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Vážení a milí příznivci našeho elektronického časopisu! 

 

Je tu konec roku, při letmém ohlédnutí by se chtělo zavolat KONEČNĚ, 

protože to byl rok nevyvážený a divoký jako bouřlivé víno. Ale nedávejme 

prostor nářkům, negaci nebo stížnostem a raději se začtěme do 

posledního čísla, které vychází v letošním roce.  

Přinášíme své obvyklé rubriky, a také  informace o literárním dění 

v našem regionu z dílny Boženy Klímové nebo vzpomínku na knihovnický 

zájezd po stopách Petra Bezruče. V souvislosti s blížícím se koncem roku 

publikujeme několik chabých pokusů o humor.  

Do nového roku však doporučujeme vykročit s chutí a  s vědomím, že 

skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, 

ale v názoru, že ne všechno půjde špatně (Jean Dutourd). 

 

Hezký nový rok!                                                                                               

 

Zuzana Bornová 

 

 

 

 

 

 

 

Výprava Velkého náčelníka 
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Opavská pouť na Frýdecko, 4. září 2013 

(aneb Okolo Frýdku cestička… nejen s Petrem Bezručem) 

Marie Šedá a Zuzana Bornová 

 

Kdo : Cestovní kancelář REFUŠA 

Kdy : 4. září 2013 

Téma básnické putování a konzumace krajových pokrmů 

S kým : Marie Šedá, R.M. 

Navštívená místa : Sedliště, Ostravice, Chlebovice, Kozlovice 

Čas 7:00 hod – 18:00 hod 

Bonus : Možnost zapsání hodin do standardu „vzdělávání pracovníků 

knihoven“ 

 

START… 
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4. září  proběhla druhá spěšná expedice spáchaná pod hlavičkou cestovní 

kanceláře REFUŠA (kryptogram pro sdělení ředitelka furt šílená), která si 

kladla za cíl stopovat našeho opavského barda P.B., tentokrát na 

Frýdecko. Petra prostě musíte mít všichni rádi, i kdybyste nechtěli. Aby 

byl zachován vědecký rámec expedice a jako bonus mohl být tento 

hluboce vzdělávací a poznávací exkurz započítán do standardu 

vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven, na to bdělým šedým okem 

dohlížela krajská metodička lady Grey. Dotyčná  vydatně zapracovala i na 

průvodci celé akce, zatím co sadistické vedení KPBO dalo zaměstnancům 

pouze webové odkazy památných míst, řka ať se snaží sami. Z toho plyne 

poučení, že metodici jsou hodnější než ředitelé, bo do práce chodit 

musíte a za metodikem jen když máte náladu (dobrou!?). 

První zastavení bylo v obci Sedliště. Když jsem s trasou výletu seznámila 

nic netušícího řidiče,chvíli  upíral pohled do prázdna a pevně svíral volant 

a přemýšlel, čím rozladil dispečera, který jej vydal šanc těm šíleným 

ženským. V tomto přesvědčení se cestou několikrát utvrdil, zejména při 

svízelném parkování mezi stodolou a kozím chlívkem. Pan řidič prostě 

nechápal, jak někdo může jet do Sedliště i dalších výše uvedených vesnic, 

nicméně cestou přišel naší rozverné společnosti na chuť. Nakonec došlo i 

s tímto sveřepým mužem ke sblížení duší a on podlehnul mírně 

vadnoucímu šarmu přítomných dam. 

 

Obecní knihovna v Sedlištích 

 

O knihovnu v Sedlištích pečuje s neutuchající energií knihovnice Monika 

Rusková. V krátkém výčtu jejich povinností, jsme se dozvěděli, že nejen 

vede knihovnu, provází kostelíkem a muzeem, ale také například rozváží 

obědy a to už tuhly některým méně znalým kolegyním rysy. Venkovská  



 

 

6 

6 

knihovnice je prostě univerzální voják nasazený do první linie, neúnavný 

tahoun kulturního a společenského života v obci a žádná zjemnělá 

městská šlechtična. Knihovna sídlí v budově staré školy, v přízemí. 

Rekonstrukce a nové vybavení dostala knihovna v roce 2007. V knihovně 

jsou umístěny i knihy z bývalé knihovny Joži Vochaly1, významného 

národopisného pracovníka, blízkého přítele Petra Bezruče. 

Knihovna patří pod pověřenou knihovnu Frýdek-Místek, je profesionální, 

má AKS Clavius. K práci knihovnice ale toho patří mnohem více, než jsou 

knihovnické činnosti jak jsem uvedla na začátku. 

 http://www.sedliste.cz/view.php?cisloclanku=2007110001 vám toho 

mnoho neprozradí, proto: PTEJTE SE 

KNIHOVNICE!!! 

Kostel Všech svatých 

Další zastávkou byla nejvýznamnější a 

nejcennější historická stavba z první poloviny 17. 

století, zpočátku filiální chrám farnosti 

Bruzovice, nyní farnost Sedliště (vedle budovy 

kostela a staré školy je fara). První zmínka o 

sedlišťském kostele je z roku 1447, v tzv. svatopetrském haléři opolském 

arcijáhenství.  Je největším magnetem Sedlišť, který ve středu obce nelze 

přehlédnout. Dřevěný kostelík Všech svatých byl postavený roku 1638 na 

místě starého dřevěného kostela z roku 1447. Ale ani ten nebyl původní, 

protože jeho předchůdce pocházel již z roku 1305. 

Interiér a exteriér kostela Všech svatých neprošel v průběhu 18. století 

žádnými radikálními změnami, v roce 1778 byly pořízeny obrazy křížové 

cesty a o tři roky později zakoupeny kostelní lavice. Patronem kostela je 

sv. Antonín Paduánský.       

 1  Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEa_Vochala 

http://www.sedliste.cz/view.php?cisloclanku=2007110001
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEa_Vochala
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Kostel má varhany z roku 1800, vnější i vnitřní podoba kostela je již příliš 

nezměnila a odpovídá dnešnímu stavu, chrámovou loď obíhá dřevěná 

zastřešená ochozová galerie (tzv. sobota). Ve věži jsou zavěšeny dva 

zvony, větší byl ulit v Opavě, ale za první světové války byly rekvírovány 

pro válečné účely. Byly dvakrát nahrazeny (za druhé světové války byly 

nové zvony opět roztaveny a nakonec nahrazeny v roce 1957). 

Nynější kostel má šindelovou střechu, z boku je přistavena sakristie. 

Uvnitř v krásném prostředí na nás dýchnou minulá staletí nejsilněji. 

Nachází se tam starobylá zpovědnice a kazatelna z roku 1680. Okolo 

kostela je hřbitov, kam se již léta nepohřbívá, zato si tam můžeme 

prohlédnout množství starých litinových křížů. Někdo měl šťastný nápad 

uchovat tyto náhrobní kříže jako pietní přehlídku práce a vkusu dávných 

zručných rukou. Na hřbitůvku je pomníček spisovatele a kulturního 

pracovníka Bohumila Marka, velkého přítele Sedlišť. Pomník je jen 

symbolický, protože on sám si přál, aby jeho popel byl rozptýlen pod 

Beskydami. K hlavní cestičce vedoucí od kostelního vchodu přibyl 

24.9.1994 na pravé straně prostý nízký dřevěný kříž s trnovou korunou. Je 

posvěcený a má nápis "Obětem komunismu". 

Budova staré školy a  Muzeum Lašská Jizba 

Nedaleko kostela Všech svatých se nachází budova staré školy, ve které je 

umístěno Muzeum Lašská Jizba. 

Vychází z tradice shromažďování 

předmětů dokumentujících život 

předcházejících generací. Tuto tradici 

v Sedlištích založil Joža 

Vochala.  Tradice uchovávání dokladů 

života minulých generací je v Sedlištích 

živá i dnes. Postupně byly do prostor v 

1. patře staré školy shromážděny  
Lašské slavnosti 
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početné předměty z domácností, zemědělské nářadí, řemeslnické 

nástroje. Živou prezentaci písňového a tanečního bohatství pak dokládají 

dochované mužské i ženské kroje, pořízené Národopisným sdružením 

Sedlišťané pro veřejná vystoupení po 2. světové válce.   

Národopisná a historická expozice,  připravená při příležitosti 700 výročí 

první zmínky o obci v roce 2005, byla v roce 2009 obnovena, doplněna o 

nové předměty a rozšířena.  Pro novou instalaci byly  využity nejen 

předměty každodenní potřeby – nábytek, vybavení domácnosti, textilie, 

ale také řemeslnické nářadí, zemědělské nářadí z darů občanů.  Tvůrci 

nové expozice začlenili do stálé expozice dvě nová témata, kterým jsou 

věnovány samostatné prostory. První je poděkováním a připomenutím 

ojedinělé mnohaleté dokumentační a prezentační práce  členů 

Národopisného sdružení Sedlišťané, vedeného Jožou Vochalou.  Druhá 

pak dvěma  místním spolkům – Hornickému spolku Rozkvět a Sboru 

dobrovolných hasičů.  Jejich podíl na životě obce je nepřehlédnutelný a 

zaslouží si připomenutí historickými i současnými artefakty. Bohužel při 

naší návštěvě bylo muzeum uzavřeno, neboť v obci probíhala 

rekonstrukce obecního úřadu a v muzeu sílili úřednici obce. 

 

Vyhlídka Petra Bezruče 

Vyhlídka pojmenovaná po Petru 

Bezručovi je umístěna na nejvyšší 

kótě obce, je zde místo pro akce, 

malá posezení i zamyšlení. 

Dominantou vyhlídky je několik 

artefaktů – tím nejstarším je pomník 

s umístěným pluhem, nejnovější 

jsou sochy Poutníka a jeho múz. 
Poutník a jeho múzy 
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 Na vyhlídce pořádají Sedlišťané Lašské slavnosti. Autorem soch je mladý, 

nadějný muž, působící chvíli i jako knihovník v sedlišťské knihovně. Jde o 

sochaře Emila Adamce, který je ale lepším sochařem než knihovníkem, 

protože za dobu svého působení do knihovny zakoupil pouze jednu 

publikaci, a to v čínštině. To ovšem počty výpůjček v knihovně příliš 

nepozvedlo a Emil Adamec2 se raději začal více věnovat tvorbě soch. 

