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Vážené , vážení,  

po zimě (ne)zimě nastupuje jaro plnou silou, počasí je šílené jako doba, 

ve které žijeme. Proto je dobře, že některé věci jsou neměnné. 

V letošním prvním čísle Oka dáváme větší prostor knihovnám okresu, 

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

setkáme v květnu na výjezdním zasedání v Kravařích, kde probereme 

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

projektech a aktivitách. Rozbíhá se Březen měsíc čtenářů, který je pro 

knihovny více než hektický, v dubnu nás čekají i dvě Noci s Andersenem a 

velká jarní velikonoční dílna a celá řada akcí, které chceme stihnout do 

prázdnin.  

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

Davisovi za milou vzpomínku na Opavu a našim krajánkům z městských a 

obecních knihoven.  

Přeji Vám příjemné chvíle nad články o knihovnách a knihách. 

 

Zuzana Bornová 
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Ohlédnutí za rokem 2013 v Obecní knihovně Kobeřice 

Knihovnice uspořádaly 15 knihovnických lekcí pro žáky základních a 

mateřských škol, a to nejen pro děti z Kobeřic, ale i pro děti ze 

sousedních obcí Strahovic a Hněvošic.  

V tematických výtvarných dílnách společně vyráběly francouzské záložky, 

dárkové tašky ze starých časopisů a vizitky.  

Pro děti ze třetích až pátých tříd byla připravena  již po páté Noc 

s Andersenem, které se účastnily i děti z obce Rohov. Díky rozšíření 

prostor knihovny se malí nocležníci krásně vešli. 

Knihovnice také přijaly pozvání na akci Klubu seniorů, kterou 

organizovala pobočka Knihovny Petra Bezruče v Opavě Kateřinkách. Pro 

opavské návštěvníky si připravily přednášku o bylinkách a ochutnávku 

bylinkových čajů, které opavské kolegyně doplnily bylinnými sirupy ze své 

domácí výroby. 

V rohovské knihovně pomáhaly s výrobou vánočních tašek a knižních 

záložek.  

Je chvályhodné, že knihovna neomezuje své aktivity pouze na domácí 

prostředí, ale plní i funkci kulturní rozvědky v obcích v blízkém okolí. 

 

Jana Komárková 
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MěK Kravaře - malé ohlédnutí za rokem 2013 

Protože počátkem loňského roku došlo na oddělení kultury v Kravařích  

k lehkému personálnímu přetřesu, oborem mého pracovního zájmu již 

nebylo  jen samotné knihovnictví, ale také práce na zámku v Kravařích, 

jejíž součástí je, mimo jiné, i průvodcování. 

Co si budeme namlouvat. Kdo mě zná, ví, že je to voda na můj mlejn. 

Snažila jsem se tedy dopátrat i různých pikantérií, a tak se odklonila od 

původního, trochu strohého a fádního textu. 

Z prohlídky zámku jsem kolikrát udělala malou šou, samozřejmě 

přizpůsobenou konkrétními návštěvníky.  

A tak jsem se rozhodla, že o tento nevšední zážitek nepřipravím ani své 

„věrné čtenáře“. 

Pravidelně pro ně v závěru roku připravuji setkání. Vždy, alespoň na rok, 

nezapomenutelné.  

Letos jsem je tedy pozvala přímo na zámek. V rámci programu, ve kterém 

nechybělo zhodnocení našeho čtenářského roku, vyhlášení výsledků o 

nejvášnivějšího čtenáře a pochopitelně prohlídka zámeckého muzea, nás 

ale hlavně  čekala rekonstrukce případu „Jak páni z Kravař přišli ke svému 

jménu aneb Jak to tenkrát bylo“. 

Legenda totiž říká, že jeden chudý pasák krav zachránil dceru hradního 

pána před útokem medvěda a ten ho za to povýšil na rytíře z Kravař, 

protože pásl kravičky. 

Takže zcela dobrovolně přítomné vysloužilé učitelky vytvořily stádo krav, 

s doopravdickými zvonci, z bývalého velitele místní veřejné bezpečnosti 

jsem udělala pasáka, krásnou dceru hradního pána nemohl sehrát nikdo 

jiný než-li naše bývalá kolegyně Nina (tehdy ještě Bradáčová, nyní již 
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Kupková) a ve skutečně strašidelného medvěda se proměnil můj vlastní 

bratr. Režie Ševčíková. 

K tomu již není dále co dodat. Jiráskův Hronov by byl náš.  

Tímto chci jen říct, že si svých čtenářů nesmírně vážím a to i za to, že jsou 

ochotni se mnou jít do čehokoliv. 

 

      Z Kravař zdraví Monika Ševčíková – multikulturní pracovnice  
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Kulturně výchovná činnost v Obecní knihovně v Ludgeřovicích 

v roce 2013 

V roce 2013 uskutečnila knihovna několik besed pro děti. 5. dubna 

vypukla již po třetí pohádková Noc s Andersenem, která se nesla v duchu 

Pirátů z Karibiku. Děti zavřely oči a svou fantazií se přenesly do 

Karibského moře na pirátskou loď Černá perla. Malí dobrodruzi hned na 

začátku obdrželi pirátské šátky a začali se připravovat na tajemnou a 

dobrodružnou cestu za pokladem. Nejdříve se ale posilnili dobrou večeří. 

Děti se dozvěděly, že piráti nejčastěji jedí nasolené maso a suchary. 

Konečně byl nalezen poklad a děti se začaly připravovat na spaní. Před 

spaním jsme si četli z knihy Ivony Březinové – Devatenáct hrůzostrašných 

příběhů. Nakonec se objevil i kapitán lodi Jack Sparow a četli jsme si 

z knihy Piráti z Karibiku. 

Někteří malí piráti byli už řádně vystrašeni a tak jsme naše čtení zakončili 

knihou Astrid Lindgrenové - Děti z Bullerbynu, kterou ilustrovala Helena 

Zmatlíková. Tato známá ilustrátorka by se v roce 2013 dožila 90. 

narozeniny a tak jsme jí vzdali touto četbou i malou vzpomínku. 

Ráno čekaly na děti voňavé koblihy a pak jsme ještě společně ozdobili 

strom Pohádkovník a již nastalo loučení a pro děti začali přicházet rodiče. 

 

Naše pozvání přijal spisovatel knih pro děti Jan Opatřil. Beseda se 

uskutečnila 12. dubna a děti při ní mohli putovat s kapříkem Metlíkem a 

Břeťou po českých rybnících. 

 

Tradičně naši knihovnu navštívil také ilustrátor Adolf Dudek. Děti si s ním 

užily spoustu legrace a také se naučily malovat. Tato beseda se dá 

charakterizovat jako hodina smíchu. 
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Dalšími vítanými hosty knihovny byli Alena a Jiří Márovi, kteří nás svým 

vyprávěním zavedli až k protinožcům do Austrálie. 

 

Také v roce 2013 se uskutečnilo tradiční pasování prvňáčků, které 

připadlo na 21. září. Pasování se ujal ředitel základní školy a zástupce 

starosty naší obce Mgr. Pavel Lokaj, knihovnice královna Pohádka dala 

dětem úkol, každý čtenář musel přečíst jednu větu z pohádkové knížky. 

Všechny děti obdržely dárek, knihu Jozefa Pavloviče Dědeček Večerníček. 

Byla to velmi pěkná a vydařená slavnost. 

Poslední beseda se uskutečnila 3. října. Opět do knihovny zavítal 

osvědčený autor Jan Opatřil s novými dobrodružstvími kapříka Metlíka. 

Pozvali jsme i děti ze sousední obce Markvartovice. Beseda se jim moc 

líbila a naší knihovně přibyli noví čtenáři. 

