěží zeleně přecházely oči. Na mnoha  místech jsme viděli neuvěřitelná 

zákoutí, které před mnoha stoletími vytvořil člověk i příroda. Ze všech 

možných lákadel, která jsou turistům servírována na každém kilometru, jsme 

si vybrali prohlídku  zahrad u zámku Marqueyssac. Zahrady jsou tvořeny 

z  90 % pouze buxusem, kterému se u nás  malebně říká krušpánek. 
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 Rostlina je odolná, sytě zelená,  při dobrém střihu velmi kompaktní, ovšem 

roste trochu pomaleji.  V 18. století začal majitel se  svým šíleným 

zahradníkem Julienem de Cervalem s budováním rozsáhlé zahrady a vytvořili 

tak monumentální krajinářské dílo.  

 

Rostliny vytvářejí v zahradě vlastní krajinu, která zdánlivě splývá s okolní 

přírodou a vy při pohledu do zelených údolí ztrácíte přehled, co je ještě 

pěstěná zahrada a co už okolní příroda.  
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Další krátkou zastávkou bylo městečko s příznačným názvem Skála. Domy 

byly vtesány do skalního masivu a ulice, které vedly po vertikále  místy 

přecházely do příkrých schodišť, které doplňovaly malý labyrint  uliček. 

 

Další zastávkou bylo středověké městečko Sarlat, které je známo pomníkem 

proslavené francouzské památce husím játrům a nádhernými renesančními 

stavbami. Památník netvoří ovšem vnitřnosti, ale samotné husy, což vzbudilo 

v autobusu velké veselí.   

Poslední zastávkou byl  skalní klášter Rocadamour, který se zčista jasna 

vynořil před námi jako z pohádky. Do kláštera jsme přijeli těsně před 

uzavírací dobou, takže prohlídka kláštera se změnila ve stíhací závod.  

Klášter Rocamadour  leží v rozsedlině ohromné rokliny řeky Alzu, je jedním 

z nejpůsobivějších a také nejnavštěvovanějším místem ve Francie. Ve 

středověku patřil k čtyřem nejvýznamnějším poutním místům světa. Další 

příčinou mimořádné oblíbenosti mezi věřícími je údajně nadpřirozená moc 

místní Černé madony.  
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13.6. Čtvrtek – Sledujte krásu mezi kapkami deště!!! 

Ve čtvrtek již byl čas pozvolna opustit pohostinnou 

Akvitánii a obrátit naše putování  směrem k domovu. 

Čekal nás delší přejezd, proto jsme si nejprve 

prohlédli městečko  Brive, na jehož předměstí  jsme 

spali. Poté následoval delší přejezd, kdy nás nemile 

zaskočilo počasí. Pro hustý déšť odpadla návštěva   

ve městě Chateauroux. Dalším cílem byla 

monumentální  gotická katedrála ve městě Bourges 

gotický klenot  Cathédrale St-Étienne, kterou jsme navštívili za hustého 

deště. Déšť nám znepříjemnil i prohlídku gotické části městečka v blízkosti 

katedrály.  

 

Další zastávkou byla ojedinělá stavba G. Eiffela  kanál v Briare , který spojuje 

Seinu a Loiru.  

 



 

 

76 

76 

 

Poté naše cesta pokračovala do Troyes. Po cestě do  Troyes Vláďa Raška 

vyhlížel Trois L'aqueduc de la Vanne. Kolegyně se svérázným smyslem pro 

humor jej tedy neustále upozorňovaly na vše v krajině, co by se bájnému 

akvaduktu mohlo jen vzdáleně podobat. Takže akvadukt někdy příště…  

 

14.6. pátek- Sledujte své srdce!!! 

Prohlídka města Troyes začala tradičně návštěvou 

katedrály, poté se výprava rozvolnila po městě, 

abychom se v domluvenou hodinu shromáždili 

všichni v knihovně v Troyes, která patří mezi jednu 

z nejmodernějších knihoven. Knihovnu v Troyes 

popisuji v jiném článku před několika lety, takže ji 

vynechávám. Naopak velmi ráda jsme si prohlédla 

město, protože při první návštěvě Troyes jsme se 

do města dostali až večer.  Město ležící asi 160 kilometrů jihovýchodně od 

Paříže na řece Seině v regionu Champagne-Ardenne je známé zachovaným 

historickým centrem, které je tvořeno spletí křivolakých uliček.  

 

Je památkovou rezervací. Seina městem protéká rozdělena na několik říčních 

ramen.   
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Ve středověku bylo město sídlem knížectví, později bylo připojeno k 

francouzskému království. Bylo též významným obchodním centrem; od 

roku 80 př. n. l. až do roku 1773 se zde razily mince. Podle hmotnostní 

jednotky užívané ve středověku při zdejších trzích byla pojmenovaná dodnes 

používaná jednotka hmotnosti trojská unce.  

 

 

Poslední krátké ale dojemné zastavení před nočním přejezdem bylo u 

Verdunu – nevelké venkovské městečko v zátočině řeky Meuse, dosud 

přináší stopy bojů, které se zde odehrály za 1. světové války. Líté boje, které  

se v okolí Verdunu odehrály  v letech 1916–18, dokumentují četné tabule, 

pomníky i muzeum bojů. Na prohlídku samotného bojiště nestačí ani den, 

místo je hojně navštěvováno turisty z celého světa, neboť řada národů zde 

má pochovány své syny.  Připomínkou na doby minulé a jako protiválečné  

memento je bezesporu   Ossuaire de Douaumont [Kostnice]. Na 137 m 

dlouhé fasádě jsou znaky měst, která se podílela na vzniku; věž 46 m vysoká 

s výhledem na celé bojiště. Památník se skládá z 22 buněk obsahujících 46 

žulových hrobů, každý z nich představuje jeden sektor bitevního pole a 

obsahuje kosti zde nalezené. Velmi emotivně působila i expozice přeživších 

hrdinů z Verdunu, velkoformátové fotografie, které přinášely podobenky 

mladých účastníků bojů i jejich podobu ve stáří. Před kostnicí je velký   



 

 

78 

78 

vojenský hřbitov s 15.000 hroby francouzských vojáků. V bitvě u Verdunu 

padlo na obou stranách 700 000 vojáků. Krvavé boje trvaly od 21. února 

1916 do 18. prosince 1916, což je přibližně 10 měsíců. Krajina u Verdunu 

byla totálně zničena. Krajina je poznamenána stopami horečnatého 

budování zákopů,  opevnění a válečné jizvy jsou na krajině stále patrné.  

 

 

Tragické události připomínají četné památníky, pomníky i malé vojenské 

hřbitovy, které jsou nedílnou součástí vesnic daleko před samotným 

Verdunem. V blízkosti Verdunu se nachází několik obrovských hřbitovů.  

Na jednom z nich stojí vysoká socha ženy s tragickou tváří, která si klade prst 

na němá ústa. Na úpatí sochy je nápis: Buďte tiše, hrdinové odpočívají. 
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