Poutník vznikl z mnohatunového bloku zeleného godulského pískovce, 

který byl vytěžen v obci Řeka. Múzy jsou z jasanu a červeného dubu. 

Nedaleko tohoto místa se nachází rodný dům Joži Vochaly . 

 

8. srpna 2012 Emil Adamec oficiálně oznámil svou kandidaturu na 

prezidenta České republiky. Mottem jeho kampaně je „silná vůle“ a za 

hlavní nosnou myšlenku své kandidatury označil návrat českého státu ke 

konstituční monarchii. 

 

 

 

 

Památník s pluhem na Bezručově vyhlídce 

 

2Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Adamec 

Emil Adamec 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Adamec
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Další zastávkou byla obec Ostravice ….. 

Ostravice 

Podhorská obec Ostravice se 

rozkládá v údolí stejnojmenné 

horské řeky Ostravice, která zde 

vytváří dlouhé, do krajiny široce 

rozevřené údolí. Ostravice leží 

v centru rekreační oblasti Beskyd, 

která poskytuje možnosti k 

celoročnímu rekreačnímu a sportovnímu vyžití. Na své si přijdou turisté i 

lyžaři. Proto je oblast vyhledávána v letním i zimním období. Rekreanti a 

návštěvníci mají bohatý výběr turistických tras, jež vedou po horských 

hřebenech, údolími horských potoků a klidných zákoutí. Milovníci přírody 

mohou obdivovat malebné kopce, slunné louky, příkré srázy, neobvyklé 

vyhlídky i původní přírodní společenstva. Překrásná horská příroda je 

jedním z největších bohatství obce Ostravice. 

 

 

 

Srub Petra Bezruče 

Srub Petra Bezruče na Ostravici získalo 

Slezské zemské muzeum jako součást 

dědictví po básníku Petru Bezručovi. 

Obytná část srubu byla ponechána v 

původní podobě i se zařízením 

interiéru, který si Bezruč sám navrhl. V 

přilehlém dřevníku byla v roce 1983 

Ostravice 
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zbudována expozice s názvem Krajem Petra Bezruče.  

Návštěvník srubu zde nalezne nejen autentické prostředí letního příbytku 

básníka, ale nutně chodí v jeho stopách, dotýká se životních příběhů 

básníka.  

Chcete-li jít ve stopách Petra Bezruče, můžete se cestou stavit i na 

blízkém vrcholu Prašivá, kde naleznete i místo, kde Petr Bezruč sedával 

(jde samozřejmě o restaurační zařízení na vrcholu). Srubem nás provázel 

úžasný pan průvodce, který zažil Petra Bezruče jako dítě, když ve srubu v 

létě pobýval. Jeho výklad byl prošpikován nejen osobními vzpomínkami, 

ale i četnými veršíky a slovními hříčkami, které nás přiměli k delšímu 

zastavení, než jsme plánovali. 

 

Místní knihovna a informační centrum 

Ostravice 

 

V místní knihovně nás přivítala knihovnice Martina 

Klimková.  Jde o profesionální knihovnu, která je pro 

veřejnost otevřená 40 hodin týdně. Knihovna nabízí 

klasické knihovnické služby, díky www a opac 

katalogu je přístupná 7/24. Pro imobilní občany je 

nabízená služba donášky knih. 

V knihovně je umístěno i informační centrum a také galerie, kde 

vystavují osobnosti regionu – ať už obrazy, drobnou grafiku nebo také 

sochy. Paní Klímková nejen půjčuje knihy, pořádá vzdělávací akce, ale 

také se věnuje informačnímu centru a galerii.  
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Knihovna je umístěna v centru obce, nedaleko nádraží a přímo na 

turistické cestě, kudy se návštěvníci obce mohou dostat až na vrchol 

nevyššího vrcholu Beskyd – Lysé hory.  Otevírací dobu zajišťuje 

knihovnice a jedna brigádnice. V zimě je půjčovní doba kratší, i přesto si 

pracovní nasazení v knihovně zaslouží obdiv. V knihonvě nás přivítal 

nejvyšší starosta zřejmě celé české republiky, který je samozřejmě vyšší 

než legendární gigantický hejtman Evžen Tošenovský. A to jsme si mysleli, 

že nikdo větší než E.T. už fakt není!!! 

 

Beskydský pivovárek3 

Unavené nohy poutníka mohou v Ostravici zamířit do místního pivovárku.  

Toho jsme samozřejmě před blížícím se polednem využili i my. Historie 

výroby piva na Ostravici sahá až do dávných dob.  V obci Ostravice, jejíž 

hustě zalesněné a neproniknutelné území počalo být osidlováno zřejmě 

ve 12. století a která je prvně zmíněna jako součást hukvaldského panství 

v roce 1581 se údajně nikdy pivo nevařilo. Není to úplná pravda. Oblast 

sloužila v 18. století jako improvizovaná trestanecká kolonie, kde byli 

tehdejší účastníci selských bouří a lapkové nuceni k těžké práci při 

dobývání dřeva. V roce 1716 byl na Ostravici (Ostrawicze) přivezen též 

potomek zkrachovalé zemanské rodiny Bohuš Lokna z Postřelmova a 

Bludova. Tento člověk se živil v okolí města Olomouce jako zbojník a 

nebyl mezi obyvateli příliš populární, neboť bral bez rozdílu bohatým i 

chudým a nikomu nic nedal. Po svém útěku se chvíli skrýval v chýši uhlíře 

Šediny na Mladých Hamrech (dnes Staré Hamry), kde trpěl nedostatkem 

truňku. Z ukradeného obilí si tak uvařil pivo vlastní výroby, které ochutil 

místo nedostatkovým chmelem smrkovým jehličím, kterého bylo všude 

dost. Jeho „smrkáč“ se dostal i do lidových písní (bohužel dnes 

nedochovaných) a dodnes se tímto slovem v regionu označují nezdární, 

zpravidla předpubertální výrostci.  

3Více na: http://www.beskydskypivovarek.cz/ 

http://www.beskydskypivovarek.cz/
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Škoda, že Petr Bezruč tuto tradici neznal, jistě by o tom napsal další 

krásnou báseň.  

Pro účastnice výpravy byla důležitá informace, že pivovarskou hospůdku 

navštěvují rovněž ženy. Pochopitelně. Nežijeme v islámské komunitě, kde 

by byla opivěná pivařka hned před východem z podniku umlácena 

lokálním kamením. Ženy doprovázejí do pivnice muže, stále častěji však 

podobné šantány navštěvují i bez jejich doprovodu. Prozatím jim pivovar 

nemohl nabídnout nasládlý ležák tmavý, jejich chuťovým pohárkům však 

zajisté bude konvenovat polotmavé pivo tzv. vídeňského typu – 

beskydský Zbuj vyrobené z výhradně českých surovin. Mok je nahořklý, 

avšak přece jen je ušlechtile cítit trochou karamelu, což může i (velice 

vzdáleně) připomínat posezení v oblíbené cukrárně. V době naší návštěvy 

byly k dispozici i další ženská piva, např. nějaký mix s višněmi, jehož 

červená barva šokovala skalní pivaře, ovšem stejně jako různorodé knihy i 

toto pivo si našlo své příznivce. 

Osvěženi mokem, chlebem se sádlem a dalšími pochutinami jsme namířili 

do Chlebovic, do muzea medu, protože naše zastavení páně byla delší než 

jsme plánovali, museli jsme změnit pořadí atrakcí a některé vynechat… 

 

Chlebovice 

 

Včelařské muzeum medu 

 Starobylé chlebovické fojtství v Chlebovicích je státem chráněný objekt. 

Historicky se připomíná v roce 1326 v listině biskupa Konráda. Už vstup 

do muzea ohromí. Za krásnými dveřmi s klikou ve tvaru kohouta se 

nachází klenutá síň s původní valounovou dlažbou.  

V památkově chráněném objektu milovníky historie určitě potěší dobové 

doklady o včelařství a obci. Nezbytnou pomůckou pro včelaře je dýmka, 



 

 

14 

14 

kterou v Chlebovicích najdete hned několik, přičemž nejstarší pochází ze 

Slezska a má 150 let.  

Další část muzea je věnována včelařsky 

významným rostlinám a živočichům, kteří včelám 

škodí. Mezi exponáty jsou například plakáty 

propagující med, včelí produkty, nářadí a 

pomůcky pro včelaře, medaile, odznaky a 

známky s včelařskou tématikou. Významným 

kouskem je i dekret Marie Terezie o včelařství.   

Ve venkovní části návštěvníci uvidí dvacítku úlů. Od nejstarších klátů z let 

před 18. stoletím- vydlabaných kmenů stromů, přes ručně vyřezávané a 

úly z první republiky až po nejnovější. Shlédnout můžete například úl ve 

tvaru almárky nebo domečku, který je dovezen až z Polska. Malé děti a 

alergici se nemusí v muzeu bát, včelí bodnutí jim nehrozí, neboť úly jsou 

prázdné. Na rámcích, které jsou součástí vystavovaných úlů, jsou pro 

lepší představu včelího života jejich fotografie.  

Ve včelařském domě se konají kurzy, přednášky i oslavy. V objektu je 

umístěna také včelařská prodejna, kde si můžete zakoupit nejrůznější 

včelí produkty a MOC DOBRÝ PRAVÝ ČESKÝ MED :-)! Prohlídku lze 

zpestřit přednáškami o včelách a včelích produktech s videoprojekcí, 

čehož jsme využili při popíjení odpolední kávičky a pojídání medovníku. 

Součástí areálu je i prodejna, která nabízí nejen včelařské potřeby pro 

začínající i zkušené včelaře, mezistěny, úly, včelařské oblečení, včelí 

produkty a výrobky z nich, hry a hračky s včelí tématikou pro děti, svíčky z 

včelího vosku, trička, med a medovinu atd., ale nabízí i výkup vosku a 

propolisu, výměnu vosku za mezistěny atd. Včelařská prodejna působí i 

jako poradenské centrum pro začínající včelaře v záležitosti včelaření, ale 

i v možnostech čerpání dotačních titulů pro včelaře. Nabízí dárkové 

poukazy a bonusové slevy.  A právě včelařský obchůdek se stal onou 
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pověstnou brzdou v našem dalším putování Zde mnozí zakoupili vhodný 

nenáročný dárek z výletu (tzv. vitok) pro své blízké. Knihovnice 

nakupovaly, jak před koncem světa a ostatní, kteří se až tak náruživě 

nevěnovali „šopování“, přemítali u včelína o naučných filmech ze života 

včel a medometech, kterými bylo vybaveno horní patro muzea. Zde jsme 

měli opět šťastnou ruku na průvodce, který byl opravdový nadšenec do 

technických pomůcek pro včelaře a o každém kusu uměl vyprávět jak 

Alois Jirásek blahé paměti. Mnohé účastníky zájezdu dosud neopouštějí 

divoké sny o medometech. 