 

 

Jana Baránková 
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Jací jsme čtenáři a jak navštěvujeme knihovny… 

Na stránkách občasníku OKKO se často setkáváme s doporučeními 

kolegyň, které nás seznamují nejen s novými a zajímavými knihami pro 

dospělé čtenáře, děti a mládež. Nechybějí zde ani tipy filmové či hudební.  

Tento příspěvek si klade za cíl přiblížit výsledky průzkumu dospělé 

populace ČR se zaměřením na čtení, čtenářství a vztah ke knihovnám. 

Běžného čtenáře mohou tyto informace poučit i pobavit nebo mu ukázat 

cestu k dalším dosud nepoznaným titulům i autorům. Zato pro pracovníky 

knihoven a knihkupectví jsou tato data ukazatelem k další podnětné práci 

v osvětě mezi čtenáři. Mohou nás inspirovat v dalších knihovnických 

činnostech a jsou také motivací k inovativním pohledům na další 

možnosti, jak čtenáře a uživatele více zaujmout. Nebo nám ukáží, ve 

kterých oblastech máme rezervy. V příspěvku budu vycházet z článků 

uveřejněných v knihovnických periodikách - Biblio a Čtenář.  

V roce 2013 se uskutečnily dva důležité výzkumy. První z nich měl 

zmapovat český knižní trh, přesněji řečeno, zda lidé kupují knihy a při 

jakých příležitostech. Nebo také, jak se český čtenář dokáže na knižním 

trhu orientovat a který žánr preferuje. Je nutno uvést, že tento průzkum 

zorganizoval Ústav pro českou literaturu AV ČR a Národní knihovna ČR. 

Zde jsou některé výsledky: 

Kdo kupuje knihy více muž či žena? 

Aspoň jednu knihu během roku koupilo 48% obyvatel ČR starších 15 let. 

Více kupují knihy ženy, ale muži za ně dávají víc peněz. Nejvíce knihy 

kupujeme mezi věkem 25-34 let. Nejméně pak v seniorském věku, 

přičemž lidé s VŠ vzděláním jsou taktéž v nakupování knih v převaze. 
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Za jakým účelem knihy kupujeme? 

Knihy nakupujeme „kvůli zábavě“, to se týká žen ve věku 45+ se 

základním a středním vzděláním, které bydlí ve velkoměstě. Kniha jako 

„dárek“ je typická taktéž pro ženy, tentokrát ve věku 55-64 let se 

vzděláním základním, které bydlí v menším městě. „Kvůli studiu“ nakupují 

knihy spíše muži ve věku 15-24 let se vzděláním vysokoškolským, kteří 

mají bydliště v malých sídlech.  

Co rozhoduje při koupi knihy? 

Kupujeme knihy „podle žánru“, tak odpovědělo 73 % respondentů. 

„Podle tématu“ pak 59 %,  „podle autora“ 49 %, „na doporučení známých 

a blízkých“ 43 %. Pouze u 21 % dotázaných rozhoduje výběr cena. Jen 

velmi malé procento hraje roli při vybírání „podle kritiky“ 9 %, „podle 

ohlasu v TV, rozhlasu a denním tisku“ 8 %, „podle nakladatelství a edice“ 

5 % a jen 4 % si vybírá knihu „podle obálky“. 

Jak přehledný je český knižní trh aneb co rádi čteme… 

Pro výraznou většinu z nás je knižní trh nepřehledný, v porovnání s rokem 

2006, kde se touto otázkou ve výzkumu odborníci také zabývali.  

„Důvodem toho, že se na trhu nevyznáme, není spojeno s pozitivním či 

negativním vztahem ke knihám a čtení vůbec.“ A to protože víme, kolik 

toho vychází, a tudíž máme problém se v tom množství orientovat. Ale 

také se nevyznáme, protože nevíme, kolik toho vychází. Ti, kteří nečtou, 

nemají potřebu se zajímat, co se vydává.  

Závěrem…  

Čeští čtenáři jsou „žánristé“, mají svůj oblíbený žánr literatury. Jak citují 

autoři výzkumu: „Knih vychází hodně – peněz je málo.“ „Dnes i znalec 

knižního trhu při vstupu do knihkupectví tápe. Takřka ve všech žánrech.“¨ 

Čerpáno z časopisu Biblio 2, 2014/2, s. 10-11. 
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Nyní se dostáváme k celostátnímu průzkumu dospělé populace, 

který proběhl v roce 2013 a navázal na průzkumy z let 1996 a 2007. 

Můžeme upřesnit, že s tímto výzkumem knihovnické pracovníky seznámil 

na konferenci „Knihovna 21. století“ PhDr. Vít Richter. 

Návštěvnost knihoven postupně klesá, zatímco v roce 1996 to bylo 

30 %, v roce 2007 40 %, v roce 2013 již jen 32 %. Zatímco v roce 1996 

bylo 48 % dospělé populace, která knihovny navštěvovala v minulosti a 

těch, kteří do knihovny nechodili vůbec je 22 %. V roce 2013 se počet 

těchto lidiček zvýšil na 37 %. 

V roce 2012 bylo zaznamenáno 24,3 mil. návštěvníků, což je o 10 mil. více 

než v roce 1992. Musíme upřesnit, že se jedná o „fyzické“ návštěvníky, 

kteří skutečně byli přítomni v knihovnách. Přesto se tento růst 

návštěvnosti ve výsledcích průzkumů neodráží. 

V České republice je výraznější genderové rozlišení obyvatel ve vztahu 

k četbě, ale také k navštěvování a využívání knihoven. Více knihovnu 

navštěvují ženy a ony také více čtou. 

Přestože můžeme směle říci, že ČR má dosti hustou síť veřejných 

knihoven, ve vztahu k financování těchto kulturních institucí jim jejich 

počet spíše škodí. Knihoven máme sice hodně, ale jsou také velmi chudé. 

A jaká je nejvýraznější skupina aktivních uživatelů veřejných knihoven? 

Výraznou skupinu tvoří mladí lidé ve věku 15-29 let. Produktivní věk 30-

49 let se pohybuje v nízkých procentuálních číslech v návštěvnosti 

knihoven. Ve věku 30- 39 let je to 24 % a ve věku 40-49 let 29 %. Ještě 

menší skupinou jsou návštěvníci ve věku 50-59 let, těch je pouze 11 %. 

Zvýšení je pak u skupiny návštěvníků v rozmezí 60-69 let 38 % a 70 let a 

více, těch je 31 %. 

Souvislost v návštěvnosti knihoven a vzděláním prokázala, že knihovny 

slouží ve větší míře lidem se středoškolským 34 % a ještě více pak 
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s vysokoškolským vzděláním, těch je 45 %. Nejvíce navštěvují knihovny 

studenti (54 %), v závěsu za nimi jsou senioři (36 %) a ženy v domácnosti, 

následují ekonomicky aktivní uživatelé (28 %) a skupina nezaměstnaných 

je zastoupena 24 %. 

Na závěr můžeme konstatovat spolu s autory článku, že „knihovny musejí 

věnovat zvýšenou pozornost získávání nových čtenářů či návštěvníků. 

Musejí se také soustředit na to, aby ta část populace, která z různých 

důvodů knihovny nenavštěvuje a nevyužívá, byla dobře informována o 

tom, k čemu a komu knihovny slouží a jaké jsou jejich funkce ve 

společnosti.“ 

Na podrobnější a přesnější údaje se můžete podívat do časopisu Čtenář: 

měsíčník pro knihovny. 66, 2014/2, s. 43-47. 

 

D. Peterková Šelderová – oddělení pro dospělé  
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Nová katalogizační pravidla RDA 

K 1. dubnu 2013 došlo ke změně v katalogizační praxi v USA. Nová 

katalogizační pravidla, na kterých se pracovalo od roku 2005 a první verze 

byla publikována v roce 2010, se nazývají RDA (Resource Description and 

Access). Tato změna ovlivnila katalogizaci v řadě jiných zemí včetně 

Česka. Pracovní skupina pro jmenné zpracování v listopadu 2013 

schválila, že nová katalogizační pravidla RDA, která jsou považována za 

nástupce AACR (Anglo-American Cataloguing Rules), se stávají od 1. 

dubna 2015 závaznými katalogizačními pravidly pro Českou republiku.  

Mezi důvody pro přijetí nových pravidel patří např. to, že po dokončení 

RDA se přestalo pracovat na změnách a úpravách AACR2 a není tedy 

perspektiva jejich dalšího vývoje a řešení nových problémů. AACR2 již 

nepostačují pro katalogizaci nových typů zdrojů a nedokážou se kvalitně 

vypořádat s elektronickým prostředím. 

Na rozdíl od pravidel AACR, která vycházela z druhu dokumentů, nabízejí 

pravidla RDA odlišný model přístupu ke zdrojům bez převažujícího ohledu 

na způsob zveřejnění. Pravidla vycházejí z modelů FRBR (Functional 

Requirements for Bibliographic Records) a FRAD (Functional 

Requirements for Authority Data) a měla by přispět k lepší orientaci 

čtenářů a uživatelů v katalogu. Počítá se s jejich používáním hlavně 

v digitálním prostředí, tedy i s možností využití hypertextových odkazů a 

zápisu vztahů mezi entitami. Pravidla RDA jsou určena pro katalogizaci 

jakýchkoli zdrojů a nejsou závislá na formátu, ale MARC 21 (v 

mezinárodním měřítku nejčastěji používaný), již byl aktualizován tak, aby 

v něm bylo možno zapisovat všechny údaje požadované RDA. 

Pracovní skupina pro jmenné zpracování již na www stránkách Národní 

knihovny ČR zveřejnila některé důležité informace, zápisy a schválené 

materiály. Mezi vystavenými materiály lze najít např. schválený 

Minimální záznam pro textové monografické zdroje pro Souborný katalog 
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ČR, Doporučený záznam RDA/MARC21 pro textové monografické 

publikace či zápis z Pracovní skupiny z 21.11.2013. 

Pokud jde o harmonogram přechodu na RDA, v letošním roce se mj. 

plánuje schválení Minimálního záznamu pro pokračující zdroje, speciální 

zdroje a pro analytický popis, vytvoření webové volně přístupné příručky 

základů metodiky bibliografického popisu či vydání tištěné podoby 

dodatků MARC 21. Na rok 2015 jsou pak v lednu až březnu 2015 

plánována školení školitelů (zástupců velkých, krajských a ústředních 

oborových knihoven), kteří poté proškolí ostatní katalogizátory. V plánu 

jsou též e-learningové kurzy. Školení budou zaměřena na rozdíly mezi 

AACR2 a RDA. Souborný katalog České republiky bude přijímat záznamy 

popsané podle AACR do března 2015. Od dubna 2015 se budou přijímat 

záznamy popsané už podle RDA. 

Vzhledem ke stále probíhajícím změnám a úpravám se prozatím nepočítá 

s tím, že by se vlastní text RDA překládal do češtiny. Členové přípravné 

skupiny pracují s anglickou verzí.  Záznamy vytvořené podle AACR se 

nebudou předělávat podle pravidel RDA, s výjimkou živých záznamů, tj. 

seriálů a pokračujících děl. Pracovní skupina pro jmennou katalogizaci 

také rozhodla, že už dále nebude podporovat formát UNIMARC, protože 

do něj není možné zapracovat pravidla RDA, a v souvislosti s přechodem 

na pravidla RDA doporučuje knihovnám přechod na formát MARC 21.  

Informace k pravidlům RDA budou pravidelně aktualizovány a 

zveřejňovány na stránkách Národní knihovny ČR. 

Použité zdroje: 

Lichtenbergová, Edita; Přibylová, Jarmila. RDA: změna katalogizačních pravidel v 

USA . Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 13.03.2014]. Dostupný na 

<http://www.ikaros.cz/node/7878> ISSN 1212-5075. 

Maixnerová, Lenka. Novinky v katalogizaci – nová katalogizační pravidla RDA. 

Lékařská knihovna [online]. 2013, roč. 18, č. 3-4 [cit. 13.03.2014].  
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Dostupný na: <http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2013/2013-3-

4/novinky-v-katalogizaci>. ISSN 1804-2031. 

Majerová, Jarmila. RDA – katalogizačné pravidlá 3. tisícročia In Bibliografický 

zborník z 12. slovenskej bibliografickej konferencie [online]. Martin : Slovenská 

národná knižnica, 2012 [cit. 13.03.2014]. Dostupný na: 

<http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/12_BK/Majerova.pdf> 

Zápis z Pracovní skupiny 21.11. 2013 [online]. [cit. 13.03.2014]. Dostupný na: < 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-

jednani/zapis-z-pracovni-skupiny-21.11.2013> 

 

Eva Parák Víchová 
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E-knihy 

Nedávno jsme vás informovali o nových počinech Nakladatelství Žár, 

Ostrava – Dušan Žárský. Připomeňme vše krátkou citací z webových 

stránek: 

V současné době, s rozvojem netbooků, tabletů, chytrých telefonů a 
dalších elektronických zařízení je situace příznivější a můžeme nabídnout 
spolupráci publikujícím autorům, i těm, kteří zatím píší takzvaně "do 
šuplíku". Z dodaného textu zhotovíme elektronickou verzi knihy ve dvou 
nejpoužívanějších formátech (pdf a ePub), opatříme všemi 
vydavatelskými náležitostmi (ISBN, registrace v NK) a umístíme na 
profesionální prodejní servery. To vše samozřejmě po předchozím 
zhodnocení, o jaké dílo se jedná. 

- - - 

K původně na webu již uvedeným e-knihám autorů severní 

Moravy a Slezska přibylo několik dalších titulů. Doporučuji 

proto zájemcům, aby nahlédli na www.zar.cz, kde najdou 

odkazy (linky). Jinak přímo na knižní weby: 

http://www.ereading.cz 

http://www.palmknihy.cz 

Potěšitelný je zájem čtenářů.  Autoři se odměňují tím, že 

nabídnou některé své tituly ke stažení zdarma.  Takto se 

každý jedinec může seznámit se stylem spisovatele, 

básníka, a rozhodnout se ke koupi  knih. 

 

 

http://www.zar.cz/
http://www.ereading.cz/
http://www.palmknihy.cz/
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Každá e-kniha z produkce Žáru má platné ISBN, nepostrádá 

ani obsah, autorské minimum a anotace většinou tvoří částí 

recenzí. O e-knihách informuje rovněž Národní knihovna ČR 

Praha. 

 

K zájemcům o elektronické verze knih přibyla i Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, kde nyní najdete básnickou sbírku Podzimková od 

Boženy Klímové a několik titulů od Richarda Sobotky. Vše dostupné 

zdarma.  

http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/clanek/soucasne-ceske-e-

knihy/ 

Dušan Žárský hodlá zanedlouho připravovat výbory z tvorby básníků, 

spisovatelů, atd., které by byly rovněž dostupné volně.  

V úvahu přicházejí také ukázky z chystaných prací literátů. Poslouží jako 

přehled vznikající moravskoslezské tvorby.  

 

Podpořte i vy literaturu svým zájmem. E-knihy jsou 

poměrně levné, nabízejí kvalitu (básnické sbírky, prózy, 

almanachy, šachová literatura) a jistě vás potěší chvilky 

s příběhy, které většinou napsal život, a autorem byly 

jen umně lapeny… Celkově se pomocí „Žáru” tak 

prezentovalo již 18 literátů, někteří opakovaně.  

 

 

 

http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/clanek/soucasne-ceske-e-knihy/
http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/clanek/soucasne-ceske-e-knihy/
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K článku přikládáme náhodně vybrané obaly vydaných 

knih.  