Se značným časovým skluzem jsme se přesunuli do poslední  zastávky, 

kde nám zbyl jen čas na místní pivovar, protože ostatní atrakce v obci již 

byly zavřeny 

Kozlovice 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294. Historicky 

se jedná vesnici ležící na hranici mezi Lašskem a Valašskem. 

Pro "Valašsko" hovoří fakt, že zde sídlil Valašský vojvoda, pro 

Lašsko zase skutečnost, že Leoš Janáček zde sbíral podklady 

pro své Lašské tance. 

Obec leží v předhůří Beskyd, lemována kopci Tábor a Strážnice a pohořím 

Ondřejníku. Obcí protéká řeka Ondřejnice. Sousedí s obcemi Kunčice 

p.O., Mniší(Kopřivnice), Čeladná, Lhotka, Tichá, Palkovice a Hukvaldy. 

Částí obce jsou i Měrkovice. Obec se nachází v okresu Frýdek-Místek. 

V obci naleznete kostel sv. 

Michala, obecní úřad, fotbalové 

hřiště, hasičskou zbrojnici, 

sportovní a relaxační centrum a 

několik různých restauračních 

zařízení. Kozlovice disponují  
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vlastní wifi sítí, kde je možné se bezplatně připojit. Vodní mlýn z 16. 

století s 250 m dlouhým náhonem a plně funkčním mlýnským kolem byl 

rekonstruován a nyní slouží především jako hostinec a restaurace. 

Najdete zde ale také malé muzeum mlynářských artefaktů nebo dobové 

expozice ze statků našich dědečků a kuchyní našich babiček.  

Přímo ve středu vesnice Kozlovice se nachází areál Fojtství. V areálu je 

budova  školy a pivovaru. Škola je čerstvě opravená a mapuje život v 

období 19. a 20. století. Zajímavostí je expozice dobových učebnic, ve 

které vyniká učebnice malého Mikoláše Alše s náčrty obrázků. To je 

důkazem, že už jako malé dítě uměl velice hezky kreslit. 

Ale asi největší unikát na této škole je expozice v podkroví školy. V 

krásných půdních prostorách budovy Fojtství se nachází sbírka 

historických plastik světců, domácích oltářů, souborů náboženských knih 

a obrazů, děkovných maleb a dalších artefaktů. V areálu je také menší 

pivovar, kde si můžete vychutnat pivečka zvaná Valašský vojvoda a 

Kozlovický fojt. 

Mlýn a opera 

V Kozlovicích dále najdete areál Na mlýně. Mlýn leží na pravém břehu 

řeky Ondřejnice, nedaleko dolního konce Kozlovic. Říčka zde vytváří 

několikakilometrový přírodní kaňon, kde stojí zrekonstruovaný mlýn 

s 250 m dlouhým náhonem a plně funkčním mlýnským kolem. 

Mlýn navštěvoval i sám Leoš Janáček, který zde býval častým hostem, 

a areál ho inspiroval ke kompozici světoznámé opery Její pastorkyňa. 

Dnes slouží areál mlýna široké veřejnosti, cyklistům, turistům i místním 

občanům jako centrum poznání, výtečné kuchyně a zábavy. Tuto atrakci 

jsme již z nedostatku času nestihli navštívit, ale je to výzva pro další 

expedice. 
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Valašský pivovárek 

Při vstupu do pivovarské restaurace Valašského pivovaru v Kozlovicích 

na vás dýchne atmosféra první republiky. Stěny, které zažily mimo jiné i 

hospodaření valašských vojvodů, nabízejí k nahlédnutí řadu historických 

dokumentů řemesla pivovarnického i sladovnického – od originálních 

akcií pivovarů a pivní etikety našich nejvýznamnějších pivovarů až po 

prastaré výuční listy sládků. V klenutých a útulně nasvícených prostorách 

přízemní restaurace se může usadit až 100 hostů. Tady jsme se krátce 

občerstvili před cestou do Opavy a piva zhodnotili průběh vzdělávacího 

zájezdu a plni sil a optimismu jsme naplánovali zájezd na další rok.  

Takže první zářijovou středu nashledanou na Krnovsku. 

Vzdělávací zájezdy máme rádi, jednak si člověk uvědomí, jaké netušené 

věci se nacházejí v bezprostřední blízkosti. Mnozí připustili, že rodinné 

výlety jim v podstatě brání, aby navštívili v klidu různé památky, výstavy a 

muzea, protože se podřizují diktátu důvěrné známé věty. „MAMI, UŽ 

POJĎ!!! 

A TO JE VŠE PŘÍTELÉ … ŠŤASTNÉ CHVÍLE V OBJEVNÝCH CESTÁCH PO 

NAŠEM KRÁSNÉM KRAJI PŘEJE  CESTOVNÍ AGENTURA REFUŠA!!! 
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Opavský region v roce 2013 – co se povedlo našim knihovnám 

    Třináctka jako taková není považována za zrovna šťastné číslo. Za vše 

mluví minimálně to, že každý se bojí pátku třináctého. Je to číslo, které 

děsí všechny, včetně knihovníků. Letošní rok, ač měl na konci nešťastnou 

třináctku, končí pro knihovny v našem okrese celkem povzbudivě.  

    Díky štědrosti obcí, EU či státu se na hodně místech rozjely opravy, 

rekonstrukce či inovace. A to se nevyhnulo ani knihovnám, což je jev 

vzácný. Je sice pravda, že tato zlepšení byla spojena většinou s opravou 

určité školy či úřadu. Ale i to se počítá a účel světí prostředky.  

    A teď konkrétně některé příklady vylepšení knihoven.  

Knihovna v Dolním Benešově, díky aktivitě paní knihovnice Petráskové, 

její dcery  a žen z technických služeb knihovna zcela změnila svou vizáž. 

Byl položen nový koberec, přestavěny regály, stěny vymalovány a 

vyzdobeny kresbami, starší nábytek dostal nový kabát. 
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    Zlepšení, i když v jiném směru, je patrné také v knihovně v Bolaticích. 

Zde byla nainstalována rampa pro bezbariérový přístup. Rampa 

umožňuje přístup nejen do lékařské ordinace, ale i do knihovny v 1. 

patře. Protože je bezbariérový přístup jedním ze sledovaných kritérií 

kvality knihovny, je to čin velice prospěšný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Celkové rekonstrukce škol a úřadů se týkaly i knihoven, které jsou 

umístěny v těchto budovách. Rekonstrukce sice někdy zahrnovala „jen“ 

plastová okna a fasádu, ale i to se projeví na komfortu knihovny. Jedná se 

o knihovny v Mokrých Lazcích, Hněvošicích nebo Štáblovicích.  Úpravami 

obecního úřadu v Oldřišově získala také knihovna. Byla položena nová 

podlaha, která nahradila starou, propadající se, tím malým vylepšením 

prostor knihovny působí zase o něco příjemněji.  
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Ale nemusí se vždy jednat o nákladné projekty realizované z grantů 

renomovanou firmou. Občas stačí jen trocha barvy a snahy, hned máte 

nově vymalováno anebo stěny vyzdobené  kresbami a změna vás zaujme 

na první pohled. To se povedlo třeba ve Služovicích či Oticích.   

 

 

 

 

 

 

 

V Bělé zase stačilo jen přestavět a zredukovat regály a malý prostor 

knihovny  dostal jiný rozměr. 

    Je povzbudivé, že knihovny nestojí stranou toku peněz a investic. Ale 

peníze nejsou vše. Knihovníci se nebojí do toho obout a přiložit ruku 

k dílu a i z minima udělat maximum. Zbývá jen doufat, že tento trend se 

přenese i do roku 2014 a my metodici  se budeme  potkávat s knihovníky 

a čtenáři v dalších hezčích a dobře vybavených knihovnách. 

 

Zbyněk Kotzian – regionální oddělení  
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Betlémy 

Trojrozměrné zobrazení příběhu, nazývané betlém,  vzniklo ve 4. století. 

Prvá připomínka betléma pochází z roku 1212, kdy sv. František z Assisi 

obdržel při odchodu z Říma svolení od papeže připomenout si Vánoce 

netradičním způsobem. Nedaleko Greccia přetvořil skalní jeskyni na kapli, 

nechal tam postavit žlab naplněný slámou, přivést vola a osla. Uprostřed 

noci stoupalo okolní  obyvatelstvo ze všech stran  se zapálenými smolnice 

k jeskyni,  kde František, oděný jáhenskou dalmatikou, četl evangelium o 

zrození Páně. Tato vyjímečně líbezná noc, plná poezie, nebyla nikdy 

zapomenuta, byla to vlastně první půlnoční mše. 

Františkání a především jezuité šířili zvyk jesliček po celé Evropě. 

 

(úryvek z knihy R. Sobotky, str. 5) 

 

- - - 

 

ANO  - bez tajemných betlémů si člověk snad Vánoce ani neumí 

představit. To dobře ví také spisovatel Richard Sobotka, věčný  a 

neúnavný poutník po výšinách i nížinách naší země a lidských životů, 

který pro čtenáře připravil svou novou knihu právě před  letošním 

Adventem.  
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„Betlémy věčná inspirace”, tak se nazývá 

ona publikace. Vydala ji Městská knihovna 

v Rožnově pod Radhoštěm, obálka a 

grafická úprava - Jakub Sobotka, ilustrovala  

Bára Sobotková a užité fotografie (barevné i 

černobílé) jsou z archivu autora. Papír bílý 

hladký, barevné fotografie jsou na křídě. 

Tisk: Harok - Šenov. Náklad: 500 kusů, 

vydání první. 

 

Nový titul má rozměry – 20 cm v, 13 cm š, 

vazba měkká, lepeno, se hřbetem (0,6 cm). 

Obálka barevná, s kresbami. Rozsah: 104 stran.  

 

Kniha má tři oddíly:  

 

Tradice betlémů,  

Betlémy,  

Valašské Vánoce.   

 

 

 

( převod obálky – zmenšeno) 

 

 



 

 

23 

23 

Do příběhu (literatura faktu, dokument, záznam o lidech, zvycích a době, 

vše obohaceno poetickým přístupem spisovatele) nás uvede krátká 

předmluva. V závěru nechybí ani odkaz na prameny, z nichž také autor 

čerpal. Kniha se s námi  osobitě loučí na zadní straně kresbou a slovy 

Richarda Sobotky: 

 

 

„Betlémy, uvedené v této publikaci, jsem potkával během desetiletí 

v kostelech, domácnostech i na různých výstavách. Pokaždé mne doslova 

okouzlila jejich prostota a jejich půvab. Byly to návraty do dětství, návraty 

do času, kdy slova láska a pravda měly ryzí zvuk. 

Nejsou to všechny betlémy, které porůznu existují, spíš jejich náhodný 

výběr. Dokládají však, že i prosté znázornění té dávné legendy stále může 

přinášet radost a potěšení.” 

 

 

Řekla bych, že Richard Sobotka oním závěrem vyslovil vše potřebné, co 

byste měli vědět, než začnete listovat. Dopřejte si tedy oddych u 

„Betlémů” a znásobte si radost z času, který nám sice nejdříve 

předvánočním spěchem přivodí stres, ale následně Štědrým dnem a 

dalšími svátky přinese úlevu, pohodu, klid a souznění s blízkými, 

vzdálenými a se světem jako takovým. 
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Nutno dodat, že třetí oddíl Valašské Vánoce je povídkou, ta přibližuje 

nejdůležitější svátky roku pomyslným ohlédnutím přes rameno a nabízí  

atmosféru dávných vánoc srdečně, jako na dlani. 

 

Naráz se přihnal od polských rovin tam na severu studený  povichr. Až 

kdesi od polárních krajů přiletěl a přinesl chuť zimy. Kalupem oblékal 

všechny do kožíšků, beranic, palčáků a 

teplých papučí. 

 

(str.81, Valašské Vánoce) 

 

 

Křest nového titulu Richarda Sobotky 

proběhl 28. listopadu 2013 v Městské 

knihovně v Rožnově pod Radhoštěm.  
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Viz letáček. 

 

Vřele doporučuji „Betlémy” knihovnám i čtenářům.  

 

Knihu najdete také v elektronickém provedení, formát PDF. Připravil 

Dušan Žárský – Žár (www.zar.cz).  

 

Odkaz:  

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/7546/betlemy-vecna-inspirace 

 

 

Pokud ještě váháte – věděli jste třeba, že existuje někde i betlém pletený 

a betlém modelovaný z chleba, či vyšívaný, perníkový nebo keramický? 

Největší raritou pak dozajista je betlém v ořechové skořápce. Vidíte!  

 

Tak hurá za knihou! Za knihou, jejíž tvůrce je severomoravskou osobností, 

nelituje pro literaturu času, ani námahy a občasně si léčí nachlazení 

nevšedně výšlapem do hor! 

 

 

Božena Klímová, prosinec 2013 

 

 

http://www.ereading.cz/cs/eknihy/7546/betlemy-vecna-inspirace
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Literatura pro děti a mládež 

 

Nakladatelství SUN vydalo ve své edici Malého čtenáře velice pěkné naučné knihy 

o významných osobnostech z celého světa a rozličných oborů lidského poznání. 

Jedná se o původně španělské knihy přeložené do češtiny.  

Děti se čtivou formou seznámí s životem a dílem těchto osobností. Knihy jsou 

bohatě ilustrované- Carmen Gera. Knihy jsou určeny nejmenším čtenářům, ale  

i dospělí si v nich osvěží své znalosti z historie, hudby, malířství, zeměpisu… 

Jako příklad uvádíme knihy vydané v letošním roce.  

 

         

Leonardo da Vinci. Minibiografie renesančního vědce a umělce.                                     

Říčany, SUN 2013 

 

     

Wolfgang Amadeus Mozart. Minibiografie hudebního génia. 

Říčany, SUN 2013 
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Marco Polo. Minibiografie cestovatele a přítele Velkého chána. 

Říčany, SUN 2013 

 

    

Kryštof Kolumbus. Minibiografie tajemného mořeplavce. 

Říčany, SUN 2013 

 

 

Objevujeme dobu kamennou 

Rübel, Doris 

Praha: Albatros 2013 
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Další zajímavá kniha z naučné literatury pro nejmenší se jmenuje  Objevujeme 

dobu kamennou. 

Kniha dětem odpovídá na otázky: Jak vypadali lidé doby kamenné? Proč byl oheň 

tak důležitý? Kdo byli neandrtálci? Kdo byl Homo Sapiens? Kde bydleli lovci 

 a sběrači?Kdo objevil první nástroj? Jak se naši předkové oblékali?... 

Kniha je v kroužkové vazbě, má  pevné leporelové stránky s odklápěcími okénky, 

plné zajímavostí pro všechny, kteří se chtějí co nejvíce dozvědět o životě našich pra 

pra předků. I zde najdeme hlavně ilustrace, neboť je kniha určená čtenářům 

od 5-ti let. 

V edici Už vím proč. Objevujeme svět hrou! vyšly také tyto knihy:  

Všechno o koních a ponících 

Bagry, traktory a náklaďáky 

Poznáváme hodiny a čas 

Vše o hasičích 

Zvířata a jejich mláďata 

Fotbal a vše o něm 

 

Všechny tyto knihy najdete ve fondu naší knihovny. 
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Rytíři a draci 

Praha: Svojtka a Co.,s.r.o. 2013 

 

Kniha je určena nejmladším čtenářům a jedná se o výběr nejrozličnějších  

dobrodružných příběhů o dracích . 

Poznáváme draky hodné i zlé. Spolu s nimi se seznamujeme s odvážnými 

rytíři a jejich bájnými i pohádkovými příběhy, kde bojují buď po boku 

draků nebo proti nim. V příbězích se potkáme  také s trollem, baziliškem, 

elfem, mořským hadem a dalšími  „příšerami“ z doby dávných mýtů 

a bájí. 

Kniha je plná napětí a dobrodružství  a potěší hlavně chlapce. 
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O´Bluda 

Krolupperová, Daniela 

Praha: Mladá fronta 2013 

 

Ukázka: 

„Hele,Čendo, on dělá chyby.“ 

„ Cože?“ nechápal jsem. 

„O´Bluda dělá chyby.“ 

„Jaký chyby? Jako v angličtině?“ 

Vojta přikývl. 

 

Dobrodružný detektivní příběh čtyř školáků z malého města. 

Děti dostanou na výuku angličtiny nového učitele, ale už první hodinu 

jeden ze žáků zjistí, že učitel dělá gramatické chyby. Navíc se jim ani 

trochu nelíbí a proto mu dají přezdívku O´Bluda. Začne jim to být 

podezřelé a začnou učitele sledovat. Odhalí velice neobvyklé věci. Má ten 

nejlepší mobil, dokonce se satelitní navigací, oči mu lezou z důlku a otáčí 

s nimi všemi směry, umí číst myšlenky druhých lidí….   Co za tím vězí?  Vše 

vyvrcholí ve chvíli, kdy se ztratí jedna žákyně jejich školy.  
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Všichni po ní pátrají, ale nenajdou. Hledat se vydají i děti, a náhle se ztratí 

i ony. Je tuhá zima spoustu sněhu, přežijí do rána? Nakonec vše dobře 

dopadne. Tajemný učitel děti zachrání a odhalí jim svou pravou identitu. 

Ztroskotal ještě s dalšími „kolegy“ na naší planetě, porouchal se mu 

kosmický koráb a u nás hledal náhradní součástku. Musel se maskovat 

jako učitel, aby nebudil podezření mezi pozemšťany. Děti vše pochopí, ale 

mohou to říct dospělým? Uvěří jim? 

 

 

Analfabeta Negramotná 

Uličianský, Ján 

Praha: Práh 2013 

 

Kniha Jána Uličianského se stala na Slovensku nejúspěšnější knihou roku 

2012 a nyní si ji mohou přečíst i naši čtenáři. 

Hlavní hrdinkou je dívka Běta, která žije pouze s maminkou a babičkou. 
Hrozně nerada čte a díky tomu je přejmenována na Analfabetu 
Negramotnou. Nevadí jí to. Jediné, co ji v životě zajímá, je hledání 
vlastního tatínka. Je v tom tak urputná, že utíká z domova. Při jednom z 
útěků zabloudí i do knihovny. Stane se tak zrovna na Štědrý večer . 
Z knihovny se dostane až na druhý den. Co prožije v noci? Neuvěřitelná 
dobrodružství. Seznámí  se spoustou zajímavých dětí, které dříve neznala, 
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 protože žádnou dětskou knihu nepřečetla. Potká se s Palečkem, Pipi 
Dlouhou punčochou, Pinocchiem, Harry Potterem, Třemi pátrači, Annou 
Shirleyovou,  Hobity. Všichni tito hrdinové otevřou Bětě cestu do 
báječného světa fantazie- do světa knih. A aby byl příběh dokonalý, Běta 
najde i svého tatínka a všichni jsou díky pohádkové knihovně 
v Knihovanech nad Vltavou šťastni a spokojeni. 

 

 

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

 

VELKÝ GATSBY- píše se rok 1922 a v New Yorku, v 

tom dekadentním semeništi lehkých mravů, 

nablýskaného jazzu, podloudných obchodníků a 

strmě rostoucích akcií, začíná jaro. Sem v honbě za 

svým „americkým snem“ přijede rádoby spisovatel 

Nick Carraway (na Zlatý glóbus® nominovaný Tobey 

Maguire) a usadí se v sousedství záhadného 

milionáře Jaye Gatsbyho (trojnásobný kandidát na 

Oscara® Leonardo DiCaprio), jehož vila hostí 

nekonečné večírky. Kolem Gatsbyho krouží také Nickova krásná 

sestřenice Daisy (na Oscara® nominovaná Carey Mulligan) a její urozený 

manžel Tom Buchanan (Joel Edgerton), a tak se Nick stává svědkem 

tragédie nenaplněné lásky a nezdolné touhy. Film Velký Gatsby natočený 

ve fascinující vizuální interpretaci režiséra oscarového® Moulin Rouge 

Baze Luhrmanna podle nadčasové klasiky F. Scotta Fitzgeralda zrcadlí 

palčivé otázky moderní doby. 