(David Bátor: Milostné lastury; Klíma – Cvek: Rošády pod 

Špilberkem; Richard Sobotka:Někdy navečer, když se tak 

dívám na západ slunce; Božena Klímová: Baví mne svět; 

Kolektiv autorů- almanach: Láska nic nezapomíná) 

 

Božena Klímová (ve spolupráci s Dušanem Žárským) 
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Nejžádanější knihy roku 2013 

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel – Jonas Jonassson 

Jde o bestseller úspěšný v mnoha zemích. Ve Švédsku se 

skutečně stal nejprodávanější knihou let 2010 a 2011. Hlavní 

hrdina Alan Karlsson má v den svých  stých narozenin už plné 

zuby života v domově důchodců, a tak vyleze oknem do 

zahrady, zamíří na nádraží a prvním autobusem se vydá neznámo kam. 

Cestou náhodou přijde ke kufru s tajuplným obsahem, který je důvodem, 

proč ho začíná pronásledovat trojice rozzlobených zločinců. Pohřešuje ho 

i personál domova, takže stařík má v patách brzy také policii. Přeje mu 

však štěstí, díky němuž vždy narazí na přátele, kteří mu pomohou 

z nepříjemností. Toto celkem napínavé a vtipné vyprávění, plné 

bláznivých nápadů i absurdních scén, je navíc pravidelně prokládáno 

kapitolami z Alanovy minulosti. 

 

Levhart, Netopýr, Švábi – Jo Nesbo      

Současný norský spisovatel a hudebník. Jeho knihy byly přeloženy do 35 

jazyků a vyšly ve 140 zemích světa. Kariéru odstartoval kriminální román 

„Netopýr“, za který získal řadu ocenění. Nyní si drží prvenství autora ve 

světové krimi. 
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Žítkovské bohyně – Kateřina Tučková 

Současná česká spisovatelka, která je zároveň také 

úspěšnou kurátorkou. Děj se odehrává v kopcích Bílých 

Karpat, kde jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Všude je 

daleko. Říká se, že právě proto si tam některé ženy 

dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. 

Předávaly si ji z generace na generaci řadu století. Říkali jim bohyně, 

protože dokázaly bohovat – prosit Boha o pomoc. A jeho zásahům trošku 

dopomoci. Říkalo se o nich, že vidí do budoucnosti… 

Dora Idessová – hlavní hrdinka je poslední bohyní a vzpírá se přijmout 

zastaralý způsob života. Ovšem, vše se mění jakmile pochopí, co se 

v jejich životě zdálo být nešťastnou náhodou a co promyšleným 

plánem…. Dora nevěřícně rozplétá  neznámé osudy své rodiny i dalších 

bohyní…. 

Inferno – Dan Brown 

Je mysteriózní thriller amerického autora  a čtvrtým dílem, 

který tak navazuje na sérii Andělé a démoni, Šifra mistra 

Leonarda a Ztracený symbol s hlavní postavou Roberta 

Langdona. Děj se odehrává v samotném srdci Itálie, aby mohl 

vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z největších 

literárních děl všech dob – Dantovým peklem. Při svém tajuplném poslání 

se Langdon musí střetnout s neznámým protivníkem, který nahání hrůzu. 

Proplétává se přitom labyrintem florentských, benátských či 

istanbulských uliček, tajnými chodbami, skrytými komnatami, ale také 

labyrintem narážek a kódů. Jedinou nápovědou je Dantova epická báseň. 

Čas mu přitom odpočítává minuty, až uplyne, má dojít ke katastrofě, 

která navždy změní celý svět…. 

Vanda Scholtzová – oddělení pro dospělé  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mystery_%C5%BE%C3%A1nr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thriller
http://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl%C3%A9_a_d%C3%A9moni
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ifra_mistra_Leonarda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ifra_mistra_Leonarda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%BD_symbol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%BD_symbol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Langdon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Langdon
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Knižní tipy  z dospělého oddělení 

Picoult, Jodi - Vlk samotář 

Ač by se mohlo podle názvu zdát, že kniha je určena 

pouze zoologům, není tomu tak. Autorka si opět pro nás 

připravila velice ožehavé a diskutované téma, kterým 

bezesporu je eutanazie. Život člověka srovnává s životem 

ve vlčí smečce, díky tomu se tak dozvídáme mnoho o 

zvycích a chování vlků. 

Luke Warren strávil celý život výzkumem života vlků. Psal o nich, studoval 

jejich zvyky, dokonce s nimi nějakou dobu i žil. V mnoha ohledech chápe 

vlky lépe než vlastní rodinu. Jeho žena Georgie po letech osamělého 

života vzdala snahu zachránit manželství a svého muže opustila. Jeho syn 

Edward před šesti lety kvůli němu dokonce utekl do Thajska. Vše se ale 

změní ve chvíli. Kdy se dozví, že jeho otec leží po automobilové nehodě 

s vážným zraněním hlavy v kómatu. Edward se vrací domů, aby spolu 

s mladší sestrou Carou rozhodl o otcově osudu. A zatímco Cara, která 

s otcem posledních šest let žila a starala se o něj, se nechce vzdát 

sebemenší naděje, Edward je přesvědčen, že otec sám by si žít dál pouze 

ve vegetativním stavu nepřál.  Jaké motivy vedou jejich rozhodnutí 

nechat otce zemřít, nebo ho udržovat při životě na přístrojích? Jak dokáže 

kdokoli ze členů rodiny takové rozhodnutí učinit, aniž by pak byl do konce 

života sžírán pocitem viny a bolesti? Edward, Cara i Georgie jsou si jisti 

pouze jedním – na otázky, které si budou muset nyní zodpovědět, 

neexistují jednoznačné odpovědi. 

 

 

Jindřiška Fussová – oddělení pro dospělé 
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Knižní tipy  z dospělého oddělení 

Beaton, M. C. 

Agatha Raisinová a otrávený koláč       

Agatha Raisinová a zlý veterinář            

 

Agatha Raisinová a vražedná setba          

 

Agatha Raisinová a výletníci z Dembley      

 

Zatím čtyři knihy od britské autorky, která používá mimo jiné i 

pseudonym M.C.Beaton, popisují životní příhody padesátileté Agathy 

po prodeji její úspěšné PR agentury. 
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Zakoupením domu v malebné vesnici Carsley a ve snaze začlenit se 

mezi místní obyvatele se dostává do různých úsměvných i trapných 

situací. Život na venkově není to pravé co Agatha očekávala a večery 

v dámském klubu, mezi zahrádkáři či klubu turistů  nemohou její 

činorodou povahu uspokojit. Tak se stává, že  strká nos kam by 

neměla, a to ji  dostává  do blízkosti záhad v podobě nezvyklých úmrtí, 

nebo přímo vražd. Samozřejmě Agatha nemůže nechat vyšetřování 

jen na místní policii.  Když je označena tiskem jako úspěšná při 

vyřešení vraždy, stává se každá další záhada pro ni novou výzvou. 

Čtení místy zpestřuje i její zájem o souseda, plukovníka ve výslužbě 

Jamese.  

Knihy nejsou klasickými detektivkami, ale pohodovým a zajímavým 

čtením pro chvíle relaxace a odpočinku.   

 

Mária Mrázková – oddělení pro dospělé 
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Knihy a jejich lidé 

Nedávno se mi dostala do ruky kniha Knihy a jejich lidé. Čtenářské 

životopisy. Protože mě zaujala, chtěla bych Vás nyní s jejím obsahem 

seznámit. Editoval ji literární vědec a vysokoškolský učitel Jiří Trávníček a 

je to soubor třiatřiceti čtenářských životopisů lidí, kteří jsou určitým 

způsobem spojeni s knihami, uměním, čtením. Někteří z nich jsou 

spisovatelé, jiní knihkupci či literární kritici, vědci a také knihovníci.  