 HON - vrcholný snímek dánského režiséra Thomase 

Vinterberga, spoluzakladatele kultovního manifestu 

Dogma 95, oceněný na MFF v Cannes 2012. 

Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná žít 

nový život. Má přátele, novou práci, přítelkyni a 

pohodový vztah s dospívajícím synem. Tuto 

porozvodovou idylu záhy naruší jedna nahodilá lež, 

která se rychle začíná šířit v komunitě jeho přátel. 

Obavy a nedůvěra se vymknou kontrole a vesnice 

propadne podivné hysterii. Lukas musí uhájit svou čest a později v 

kolektivní štvanici i holý život... V hlavní roli napínavého severského 

dramatu exceluje Mads Mikkelsen v postavě Lucase.  Autentický snímek, 
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který byl vybrán a uveden v prestižní soutěži filmového festivalu v Cannes 

2012, získal právem dvě ocenění: Cenu za nejlepší herecký výkon pro 

Madse Mikkelsena a Cenu ekumenické poroty. Naposledy byl Hon 

oceněn na Evropských filmových cenách 2012 Cenou za scénář pro 

Tobiase Lindholma a Thomase Vinterberga. Ve svém sedmém filmu Hon 

se Thomas Vinterberg navrátil k tématu rodinných a mezilidských vztahů. 

Představuje na povrch spořádanou a zdánlivě šťastnou komunitu lidí, 

která však dokáže člověka nemilosrdně zničit a potupit... Obdobně jako v 

předchozí tvorbě (Rodinná oslava /1998/, Když muž se vrací domů 

/2007/, Submarino /2010/) Vinterberg natočil emotivní film se strhujícími 

hereckými výkony, sugestivní kamerou a s citem pro atmosféru 

realistického příběhu, který se může přihodit komukoliv z nás. 

PŘED PŮLNOCÍ - příběh Američana Jesseho (Ethan 

Hawke) a Francouzky Celine (Julie Delpy) začal před 

téměř dvaceti lety letmým setkáním ve vlaku a 

jednou nezapomenutelnou nocí, po které se jejich 

životy opět rozešly (Před úsvitem, 1995). Znovu se 

potkali po devíti letech v Paříži, kde Jesse 

propagoval svou novou knihu. Pochopili, že možná 

byli stvořeni jeden pro druhého a že k sobě patří 

(Před soumrakem, 2004). Nyní jejich příběh 

pokračuje… Jesse a Celine jsou manželé a vychovávají dvě dcery. Oba jsou 

starší, moudřejší, ale také ztracenější. Společně tráví letní dovolenou v 

prosluněném Řecku. Jesse tu hledá inspiraci pro další psaní, ale Celine již 

unavuje být mu stále svůdnou francouzskou múzou. Režisér Richard 

Linklater již potřetí svedl dohromady Ethana Hawka a Julii Delpy ve 

volném pokračování okouzlující romance. Opět se mu podařilo natočit 

vtipný a originální příběh s precizně vybroušenými dialogy a 

neodolatelnou ústřední dvojicí. 

Jana Langová - mediatéka 
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Tana French 

 

TANA FRENCH: *1973 vyrůstala v Irsku, Itálii, USA a Malawi a od roku 

1990 žije v Dublinu. Vyučovala herectví na dublinské Trinity College a 

pracuje v divadle, filmu a dabingu. Za román V lesích (Argo, 2010) získala 

v roce 2008 cenu Edgara Allana Poea (Edgar Award) za nejlepší první 

román. V roce 2008 pak vyšla úspěšná a vysoce hodnocená Podoba  a 

v roce 2010 vyšel její třetí román Na věrnosti, který byl v roce 2010 

zařazen mezi deset nejúspěšnějších titulů roku deníku The New York 

Times a Tana Frenchová v ní opět dokládá své mistrovství psychologické 

detektivky. Zatím autorčina poslední kniha Ztracený přístav získala v Irsku  

ocenění  za nejlepší detektivní román roku 2012. 

     

 

1 - V lesích :  Je vám dvanáct . Jsou letní prázdniny. Hrajete si v lesích 

s dvěma nejlepšími kamarády. Něco se stane. Něco strašného. A ty druhé 

dva už nikdy nikdo nespatří. 

O dvacet let později pracuje Rob Ryan – ono dítě, které bylo nalezeno – 

jako kriminalista u dublinské policie. Změnil si jméno. O jeho minulosti 

nikdo neví. Jenže ani on netuší, co se onoho dne stalo. 
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Potom se na místě staré tragédie objevuje tělo malého děvčátka a Rob je 

do celé záhady vtažen nanovo. Každá stopa, na kterou s kolegyní Cassií 

narážejí, v sobě nese leccos zlověstného a pod povrchem zdánlivě 

normální rodiny oběti se skrývá vícero tajemství. Pátrání na vlastní pěst si 

vybírá daň na Robově zdravém rozumu a každá stopa míří neúprosně 

zpět… do lesů. 

První román Tany Frenchové je skvěle zpracovaná psychologická 

detektivka, zkoumající temná zákoutí pod skořápkou obyčejného života. 

Strhující atmosférou a skvěle prokreslenými postavami vede čtenáře po 

neodolatelné cestě spletitými pavučinami zla a ještě dále – 

k nevysvětlitelnému. 

2 - Podoba : Detektiv Cassie Maddoxová, jedna z hlavních postav 

předchozí knihy, která se dosud úplně nevzpamatovala z potyčky 

s psychopatem, opouští oddělení vražd a nastupuje na oddělení 

domácího násilí a začíná chodit s bývalým kolegou, detektivem Samem 

O´Neillem. Když ji zavolá na místo činu svého nového případu, s hrůzou 

zjišťuje, že zavražděná dívka je její dvojnice. Ba co více, v průkazu 

totožnosti je uvedené jméno Lexie Madisonová, tedy identita, kterou 

Cassie před lety používala jako agent oddělení tajných operací. 

 V případu, v němž chybí jakékoli stopy, podezřelí i jediný náznak Lexiiny 

skutečné totožnosti, nachází Cassiin bývalý šéf životní příležitost – poslat 

Cassii namísto oběti a vylákat vraha, aby se pokusil dokončit svoje dílo. 

Z případu vraždy se často stává skutečná šachová partie, ale tohle bylo 

něco jiného. Skutečným protivníkem však nebyl vrah, ale oběť – dokonale  

připravená po všech stránkách, zcela nevypočitatelná…. 

Tana Frenchová přichází po svém mimořádně zdařilém debutu se stejně 

působivou detektivkou, kterou potvrzuje, že patří mezi nejzajímavější 

nové autory detektivní literatury. 
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3 - Na věrnosti : Život  Franka Mackeyho změnil v devatenácti letech 

jediný rozhodující okamžik. Jeho dívka Rosie Dalyová, s kterou měli 

v úmyslu společně utéct do Londýna, nepřišla na smluvené místo srazu 

v uličce Na věrnosti. Od té chvíle o ní Frank neslyšel. 

Po dvaceti letech Frank stále žije v Dublinu a pracuje u policie na oddělení 

tajných operací. Se svou rodinou zpřetrhal veškeré vazby. Jednoho dne 

mu však zavolá sestra Jackie, že se našel Rosiin kufr…. 

Návrat do uliček dětství a dospívání vrhá Franka zpět do minulosti, 

vyvolává temné polozapomenuté vzpomínky, v jejichž spleti hledá stopy, 

aby rozluštil případ, který ovlivnil jeho celý dosavadní život. 

Autorka znovu rozpracovává témata, která známe z jejích předchozích 

románů: láska, ztráta, vzpomínky, vražda. Autorský styl Frenchové je stále 

brilantní, řízné a někdy sarkasticky humorné dialogy jdou často až na 

dřeň. Na věrnosti je její zatím nejlepší kniha. 

4 – Ztracený Přístav :  Uznávaný detektiv Mick Kennedy, přezdívaný 

Dělovka, vedlejší postava autorčiny předchozí knihy, spolu se začínajícím 

parťákem Richiem vyšetřují vraždu rodiny Spainů, která žila 

v nedostavěném a jen z části obydleném satelitním městečku za 

Dublinem. Na první pohled jasný případ se v průběhu vyšetřování 

komplikuje a oba detektivové narážejí na řadu podivných a zdánlivě těžko 

vysvětlitelných faktů, jež vedou vyšetřování několika směry. Místo činu 

navíc souvisí s Dělovkovým soukromým životem a zločin probouzí něco, o 

čem se domníval, že má pevně pod kontrolou – něco, co se v těch 

končinách jednoho léta přihodilo jejich rodině, když on a jeho sestra byli 

ještě děti. 

Ztracený Přístav má fascinující a napínavou zápletku, věrohodné postavy 

a je napsán jasně, chytře a zároveň poeticky. Z celé knihy čiší silné 
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porozumění pro tragédii, jež rodinu potkala, pro temné stránky policejní 

práce i pro bolest, která zasahuje celé generace.  

 

 

Jindřiška Fussová – oddělení pro dospělé 
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Doporučená četba na vánoční svátky 

 

 

 

Jakoubková, Alena   

Darovanému manželovi na zuby nekoukej 

Brno: MoBa, 2013 

 

Děj této knihy začíná v okamžiku, kdy doktorka Siena zjistí, že je těhotná. 

Žije v manželství se špičkovým vědcem Borkem, který tráví většinu času 

v práci a dítě vlastně neplánovali. Siena zvládá svou manželskou samotu 

díky třem kamarádkám, se kterými si pořídí společnou chalupu v jižních 

Čechách. 

 Jednoho dne se v samoobsluze seznámí se svůdným mladíkem Robinem. 

Z krátkých setkání vznikne silný citový vztah, ve kterém se jí daří 

zapomenout na trauma svého mládí, kdy musela dát k adopci svého 

jediného syna. Je to období, kdy prožívá šťastné chvíle nejen s Robinem, 

narozenou dcerou Miou, ale i se svými přáteli.  

Spletitý osud Seiny pokračuje tragickou smrtí jejího manžela a Robinovou 

svatbou s mladou dívkou, s níž čeká dítě. Robin je i nadále Seině oporou a 

pomůže jí  vypátrat jejího syna Libora. Setkání dopadne nad očekávání 

dobře. Seina najde syna i novou lásku v jeho adoptivním otci Bohdanovi. 
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 Kniha končí zajímavým životním  happyendem  a slovy: „ Celý život jsem 

žila vlastně sama. Prvního manžela mi darovala jeho první žena a toho 

druhého si snad můžu vybrat sama.“ 

 

 

 

 

Keleová-Vasilková,Táňa 

Ranč u dědečka 

Bratislava:Noxi, 2013 

 

Hlavní hrdinka knihy Julka se přestěhuje se svou dcerou po 

neplánovaném rozvodu pryč z města, na samotu do starého domu na 

úpatí hor. Tento dům po dědečkovi jí připomíná mládí a plní zároveň i její 

sen mít vlastní penzion. 

 Život na samotě Tamaru úplně změní.  Tráví celé dny venku a postupně si 

vybuduje ranč, kde může jezdit na koni. 

Svým hostům plní jejich přání - kvalitní domácí i vegetariánskou stravu a 

příjemné bydlení. Její práce ji baví a věnuje svým hostům veškerý svůj 

volný čas. 
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Idylický chod všedních dnů naruší nehoda, která se stane její dceři 

Tamaře. Dlouhodobý pobyt v nemocnici změní oběma život-beznaděj a 

zoufalství po roce ustupují,  pro obě začíná nová kapitola jejich života…      

 

Jana Jáchimová –pobočka Kateřinky 
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Paměti znaveného knihovníka, aneb jak pravil Dante 

 

 

„No konečně jsem se dostal ke slovu. Na paničku padla tvůrčí krize a 

nevěděla, co by z brožovaného knihovnického života sdělila národu. 

Vážení, musím říci, že od mojí paničky není vůbec hezké, že ve svých 

příspěvcích nedává  žádný prostor MNĚ, panu Dantemu, služebnímu psu, 

který do knihovny dochází již řadu let bez nároku na odměnu a veškeré 

peripetie knihovnického života má v levé zadní ťapce.   

Zastávám čestnou funkci dveřníka, protože, pravda, panička už hůře vidí, 

se sluchem to taky není ideální a taky má stůl proklatě daleko od 

vchodových dveří. Jako statečný bodygard  neohroženě ňafám a ve 

volných chvílích sestavuji kartotéku svých oblíbenců. Pořád na prvním 

místě vévodí chlap s aktovkou. Ty teda nesnáším! Moc mě baví, jak se 

panička statečně vrhá mezi mě i chlapa s aktovkou a zapíná svůj šarm na 

turbo rychlost, aby vyžehlila to moje ňafání. Ale nebojte se, nekoušu. 

Zkusil jsem to párkrát v květu mládí, ale dostal jsem nekompromisně 

novinami.  

Lid knihovnický mám rád a mám samozřejmě četný fanklub. Moje láska 

občas prochází žaludkem, když z mých oblíbenců vypadne nějaká 

dobrota, hlavně piškot, ale šéfová má radar a začne křičet, ať mi žádné 

pišingry nedávají, že jsem tlustý. Tedy vážně od ní to sedí … Ale nebudu 

to rozmazávat, protože jinak si na ni nemohu stěžovat. Je na mě hodná, 

protože mě bere s sebou do práce skoro každý den a tím mi rozšiřuje 

obzory. Zdánlivě nic nedělám, ale protože jsem malý, ale šikovný, nic mi 

neunikne a se skromností mi vlastní říkám, že bych to tu mohl klidně 

šéfovat za ni.  
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Miluji rychlou rotu – naše uklízečky, ty vítám obzvlášť hlasitě a netrpělivě 

poštěkávám, když se Madlena zasekne na balkoně s někým na kus řeči. 

Už se na ni těším. Protože s ní musím hrát ty její hry. Ona si myslí, že je 

hraji já, ale co bych pro ni neudělal. Bere mi piškoty a já dělám, že mi to 

vadí a útočím na ni a panáčkuju kolem ní, jak blbý, aby si to holka užila. 

Už se mě s Maruš dovolily, zda mohou jít do důchodu, tak doufám, že ty 

nové uklizalky taky zmáknu. To bych se na to podíval!!! 

Některé lidi úplně ignoruji (oni jsou pak dotčení, že si jich nevšímám) a  u 

některých dělám virvál, jako bych je chtěl sežrat za živa. Obzvlášť jsem 

vysazený na blondýnky, a že jich tu panička má. Jsou mladé, dlouhonohé 

a umí krásně kulit oči strachy.  

Další mou oblíbenou činností je jízda autem. Chovám se tiše a 

nenápadně, ale jakmile paničku někdo zastaví, chci je všechny sežrat.  Na 

našich knihovnách jsem všude doma, však panička neustále dokupuje 

plastové misky, protože je  stále někde zapomíná. V knihovně si zalezu do 

regálu, a nechám lidi makat. Hlavně se musím schovat na bezpečné 

místo, protože těm mým lidem občas nebezpečně padají knihy a to je 

fakt o nervy.  

Mám rád metodika Zbyňka, ke kterému se vždycky v autě namáčknu a 

spolu na zadním sedadle chrupkáme, protože panička je neurotik a 

nenechá ho řídit. Onehdy ho zapomněla nechat nastoupit a odjela mu i 

s paní Natašou, chudák tam stal jako kůl v plotě a říkal si, že to s těma 

ženskýma je čím dál tím horší. Ještě, že  mě panička nikde nenechala, to 

bych jí dal. 

No pokud jde o věrnost, tak paničce občas zahnu, ale jenom s paní 

Natašou. Ona mě občas hlídá, když mě panička nemůže vzít s sebou na 

dovolenou. S paničkou se často podívám daleko, kam se normální pes 

pokojový za celý život nedostane. Bere mě na porady a školení do 

různých vesnic a měst, ale jenom tam, kde mají psi rádi. Když mě to 
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s nimi nudí, jdu si lehnout ven na sluníčko. Ale těch řečí kolem ty 

knihovníci nadělají spoustu. Někdy to fakt přehání, co  už jsem toho 

musel vyslechnout. Když panička spustí, tak kecá jak Palacký. Někdy o mě 

říká, že jsem služební plemeno, které hledá v knihovně mrtvé autory. To 

bych si vyprosil!!! Ač mám knihovnu proslíděnou od sklepa po půdu, stále 

jsem nenašel onu pověstnou knížku pro kočku:!!! Jedno musím přiznat, v 

knihovnách je fajn. Za ty roky, co s paničkou brázdím, jsem si nevšimnul, 

že by moji lidi měli náladu pod psa, tedy alespoň pod tak malého pejska, 

jak jsem já. Tak se mějte hezky, někdo zase klepe, tak ho jdu zvizitýrovat.“  

 

Váš pan Dante 
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Letem světem opavským knihovnickým světem 

 

 

Klan řvoucích ve výtahu má nového člena 

 

V knihovně byl v roce 2000 založen Klan řvoucích ve výtahu. Toto 

občanské sdružení nemá větší ambice, než při vstupu a výstupu do 

výtahu pronikavě ječet, svá těla svíjet do hysterického oblouku a všechny 

kolem děsit jekotem, který trhá uši. Členstvo občanského sdružení tvořily 

až dosud ženy, převážně z oddělení katalogizace, které s blížící se 

hrozbou  

RDA jsou stále více labilnější a lekavější. Jejich řady, bohužel, rozšířil i 

benjamínek knihovny, který při spatření nejvyšší ( myšleno dle funkčního 

zařazení) bezelstně nadskočil 1,20 m a zařval ježišmarjá. Pro méně 

chápavé lze přeložit jako „Fuj babo, to jsem se lek..“, čímž dotyčné 

způsobil psychické trauma. Po náročné poradě vedení i konzultaci 

s předními odborníky v oblasti celostní psychiatrie bude do výtahu a na 

dveře výtahu ve všech patrech bez výjimky zavěšena věta k přemýšlení: 

Pozor, v pracovní době do výtahu nastupují i vystupují lidé.Tož neřvěte! 

 

„Báječný muž s klikou“  

 

Letošní smolnou 13 na konci letopočtu si knihovna vybrala v míře 

vrchovaté. Neznámý sběrač kovů si vytipoval historickou kliku, kterou se 

rozhodnul uzmout a zpeněžit ve sběrných surovinách. Moc šikovný nebyl, 

nebo byl vyrušen, tudíž se mu nepodařilo kliku čmajznout celou. Ovšem 

pozůstalý pahýl zdrcen žalem nad ztrátou původní polovičky nepřežil 

následnou opatrnou demontáž a rozpadnul se na dva kusy taky. Asi pukl 
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žalem. Nezbývalo nic jiného než u fortelného mistra objednat kličku 

novou.  

Mise klika byla úspěšně završena a namontována do dveří a je od 

původní kliky k nerozeznání. Torzo původní kliky pietně spočívá na 

piedestalu a přeje všem příznivcům naší knihovny, aby měli v roce 2014 

VĚTŠÍ KLIKU, než naše kulturně národně chráněné torzo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Foto torza kliky 

 

Myška záškodnice 

 

Kdo neviděl neuvěří. V Kateřinkách byl vyvolán poplach. Protože se blížila 

hodina duchů, knihovnice uvedená v objektové směrnici jako osoba 

odpovědná postavila volajícího operátora do latě a nechala se ke 

knihovně odvézt vozem MP. Při vstupu do objektu nemusela překvapivě 

kráčet jako první, ale cestu jí razil statečný a školený ochránce zákona. 

Ihned byl také bystrým okem příslušníka zachycen záškodník, malá 

myška, která bleskovou rychlostí sjela po tyči od žaluzie a zmizela 

v objektu školy. Pro ochránce přírody přikládáme ujištění, že myš byla 
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odlovena v souladu se všemi právy němé tváře a vypuštěna do džungle 

sídliště. 