Na stránkách knihy se dočteme, jak se dostali ke čtení, jací byli jejich 

oblíbení autoři a literární hrdinové. Knihy mají své osudy a také lidé 

kolem knih nežijí ve vzduchoprázdnu. Literatura do jejich života vstupuje 

za různých okolností. Mnohokrát máme různá životní období propojena 

také s knihami, které v daném období čteme. Již od dětství v knihách 

nacházíme své oblíbené hrdiny, mění se pak v období dospívání, kdy 

hledáme jiné knižní vzory. Jiné knihy čteme, pokud je nám smutno a 

prožíváme nepříjemné chvíle. To hledáme v knihách uklidnění a pohodu a 

nacházíme laskavé přátele. Jiná je zase volba knihy, pokud chceme jen  

v klidu relaxovat. 

V publikaci jsou zachyceny také proměny jednotlivých profesí 

spojených s knihami i to, jak se měnilo společenské postavení jejich 

zástupců. Mnoho se můžeme dozvědět i o životních peripetiích a osudech 

osobností, které do publikace přispěly svými vzpomínkami ze soukromí. 

Pro čtenáře, který knihu otevře, mohou být inspirující informace 

mimo jiné například o tom, jak se zrodila idea Noci s Andersenem v mysli 

knihovnice Hany Hanáčkové a že její srdeční záležitostí v četbě je Betty 

MacDonald. Nebo proč vznikla distribuční síť Kosmas, jejímž zakladatelem 

je Josef Žák, který již od studentských let rád čte Bohumila Hrabala. Dana 

Kalinová popisuje začátky veletrhu Svět knihy, jehož je ředitelkou a také, 

že se díky Hobitovi stala čtenářem. Antonín Bajaja, spisovatel a publicista, 

vzpomíná na svou dětskou četbu knih R. Kiplinga Knihy džunglí, nebo 
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dětské příběhy A. Ramsone. Naopak jej neoslovily Rychlé šípy. A dodnes 

jej vlastně míjí styl fantasy.  

Petr Bouda, antikvář, vzpomíná na dědečkovu knihovnu, která byla plná 

knižních pokladů a přiznává, že „v těžké životní situaci mu také pomohla 

kniha“.  

Jaroslav Císař, kromě jiného také šéfredaktor Grand Biblia a Biblia, píše o 

posvátné úctě ke knihám a o období, kdy jej „chytla“ četba F. L. Věka. 

Editor a učitel Pavel Kryštof Novák popisuje svá osobní setkání se 

spisovatelkou Vlastou Javořickou: „Vždycky měla nějakou dobrou buchtu, 

to mě taky těšilo. Hodně času jsme trávili na zahradě, kterou taky 

milovala.“ 

Michal Jareš, kritik, vědec, redaktor a básník vzpomíná na Vinnetoua, 

Karafiátovy Broučky i na první setkání s románem Kmotr. Uvádí, že někdy 

sice cítí „únavu z písmenek, to ano – znechucení ne.“ A v těžké chvíli mu 

zase spíše „pomohli lidi než knížky“. 

Eva Katrušáková, organizátorka a propagátorka nadace Celé Česko čte 

dětem, vzpomíná na čtení Andersenových pohádek, na příjemnou knížku 

pro děvčata Annu ze Zeleného domu a připomíná, že „v předčítání nejde 

jen o čtení, ale o mnohem víc…“ 

Básník J. H. Krchovský pro změnu považuje Malého Bobše za čtení pro 

fajnšmekry a jeho svérázný pohled na knihy a literární hrdiny nás přinutí k 

zamyšlení. Věra Menclová, literární historička, editorka a pedagožka 

uvádí, že „nikdy nečetla dívčí romány“, ale několikrát do roka „se musí 

vrátit k nějakým detektivkám“, ať už od Agathy nebo Dorothy. 

V krátkosti ještě můžeme připomenout slova spisovatelky Simony 

Monyové, která „chtěla být vždy spisovatelkou, ne zrovna pro masy, ale 

spisovatelkou čtenou“. Morbidní jí přišly pohádky bratří Grimmů, za to 

blízké ji byly pohádky ruské. V období dospívání četla básníky jako je 
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Kainar, Skácel, Holan a také Mišíka. V závěru uvádí, že „papírová kniha 

neodcizuje, protože si ji půjčujeme z ruky do ruky“. Petr Voit, knihovědec 

a literární kritik tvrdí, že „knihy jsem v životě neopustil nikdy, na tomto 

poli jsem žádnou krizi neměl“. 

Ve výčtu jmen osobností a jejich vyznání knihám bychom mohli 

pokračovat, ale to není smyslem tohoto článku. Možná se pod vlivem 

četby zamyslíte a uvědomíte, co kniha znamená pro vás samotné a jaký 

smysl a úkol má kniha ve vašich životech. Anebo se pokusíte spolu 

s citovanými příběhy uvažovat o budoucnosti knih, knižního trhu a 

knihoven vůbec. 

Na závěr bych chtěla uvést několik citací z knihy, v nichž dotázaní 

zodpovídají otázku - Jak vidíte budoucnost knihy? Tady jsou odpovědi: 

 „… Jak to bude s knihami tak za padesát let? Tohle odhadnout je 

opravdu těžké, ale asi stále půjde o koexistenci tištěných a elektronických 

knížek. Jak se to bude přelévat z jednoho do druhého, těžko říct. I 

knihovny se budou muset přizpůsobit…Lidé budou číst pořád. Existují 

různé vize, co se stane hrozného, ale ono se asi nic tak zásadního 

nestane…“ 

(Dana Blatná,editorka) 

 „Co se stane s knihovnami? Pořád věřím tomu, že lidi na klasické 

knížky chodit budou. Ale je pravda, že je ještě krátká doba na to, aby to 

člověk hodnotil. Knihovny se asi také změní. Rozšíří se aktivity, které už 

dnes stejně nabízejí. To znamená, že budou více kulturními a komunitními 

centry. Už dnes tráví děti běžně v knihovně svůj volný čas. … 

 …Myslím, že knihovny budou stále žádané, protože s pokrokem 

techniky začne klasických knih ubývat a lidé se k nim budou velmi rádi 

vracet, aby si připomněli jejich vůni a zvuk obrácené stránky.“  

(Hana Hanáčková, knihovnice) 
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 „…Jestli třeba čtení někdy zanikne? Tohle řešit nepotřebuju. Já mám 

stejně radši lidi, kteří mi řeknou, že nečtou, než ty, kteří se potřebují 

předvádět, že čtou a co všechno v poslední době přečetli ...“ 

(Ondřej Horák, redaktor a prozaik) 

 „…Obávám se, že knížky a noviny to budou mít hodně těžké. Osobně 

bych se na to vůbec netěšil. Pro mě bylo vždycky nejhezčí jít si před celý 

Místek do Frýdku do okresní knihovny a tam si vyhledávat. A teď to voní, 

každá knížka jináč. Na displeji vám nevoní nic. Sám se ale snažím 

diplomky číst jenom elektronicky..., aby se zbytečně neplýtvalo 

papírem…“ 

(sociolog a pedagog Jan Keller) 

 „…Písemné dokumenty, i když budou digitalizovány, tak někde musí 

být, někde musí být střediska, kde paměť národa zůstane zachovaná… 

Vývoj směřuje k tomu, že se z knihoven stanou centra setkávání, kde se 

můžete sejít a kde vám knihovna vytváří podmínky nikoli primárně ke 

čtení, ale k tomu, abyste diskutovali o věcech, které zajímají obě strany. A 

papírová kniha? Ta bude žít ještě velmi dlouhou dobu. Dohlédnout 

k tomu, jak bude kniha žít za sto let, to neumím.“ 

(Ladislav Kurka, knihovník a VŠ učitel) 

„Uvažovat o budoucnosti knihy – to je skoro absurdní. Kniha je 

nesmrtelná. Copak může existovat člověk, jemuž není lhostejný běh 

života, co by se obešel bez knihy? Čím sytí své tázání, svou obraznost, 

svou zvídavost? K tomu přece nemůže stačit televize ani denní tisk. I za 

sto let bude papírová kniha. Lidi si to budou otevírat; vždyť je to krásný…“ 

(Jaroslav Med, literární historik, kritik) 

„Kniha ve své tradiční podobě pro určitou skupinu lidí zůstane vždy, 

snad navěky, kulturním fenoménem.“ (Ivo Odehnal, básník, nakladatel,      

redaktor) 
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 „Nemyslím si třeba, že elektronické knihy jsou nebezpečím pro 

papírovou knihu. Já osobně je vítám, proto je to další médium na vnímání 

tištěného slova. Ale až v Evropě přijde velký black-out, zhroutí se 

přenosová síť elektrické energie a bude tady čtrnáct dnů tma, tak si 

čtečku nezapnete. Zase sáhnete po svíčce a papírové knize či po 

předmětech, které nás provázejí hodně dlouho. Jsou jednoduché, a proto 

fungují.“ 

(nakladatel a knihkupec Jiří Padevět) 

 „Rozhodující je, jestli lidé nezapomenou číst. Vážně si myslím, že toto 

nebezpečí hrozí. Nechci být příliš patetický, ale co je čtení? Setkání se 

životem. Správný čtenář text prožívá. Vygotskij říkal, že literatura je 

sociální technika citu. Literatura, zejména ta vyprávěcí, ti dá prožít 

alternativní životy.“ 

(překladatel a redaktor Jiří Pelán) 

 

Citováno a čerpáno bylo z knihy: 

TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. Knihy a jejich lidé: čtenářské životopisy. 1. vyd. Brno: 

Host, 2013. 534 s. ISBN 978-80-7294-967-0. 

 

D. Peterková Šelderová – oddělení pro dospělé 
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Literatura pro děti a mládež 

 

Lumír včelaří 

Holasová, Aneta Františka 

Praha: Raketa: Labyrint 2013 

 

Naučná kniha pro nejmenší čtenáře.  

Hlavním hrdinou je medvídek Lumír, který zdědil po svém dědečkovi 

včelín a teď je na něm, aby ve včelaření pokračoval. Pomocnicí je mu jeho 

babička. Medvídek musí začít od samého začátku a naučit se všemu, co 

v této práci potřebuje znát. Postupně získává všechny vědomosti a stává 

se z něho opravdový včelař. S těmito znalostmi se chce podělit i s dětmi  

a provádí je voňavým světem medu. Dozvíme se,  jak se včelky rodí, 

z jakých květin sbírají med, čím se dokrmují, jak se o ně dobře postarat. 

Poznáme jaké oblečení a  náčiní potřebují včelaři ke své činnosti. Zkrátka 

a dobře zjistíme, jak dlouhá je cesta od jediné kytičky ke slaďoučkému 

medu. Po přečtení už budeme vědět, proč pracovité lidi přirovnáváme ke 

včeličkám. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

30 

Cesty dětí do staletí aneb jak Běta a Kuba poznávali naši historii. 

Schwabikova, Kateřina – Botková, Barbora 

Praha: Slovart 2013 

 

 

 

Další zajímavá naučná kniha nejen pro nejmenší čtenáře. 

Na začátku knihy se seznámíme se dvěmi zvídavými dětmi Bětuškou a 

Kubíkem. Jednoho nedělního odpoledne se vydají s rodiči do muzea. Při 

prohlídce exponátů narazí na stroj času, který je velice zaujme… Co se 

stane? Děti ho samozřejmě touží vyzkoušet. Podaří se ! Zatáhnou za 

největší páku…a procestují celou naší historií. Seznámí se nejen s životem 

v jednotlivých historických etapách, ale naučí se spoustu nových pojmů. 

Poznají zajímavé osobnosti, řemesla, platidla, obchod, tresty, vynálezy,  

umění, způsoby léčení, náboženství, školu, módu, architekturu, hračky, 

zahrady, dopravu…, a to vše na vlastní oči. 

Kniha je velice pěkně uspořádána a díky názorným ilustracím velice 

srozumitelná. Pozornost textu je umocněna o nejrůznější úkoly, které 

děti celou knihou provází.  
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Čarovná rolnička. Pohádková cesta ke klidu, soustředění a pohodě.  

Navíc základní cviky jógy pro děti. 

Podolský Cyril 

Praha: Práh 2013 

 

V jednom malém domečku na severu Čech u hodného dědečka se dějí 

zvláštní věci. Má totiž v kuchyni na poličce schovanou  kouzelnou 

rolničku. Vždy když k němu přijede dcera s vnučkou na prázdniny a  

rolničku rozeznějí, obyčejná kuchyň se promění v zahradu plnou květů a 

zvířátek. Maminka Viktorie přitom vypráví  malé dceři Viktorce pohádky. 

Pohádky  z kouzelné zahrady jménem Jóga. Nezůstane jen u vyprávění. 

Ke každé pohádce se Viktorka učí i jednoduché cviky . Společně cvičí  

rybu, motýla, psa, krokodýla, lva, páva, velblouda, kobru, želvu, vránu….   

Kniha je doprovázena fotografiemi k lepšímu zvládnutí a pochopení 

celého cvičení. 

 

Tatínku, nezlob! 

Rožnovská, Lenka 

Praha: Grada 2013 

Hlavní hrdince této knížky, budou jistě všechny děti závidět. Její tatínek 

je totiž vynálezce. 

Vynalézá všechno možné a hlavně doma, kde mu může Barunka 

pomáhat!  

Dovedete si jistě představit s jakým nadšením! A co nového se jim 

podařilo vymyslet? Tak například : myšocink, bublihvízd, zježovač … 
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Vůbec nejlepší nápady ale dostávali, když maminka odjela na několik dní 

na školení. Ta se po návratu  nestačila divit, jak šikovné má doma 

vynálezce! Ale protože se mají všichni moc rádi a  tatínek slíbil, že už 

zlobit nebude, všechno jim odpustila a oba dostali velikou pusu. 

Pokud jste zvědaví, jaké to vlastně tatínek s Barunkou vymysleli vynálezy, 

nezbývá vám, než se začíst do veselé knihy L.Rožnovské. Budete se skvěle 

bavit. 

Kniha vyšla v edici Čtení pro prvňáčky. 

 

 

Julie mezi slovy 

Dvořáková, Petra 

Brno: Host 2013 

 

Kniha nám otevírá složitá témata ze světa dospělých, se kterými se řada 

dětí bohužel setkává již v útlém věku. 

Čtení této knihy by mohlo být malým rádcem jak je pochopit a zvládnout. 

Příběh začíná ve městě. Rodiče desetileté Julie a osmileté Ely se 

rozvádějí. Důvodem je alkohol, kterému maminka dává přednost před 

vším ostatním. Nadělala spoustu dluhů, které teď musí tatínek splatit. 

Maminka nastupuje do protialkoholní léčebny. Po nějakém čase se 

holčičky stěhují s tatínkem na venkov k tetě, kterou si tatínek namluvil 

místo maminky. Ona sama má dva syny-starší kluky.  Společné soužití 

není ze začátku vůbec jednoduché ani pro jednoho z členů nové rodiny. 

Navíc je všechny trápí problematické chování malé Ely, která si nese ze 

zanedbané péče matky následky. 
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Děvčátka stále doufají, že si pro ně jednoho dne maminka přijede. Stále 

slibovaná návštěva se ale nikdy neuskuteční a i ony nakonec pochopí, že 

už o ně maminka nestojí. Julie si píše deník-vofukovník, kde se ze svého 

trápení vypisuje. Pomalu se skamarádí jak s novými sourozenci, tak i se 

svou náhradní maminkou a společně se těší na miminko, které se jim 

brzo narodí. Nakonec se vše srovná a obě holčičky zjistí, že i život na 

venkově je snesitelný a zábavný, pokud rodina funguje jak má a mají se 

všichni rádi. 