Lakomé Barky 

 

Knihovnice jsou veřejností chápány jako bytosti hodné, milující i 

přehnaně starostlivé, prostě osoby, které by se s Vámi rozdělily i o 

poslední korunu. Protože poslední vlastnost začala být některými filuty 

nadužívaná, došlo i u knihovnic k zázračné proměně. Nezávisle  na sobě 

byly v rozmezí jednoho týdne osloveny výrazné mateřské typy 

v Kateřinkách  i na vládním patře. Pani Jana i Zuzana statečně odolaly 

dojemnému příběhu i žádosti o půjčku peněz na vlak do Krnova. Samotný 

příběh byl vyšperkován k dokonalosti, leč  narazil na odolné osobnosti, 

které se právem domnívají, že nemají na čele nápis BANKOMAT. Po 

vzájemné konfrontaci při venčení psů paní Zuzana naznala, že ji chtěl 

dotyčný pumpnout o víc peněz než paní Janu. Asi za týden dráhy 

zdražily... A to je, myslím si, velmi nekorektní. 

 

 

Cesta s milionářem 

 

Nebývalý zážitek se naskytnul triu tří mušketýrů, kteří cestovali z porady 

RF. Ve vlaku nejmenované společnosti s vagony barvy YELLOW spatřili na 

vlastní oči samotného majitele R.J.. Původně se domnívali, že osobně 

přišel vyloučit z přepravy velmi obtížnou dámu, která svým telefonickým 

hovorem o problému nakrmení kocoura syrovým masem 

znepříjemňovala cestu jinak malebným Orlickem. Všichni jsme se v kupé 

shodli, že sprdává na tři doby svého chotě, kterému jsme vysílali na dálku 

pozitivní myšlenky a vnuknutí, že z vyššího principu mravního vražda na 
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tyranu není zločinem (kuk do našeho katalogu). Nicméně po 20 minutách 

šikanózního monologu, kdy už kolega hledal svůj vystřelovací nůž, 

odhodlán uplatnit princip v praxi, jsme naznali, že dotyčná sekýruje svého 

otce, neboť podle zjevu ( šli jsme si ji všichni nezávisle a zejména 

nenápadně prohlédnout) kromě kocoura jiného kamaráda mít ani 

nemůže.  

Ale zpět k R.J., okouzleni zjevem milionáře na vlastní oči, chtěli jsme panu 

R.J. vyslovit své uznání za dobrou kávu a služby v odpovídající kvalitě. 

Nicméně, R.J. se tvářil velmi šéfovsky skoro jako J.R2.  a byl zcela upjat na 

konstruktivní kritiku posádky vozu. Řečeno po našemu, drbal je jak sysly. 

Těžká je služba pod kapitalistickým bičem a soucítili jsme s posádkou 

vozu i vedoucím panem Dušanem, který si získal srdce drsných Ostraváků, 

kteří se nalodili v Olomouci. J.R.  v Hranicích opustil vlak, aby zřejmě 

přeskočil do jiného kočáru svých barev a provedl vizitaci jinde. Prchl tak 

rychle, aniž by s naším kolektivem probral myšlenku rozšíření služeb i na 

lokální tratě, kde bychom jízdou ve vagonech motorových měli k našemu 

uživateli tak nějak blízko a hlavně pohodlněji. Myšlenky se nevzdáváme a 

přejeme hladké koleje a pevné nervy v roce 2014. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

1) Nejprve jsme uváděli jméno zcela proti duchu knihovnické tradice 
jméno příjmení 

2) Ale zde jsme se již drželi knihovnického standardu, když se z něho 
vyklubal takový drsňák jako legendární padouch z Dallasu 
 
 

 

Zlata H. opět děsila knihovnickou obec 

 

http://www.okpb.cz/clavius/l.dll?h~=&DD=14&H1=&V1=z&P1=127&H2=N%25ECm%25E1+barik%25E1da&V2=z&P2=37&H3=&V3=z&P3=47&H4=&V4=z&P4=69&H5=&V5=o&P5=118
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Naše oblíbená Zlata vyrukovala na knihovnický lid s vizí vzdělanosti. 

Nastínila našim řadám model knihovnického ideálu, který se svými 

morálně znalostními kritérii bude blížit madame Curie či Jamesi Bondovi, 

či jinému jazykovému polyglotu, když vynecháme pověstnou náklonnost 

007 ke sklence, kterou důsledně protřepává i k slabšímu pohlaví  

(nahrazeno neutuchající láskou k uživateli) . Knihovník našeho století 

bude dokonalý po stránce jazykové, odborné, psychicky odolný a bude 

pracovat rád, vědom si svých kvalit podle stávajících tabulek3. Podle 

cynických obličejů přítomných však nezabodovala a jak pravil jistý 

přímočarý kolega, řešit to začneme, až budeme podle těchto nároků 

odměňováni. A o tom to je milé děti.  

Zlatě H. doporučujeme, aby tak nehltala své oblíbené filmy s Carsenem 

Flynnem, geniálním knihovníkem a spíše se soustředila na reálný model 

knihovnice ze zdařilého seriálu Okresní přebor, která je naším vzorem po 

všech stránkách. 

3) Svatý papež Lev praví, že almužna ničí hříchy, zapuzuje smrt a uhasíná 
tresty věčného ohně 
 

 

 

50 ostravských odstínu šedi 

 

Poslední výzkumy potvrzují, že stárneme. Metodické oddělení naší MS 

knihovny se nad tímto fenoménem zamýšlí a dokonce proti němu bojuje. 

Chce  pořádat seminář o soužití generací na pracovišti. Aniž bychom 

chtěli znevažovat úsilí ostravských kolegyň na našem polidštění, 

domníváme se, že je toto téma za zenitem. Ke generačnímu soupeření na 

pracovišti nedochází. Mladá generace, pokud se taková vůbec na 

pracovišti nachází, obratně asimiluje a napodobuje generaci starší. 

http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
http://ld.johanesville.net/kainar-09-cloveka-horce-mam-rad?page=2
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Zapomíná klíče, myšlenku i datum svého odchodu do důchodu, a NĚKDY 

SPÍ I V AUTĚ!!! Jediným měřítkem všech generací ve službách je dojít do 

skladu a neztratit lístek s poznámkou, co přinést. Alarmující začne být až 

situace, kdy se dotyčný ve skladech bude ztrácet a v pracovní době bude 

zmateně bloudit městem. Zde bychom přivítali příplatek za chip 

lokalizující polohu dotyčného, workshop první pomoc při mrtvici a 

infarktu, školení dobrovolných pečovatelů na pobočky s jedním 

pracovníkem, aby i na ně byl uplatňován permanentní dozor, a pro 

manažery doporučujeme seminář Tvorba a prezentace smutečního 

projevu. A zde máte děvčátka, ještě políčko neorané. 
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Deset odstínů biblioboxu             

AUTOŘI: kolemjdoucí 

MÍSTO VYDÁNÍ: OPAVA-KATEŘINKY 

Nalezený OBSAH uvnitř biblioboxu v období jeho života: 

 

 Párty veka s máslem a ledovým salátem a možná ještě s něčím, 

(kdybychom se odvážily podívat se dovnitř) 

 Bohužel prázdná láhev od vodky (placatka) 

 Různé kameny 

 Větev z vánočního stromku 

 Prázdný rozbitý obal od VHS: Pozor, lední medvěd! 

 Živá beruška – zachránily jsme ji  

 2 knihy z Městské knihovny Krnov – od dlužníka, který chodí do 

knihovny jen zřídka 

 Krabička od masti určené k použití při hemoroidech: Mastu mast  

(naštěstí bez použitého aplikátoru) 

 Již vysušený psí exkrement v sáčku  
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 Špaček obecný  - ten byl nejdrsnější a několik knih bohužel skončilo 

v popelnici i s housenkami  

   

 

Desátý odstín biblioboxu nás knihovnice opravdu dostal. S rouškou u 

pusy a v rukavičkách, s velkým nádechem jsme vytáhly mrtvolku ptáčka a 

vhodily do pytle, určeného do popelnice. Posléze jsme jednu knihu po 

druhé odečetly čtenářům, kteří je měli naposledy v ruce, opsaly si 

přírůstková čísla za účelem vyřazení a odpisu.                                            

Ubohé knihy, mnohé již ve značném rozkladu, tak putovaly do 

kontejneru.                                                                                                               

I takhle mohou skončit osudy špačků, kteří se každoročně v podzimním 

období houfují v blízkosti naší knihovny.                                                         

Za kolegyně z naší pobočky Vám přeji poklidné a příjemně strávené 

vánoční svátky, bohatého Ježíška, v novém roce hodně zdraví, lásky a 

štěstí a prosím… nechte nás žít :-) 

                                                Knihovnice   

                                                               pobočka Kateřinky 
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Pickwickův klub žije ! 

 

 

Pro příznivce teinu máme potěšující 

informaci. V naší knihovně ožil Pickwickův 

klub! Jeho zakladatelka a  knihovnické 

veřejnosti známá J. F. jej obratně založila, aby 

jej ihned zrušila. Méně chápavým a lekavým 

jedincům ráda vysvětlím. Naše Jindřiška 

chtěla odměnit pilné sběrače čajových sáčků 

(dále jen pytlíků), ale vědoma si křehké 

rovnováhy mezilidských i mezigeneračních 

vztahů na pracovišti, již odmítla dekorovat 

přičinlivé kolegy Řádem čajové hvězdy 

Degradovala danou medaili na Pasování členů Pickwickova klubu. Také ve 

svém projevu uvedla šokující informaci, že klub zakládá jako chvilkovou 

záležitost, neboť tradice jsou od toho, aby se rušily. Proti těmto 

nihilistickým názorům se vzbouřily knihovnice jako jedna žena ( % mužů 

tuto skutečnost nemohlo ovlivnit, i když někteří jsou významní sběrači). 

My všichni se budeme seč nám naše síly budou stačit a svými křehkými 

pažemi vyzbrojenými nezbytnými kabelkami, do kterých schraňujeme 

četné artefakty, které jsou předmětem různých sběrných akcí, uhájit 

námi milovaný Pickwickův klub a jeho čajové hvězdy!!!! 