V knize se setkáváme s pojmy jako je kyberšikana, rozvod, handicapovaný 

člověk, kreditní karta, sebezápor, rozsudek, alkoholismus, psychiatrická 

léčebna, počůrávání, sociální rozdíly mezi lidmi, …všechny jsou dětem 

srozumitelně vysvětleny. 

Na konci knihy je internetová adresa, kam mohou děti paní spisovatelce 

psát a svěřovat se jí se svými problémy s dospělými. 

 

Romana Martiníková – pobočka Kateřinky 
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Tajemství 

 

„… jen krůček od tajemství”, tak se jmenuje nový almanach 

Severočeského klubu spisovatelů. Prostor k prezentaci dostali také autoři 

odjinud, jsou to příznivci klubu. 

 

Kniha vyšla oficiálně 19. listopadu 

2013. Vydala Severočeská vědecká 

knihovna, spolu se Severočeským 

klubem spisovatelů. Finančně 

podpořil Magistrát města Ústí nad 

Labem.  

 

Rozsah publikace: 148 stran. Vazba 

měkká, lepená, obal tvrdší karton, 

černé barvy, s kresbou Jany 

Wiesnerové. Rozměry: š cca 15 cm, 

v cca 21. Síla hřbetu: cca 1 cm.  

 

Ilustrace  malířky J. V. jsou též zařazeny v knize. Ony samy evokují pocit 

neznáma, a fantazie čtenáře může tak pracovat při čtení na plno. 

Redaktoři: Věra Bartošková, Pavel Koukal, Ladislav Muška. Grafická 

úprava – Milan Kreim. Tisk – Jiří Bartoš – SLON, spol. s r. o.  

 

 

http://www.litomericko24.cz/wp-content/mp-up/2013/12/medium.jpg
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Zájemci si mohou antologii zakoupit za 100,- Kč v Severočeské vědecké 

knihovně v Ústí nad Labem, či zapůjčit v knihovnách blízko svého bydliště. 

Předseda klubu Ladislav Muška oslovil členy a literáty odjinud takto: 

„Domníváme se, že různých tajemství je navzdory vědeckým výzkumům 

kolem nás pořád dost a některá může propátrat a vynést na světlo jen 

básník či spisovatel.”  

(citace, úryvek - celý text uveden v knize jako Předmluva, str. 3) 

 

Výzvu vzalo za své 27 básníků a spisovatelů ústeckého regionu a 8 hostů.  

Jsou mezi nimi mladí nadějní tvůrci, ale též osvědčení a uznávaní literáti. 

 Almanach nabízí básně, povídky, zamyšlení. Jak si autoři poradili 

s námětem? Vzhledem k rozsahu knihy bude čtenář rozhodovat dlouho.  

Například - co asi obnáší povídka Ladislava Mušky:  

ANDĚLKA, SATAN A VYŠŠÍ ŘÁD?     
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Nebo z čeho vycházeli básníci? 

XXX  

Údiv/ malajský tygr/ v naději   

průstřely elektrod/ mozkem/ tykadla na oběžné/ dráze 

jásot/ deště větrů mlhy/ až k zmrazení/ snů 

(báseň bez názvu,Věra Bartošková, str. 13) 

Pokud si přejete být lehce vyvedeni z míry, nabízím svou hororovou 

povídku Porcelánová hlava (almanach, str. 57) 

Úryvek  

Chci si zapálit cigaretu, pro uklidnění. Nejde to. Třesou se mi ruce.  

Krabička zápalek padá na lesklou plovoucí podlahu. Slyším, jak se zápalky 

poťouchle chechtají a pošťuchují se. Asi jsem se taky zbláznil!  Opláchnu si 

pro jistotu obličej studenou vodou…  V koupelně oči upřu směrem pod 

umyvadlo. Samozřejmě, nic tam není, natož vak s tělem bez hlavy! Ta 

úleva!!! Otočím páčkou. Voda neteče. Čekám.  Někde v potrubí podivně 

zabublá. - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled do knihy (obsah a soupis  jmen autorů) 
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Jde o antologii spojenou s veškerými možnými tajemstvími přírody a 

člověka, vesmíru i země, tajemství duše i těla, fantasy i sci-fi a podobně; 

uvádí se v jednom novinovém článku.  

- - - 

Závěrem se sluší poděkovat těm, kdo věnovali svůj čas, energii a um, aby 

publikace vstoupila na knižní jeviště!  

 

Děj rozehrál nevšedně historik, spisovatel, badatel a 

novinář Pavel Koukal († 4. 3. 2014) svým 

pojednáním - „Jak duchcovský knihovník Giacomo 

Casanova předběhl fantazii Julese Verna.”   

(str. 4-12) 

(historik Pavel Koukal, foto ze soukromého archivu - 

zmenšeno) 

 

Úryvek  

(str. 5) 

V intencích tohoto almanachu k tomu přidejme konstatování, které se již 

konečně šíří po internetu: Giacomo Casanova byl také zakladatelem sci-fi 

literatury v Čecháh. 

- - - 

Přeji hezký zážitek s „tajemnou” publikací, spolu s verši Vladimíra Stibora:  

Jednou požádám,/ bude to krásná troufalost,/ o soupis přítoků všech řek/ 

Jana Křtitele.  

(citace z básně Jak jsem hledal přítele, str. 115) 

Božena Klímová 
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JEŘABINOVÉ HORY 

 

Motto: 

ROZHODL JSEM SE PŘELSTÍT SMRT; 

ODKÁŽI TI VŠECHNY SVÉ ZAHRADY, 

JEŘABINOVÉ HORY V DÁLCE. 

Vladimír Stibor (sbírka Jeřabinové hory, 2013) 

 

7. prosince 2013 se básník Vladimír Stibor z Nechvalic u Sedlčan rozhodl, 

že mne obdaruje svou novou sbírkou básní. V adventní čas loňského 

prosince to byl vskutku milý dárek.   

Co říci o literátovi? Má za sebou řadu knih, též 

publikuje v časopisech, i povídky, atd. Získal 

různá ocenění. Mimo vlastní tvorby napomohl 

jako editor na svět 2 almanachům poezie, a jak 

vím, chystá se nabídnout kolegům psavcům 

prezentaci veršů, případně aforismů, v dalším.  

Připomeňme, že V. S. má též blízko k výtvarnu, 

k přírodě, což vyplývá i z jeho textů. Doporučuji 

si v jeho nové knize přečíst životopis. Velmi 

zajímavý! I s vtipným dovětkem, že „zápasí se 

svými čtyřiapadesáti podzimy”… 
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Básnická sbírka Jeřabinové hory má měkkou vazbu, ale s lepeným 

hřbetem. Obal je tvrdší karton, s černou kresbou, na podkladu jeřabinové 

barvy. Velikost: š. 15 cm, v 14 cm, hřbet 0,8 cm. Tištěno  na smetanově 

zbarveném papíru, silnějším, podobném ručnímu. Básně (29) jsou 

všechny uvedeny velkým písmem. Posazeny jsou na střed stránek. 

V levém a pravém dolním rohu dvoustran najdeme číslování. Rozsah: 88 

stran. Doporučená cena neuvedena. 
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Ilustrace a grafická úprava: Luciána Stiborová, DIS. Vydal Milan Hodek, 

Hradec Králové, 2013. Vydání první. Kniha nepostrádá  soupis tvorby, 

životopis, ani obsah.  

 

Pohled do otevřené knihy. 