 

V knihovně sbíráme všechno: skořápky pro slepičky, pet-víčka, cukry, 

čajové pytlíky i korkové uzávěry od vína ( zde se nám moc nedaří), starý 

chleba pro berany, vyfouknutá vejce pro malérečku a dokonce i hliník. 

Kolegyně posedlé sběrem cukru nutí ostatní zaměstnance 

k nespolečenským úkonům, aby prostě  nezkonzumovaný cukr, který jim 
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je nabídnut, bez zábran přemístili do knihovny. Mnozí lvi salónu se poté 

cítí trapně, když se snaží ve společnosti nonšalantně uschovat cukřík 

s dovětkem: „S dovolením si vezmu pro manželku či dětičky“, protože 

když jste v bodovací soutěži, jde ostych stranou. 

 

Ale zpět k letošnímu Pasování na členy Pickwickova klubu. I letos sbírka 

paní Jindry úspěšně narostla, dosáhla magického počtu 331 unikátních 

přírůstků, a to je přátelé, velký úspěch. Jindru to mírně zdeprimovalo a 

chce sbírku uzavřít, neboť od manžela fotbalového internacionála klubu 

hoštických Medvědů dostala červenou kartu. My toto chování 

považujeme za nesportovní a voláme faul, ofsajd a rozhodčí je vůl, 

pomáhaje si klasikou páně Poláčka ( dlužno dodat, že  máme rezervy 

v terminologii kopané). Nicméně jsme ochotni scucnout naše knihovní 

jednotky a Jindře vydobýt na našich přeplněných regálech kýžený 

prostor. Naši sbírku prostě nedáme. Vždyť vzniká pilnou prácí nás 

všech!!!  

 

Kategorie - NEJLEPŠÍ ZAHRANIČNÍ AKVIZICE 

 

I letos tedy byly oceněny nejlepší úlovky. V kategorii cestovatelů bylo 

vyzdviženo osobní nasazení M.B., který navštívil dálný Himálaj. Je pravda, 

že čaj, který převážně pil o pytlík nezavadil, spíše o vemínko jačí samice, 

ovšem i přes úskalí sypaného čaje i v Himálaji se dá naleznout zajímavý 

pytlíček a náš odvážný kolega provezl několik unikátů bez nehody a 

dostal se na první místo v podkategorii pytlíček z nejvyšší nadmořské 

výšky. Další kolegyně L.D. zamířila na Cejlon, nyní Srí Lanku na pověstné 

čajové plantáže. I když pytlíkový čaj na Srí Lance vzbuzuje podobné vášně 

jako fusekle v sandálech, i ona pilnou a usilovnou detektivní prací našla 
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kýžené jedinečné pytlíčky do sbírky, které spolehlivě provezla na rodnou 

hroudu. Pro informaci, aby méně přejícní čtenáři nezačali přemýšlet nad 

výší mezd v naší organizaci uvádím, že na zájezdy se skládaly celé rodiny 

obou  účastníku a dotyční si zakoupili nizkonákladové lety, kdy v letadle 

poctivě celou cestu stáli! Další již ne tak vzdálený zahraniční úlovek, avšak 

o to cennější, byl přímo ze srdce kolébky čaje ( tedy myslíme kultury čaje) 

staré dobré Anglie, o který se postarala naše kolegyně Keltka J.L. 

V zahraniční kategorii také zabodovala ostřílená borkyně M.M., která má 

své kořeny na Slovensku, kam se často vrací a terorizuje slovenskou větev 

rodiny s naší sbírkou. 

 Než opustím zahraniční sekci, apeluji na P.T. sběrače, aby neváhali a 

vydali se do Ruska (taktéž kolébky kvalitního čaje), přesněji do Soči na 

olympiádu. Lze realizovat i v zastoupení, takže pokud někoho znáte, kdo 

jede do Soči, tak ho poproste o pytlík, ať naše tradice zůstane zachována 

pro další knihovnickou generaci.  

 

Kategorie – TŘÍDĚNÝ ODPAD 

 

Naše knihovna byla ekologickými extrémisty odsouzena za nadužívání 

sekundového lepidla a chlorovaných čistících prostředků na WC. Přitom 

naše uklízecí duo M+M, každodenně prohledává služební odpad 

bojkotujících oddělení a zásobuje sbírku J.F. 

 Poučení: i zdánlivě banální obal, může být pro někoho nad perly a 

démanty.  
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Kategorie – NEJLEPŠÍ ÚPLATEK 

 

Po loňském zahlcení J.F. produkcí firmy Sonnentor, si Z.B. lámala svou 

šedou hlavinku, čím by zaujala. Nicméně naše dítě štěstěny bylo 

obdarováno za skvělou metodickou pomoc knihovnicím v Dobré luxusním 

porcovaným čajem. Tento dar si mnozí nesprávně vykládají jako úplatek, 

ale zde se jedná o opravdu hluboké, HLUBOKÉ nepochopení. V luxusní 

krabici se skrývalo 6 variací čaje po 10 kusech, takže J.F. si odnesla 5 

unikátních přírůstků ve dvou kusech i s obsahem, kdyby pytlík nešetrně 

natrhla. Naštěstí se tak nestalo a Z.B. obdržela prestižní členství 

v Pickwickově klubu. 

 

Kategorie – VOLÁNÍ PŘÍRODY 

 

V této přírodní disciplíně zabodovala emeritní vedoucí oddělení pro 

dospělé čtenáře E.M., na jejíž popud její „skoro snacha“ vyplenila 

Krakonošovu zahrádku a to i přes varování sojky udavačky. Nemusíte se 

bát, že  dotyčná plenila byliny v národní rezervaci. Obratně využila 

místních zdrojů a přivezla naší drahé sběratelce nové přírůstky 

z Východních Čech. 

 

Kategorie – ODDĚLENÍ ROKU 

 

Na pobočce v Opavě Kateřinkách vládne tuhý kolektivní duch, který jinde 

nenajdete. Že by to bylo vlahým vzduchem od řeky Opavy? Proto toto 

oddělení, které jako jeden muž a za podpory všech maminek, babiček 
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tetiček, družinářek, paní učitelek i čtenářů zuřivě loví pytlíky paní Jindře, 

bez diskuze  a právem získalo vavříny. 

 

Do této kategorie se snažily proniknout i kolegyně z dospělého oddělení 

V.S. a E.L., ale na kateřinské kolegyně jim došel kyslík. Nicméně to 

nevzdávají a plánují na rok 2014 řadu podnětných akcí uvnitř kolektivu, 

který bývá často rozklížen četnými chorobami a paragrafy. Přesto je 

nutno vyzvednou sběračský um obou kolegyň i jejich vizi do budoucna. 

 

Kategorie – SAMOTÁŘ Z HATĚ, PÍŠTĚ, VŘESINY A DARKOVIC a FRÝDKU 

 

Také knihovnictví má své solitéry s širokým akčním rádiem a obětavou 

rodinou. V této kategorii se umístila neúnavná A. R., která pro myšlenku 

pytlíku naklonila široké příbuzenstvo i úřednice z obcí, kam jako 

novodobý páter Vrba dojíždí. Posedlost  A.R. pytlíky se stala legendární, 

neboť její úlovky pravidelně zatěžují auto regionálních pracovníků, takže 

nehrozí, že by z výše  uvedených knihoven jelo auto nevytíženo. A.R. 

mírně upřednostňuje multiplicitu jednotlivých kolekcí, takže redundantní 

pytlíky donátorky A.R. byly použity na výrobu čajových hvězd a tak 

zmiňovaná paní má jednu hvězdu u nás. 

 

Další v kategorii krajánků zabodovala servisní pracovnice D.N. Paní 

doktorce nic lidského není cizí a díky svému velkému akčnímu rádiusu 

Morava a Slovensko i organizačnímu talentu  se stává tradičním 

oceněným pracovníkem. Také ona se své hvězdy dočká při některé své 

návštěvě  Opavy. 
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A to je vše k letošnímu pasování Členů Pickwickova klubu. Nemyslíte, že 

by bylo škoda, tuto krásnou a unikátní akci zhatit? Pomozte nám 

přesvědčit paní Jindru a sbírejte pytlíky!!! Své cesty plánujte do čajově 

zajímavých destinací, Čína, Japonsko, Turecko apod. Úlovky můžete 

poslat na adresu: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27, 

746 01 Opava – heslo PICKWICK! 

 

 

DOŠLO TĚSNĚ PŘED REDAKČNÍ UZÁVĚRKOU:  

 

Onoho slavnostního večera však došlo k trestuhodné chybě paní Jindry F., 

neboť opomněla jmenovat do Pickwickova klubu téměř ty nejvěrnější 

sběračky V.H., Z.V. a M.SCH. 
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Čím si to vysvětlit??? Snad přílišnou únavou či chvilkovým zatemněním 

mysli dotyčné, která nedbala nápovědy dekorovacího týmu tyto dámy 

vynechala. Jak sama J.F. přiznala, strávila poté bezesnou noc a přemýšlela 

jak z této šlamastyky ven. Povolala tedy opět svůj  tým a dotyčné 

zahrnula omluvami, věcnými dary a pochopitelně je požádala i o vstup do 

KLUBU. 

 

S potěšením můžeme oznámit, že dámy členství PŘIJALY!!!!!!!!! 
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Legendy odcházejí 

 

Čas plyne nemilosrdně a měří všem stejným metrem. Naše rychlá rota – 

pověstné 2M naznaly, že je čas TO  SAY GOODBAY, a do nového roku si 

připravují teplé papuče, neklepávají polštářky na sofa a leští poličku na 

knihy, se kterými chtějí v družném souladu prožít podzim života. Věříme, 

že pověstná žízeň po nových knihách, či novinkách z velkoměsta, donutí 

obě zlaté holky se za námi občas stavit, abychom od nich nasály pověstný 

optimismus, humor a dobrou náladu. 

Paní Marléně přejeme rychlou vařečku, pevné nervy s panem Gracošem a 

hodně knih s lesklými obálkami k nevšedním literárním rozborům.  

Paní Marii přejeme hodně zdraví, plno sil v její vývařovně pro celou 

rodinu a zelené ruce při pěstování květeny i zeleniny. Tož paní Marie, ať 

vám zkvétá grüncajk! 

 

 

 

 

 

 

 