Opravdu ráda doporučuji básnickou sbírku Vladimíra Stibora Vaší 

pozornosti a Vašemu zájmu. Myslím tím čtenáře, ale i knihovny! Ostatně, 

kdo by si smyslově nepochutnal na takovýchto verších, které probouzejí 

obrazotvornost, jsou malbami. Jejich metafory udivují. Jak jdou jedna za 

druhou, tvoří příběh, od Motta po Epitaf. Básně, sevřené obalem, 

obsahují život, radost, strach, obavy, smutek, komíhavou víru v Boha, 

drobty naděje, tedy vše - od lásek až po tušenou smrt. 
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Zamyšlení nad knihou uzavřu básní Vladimíra Stibora: 

 

OBEJDI TŘIKRÁT HORU 

A NÁHLE BUDE TVÁ. 

NAVZDORY SMRTI 

Z OCÚNŮ VSTÁVAJÍ PTÁCI; 

OBLOHA SE S NIMI ZASTAVUJE 

KDESI VYSOKO 

A V TANCI. 

(báseň Romanu Polákovi, sbírka Jeřabinové hory, str. 13) 

. . . 

Literární kritikové mohou mít  jiný pohled. Důležité ovšem je, nakolik se 

čtenář setká v myšlence s touto poezií a pomyslí si: jako by básník psal o 

mně… Pak v pravém slova smyslu verše adoptuje! 

 

Božena Klímová 
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Novinky na DVD, které si zaslouží vaši pozornost 

 

JASMÍNINY SLZY – nejnovější film režiséra a 

scénáristy Woody Allena, za hlavní roli získala 

herečka Cate Blanchett cenu Akademie Oscar® 

2014.                                                                        

Jasmine je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, 

která má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické 

manželství s bohatým podnikatelem Halem (Alec 

Baldwin) i bezstarostný život se v jediný okamžik 

rozpadnou na kousky. Jasmine se stěhuje ke své 

sestře Ginger (Sally Hawkins), která má skromný byt v San Francisku. 

Jenže útěk z pohádkového stereotypu není tak jednoduchý. Jasmine 

s nechutí přijímá práci recepční v zubní ordinaci, kde přitahuje nechtěnou 

pozornost svého šéfa (Michael Stuhlbarg). Přes všechno si hodlá i nadále 

zachovat aristokratické způsoby, i když je emocionálně na dně a jejím 

nejlepším přítelem je koktejl antidepresiv a alkoholu. Když potkává 

Dwighta (Peter Sarsgaard), šarmantního diplomata, který je uchvácen její 

krásou, oduševnělostí a stylem, má dojem, že nachází novou životní 

cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého života opravdu čeká? 

Komediální drama Jasmíniny slzy vypráví o důsledcích, které mohou 

nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí 

vidět. 

 GRAVITACE – film režiséra a scénáristy Alfonso 

Cuaróna získal v tomto roce 7 cen Akademie Oscar® 

včetně za nejlepší režii.                                                                           

Špičková lékařka a inženýrka Dr. Ryan Stoneová 

(Sandra Bullock) se vydává na svoji první vesmírnou 

misi, přičemž společnost jí dělá zkušený astronaut 
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Matt Kowalski (George Clooney). Během zdánlivě rutinního výstupu do 

mezihvězdného prostoru dojde ke katastrofě. Raketoplán je zničen a 

Stoneová s Kowalskim se ocitají úplně sami, připoutáni jen jeden k 

druhému, a míří do temných hlubin vesmíru. Strach se pomalu mění v 

paniku a jejich nepatrné zásoby kyslíku se s každým nádechem tenčí. 

Jenže dostat se domů znamená vydat se do ještě vzdálenějších koutů té 

strašlivé prázdnoty. 

Tento film máme také na blu-ray discích a to jak v 2D tak i ve 3D obrazu, 

ve kterém si divák nejlépe vychutná velkolepost filmových záběrů tohoto 

filmu. 

ZMIZENÍ - silné téma, vynikající scénář plný zvratů a 

životní herecké výkony poskládaly dohromady thriller 

o pátrání po dvou zmizelých děvčatech, který je 

napínavý až k nesnesení. Keller Dover (Hugh Jackman) 

čelí asi nejhorší noční můře každého rodiče, jeho 

šestiletá dcera Anna a její kamarádka Joy jednoho 

večera na Díkuvzdání zmizí. Jejich hledání nebere 

konce, hodiny se vlečou a dívky jsou stále 

pohřešovány. Do objektu zájmu se při pátrání 

dostane zchátralý karavan, který parkoval před jejich domem a u kterého 

si dívky naposledy hrály. K případu je povolán detektiv Loki (Jake 

Gyllenhaal), který zatýká řidiče karavanu, retardovaného Alexe Jonese 

(Paul Dano), ale pro nedostatek důkazů je Jones po nějaké době 

propuštěn. Oficiální pátrání sice stále pokračuje, ale Dover se cítí 

bezradný, jeho strach se mísí se vztekem a zlobou. Bere spravedlnost do 

svých rukou a bez ohledu na následky se rozhodne vyslechnout jediné 

pojítko k případu sám, po svém a bez rukaviček. 

 

Jana Langová - mediatéka 
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Vzpomínka na Opavu 

 

Po skvělé příležitosti v dubnu v roce 2012 jsem měl podruhé čtení v 

knihovně Petra Bezruče v Opavě v září 2013, hned po vydání mojí třetí 

knihy „Ryba mimo vodu“. Ve skutečnosti to bylo vůbec první čtení po 

vydání nové knížky a měl jsem za to perfektní místnost – Knihovna Petra 

Bezruče. Krásný velké sál v historické budově knihovny byl prakticky 

obsazený. A přivítán a reakce posluchačů byl super. Zdá se, že lidi v 

Opavě – z nějakého důvodu – mi rozumí líp, než jiné lidi jinde v České 

republice.  

 

Druhý den ráno po čtení jsem měl příležitost mít ještě dvě „speciální“ 

akce – tentokrát čtení pro studenty z místních škol. Jako předešlý večer, 

velké sál v knihovně byl obsazený. Atmosféra byla skvělá. Bavil jsem se 

moc a mám pocit, že studenti se taky bavili. A konec byl super! Několik 

studentek koupily pro svoji učitelku knihu „Ryba mimo vodu“ jako dárek. 

Úsměv na tváři učitelky byl tak krásně dojemný, že pohled je až do 

dnešního dne pořád jasně na mojí paměti. 

 

Jon Davis 
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Sběratelství, jestliže nemá za podklad ziskuchtivost nebo spekulaci, je téměř vědou. 

Wilhem  von Humboldt 

Paměti znaveného knihovníka, aneb normální knihovník neexistuje 

  

Nadpis zcela jistě nadzvedne některé kolegy, kteří si na své normálnosti 

zakládají.  Ale přátelé, položme si otázku, co je to být normální? Sami 

sebe totiž vidíme v tom nejlepším světle. S přibývajícím věkem dochází 

k jisté sebereflexi a připouštíme si i existenci jistých libůstek, které se 

našemu okolí nemusí jevit právě jako standardní. Na kolik nám naše 

zvláštnosti přerostou přes hlavu a začnou obtěžovat okolí záleží nejen na 

síle charakteru či přátelském/nepřátelském duchu pracovního kolektivu.   

Jednou z markantních úchylek v našich řadách je sběratelství. Sběr, 

činnost lidstvu vlastní od pradávna, je nerozlučně spjata s naší profesí. 

V každém z knihovníků dřímá sběrač, máme to přece v popisu práce!  

I když se někdo může bránit, že on sám je prost jakéhokoliv materiálního 

shromažďování nad rámec objektů vymezených pracovní náplní, při 

bližším prozkoumání se na povrch vynoří vždy nějaká roztomilá úchylka.  

 

Každý sběratel je do jisté míry sběratelem odpadků, které zachraňuje 

před „konečným řešením“ v popelnici a svou láskou a péčí jim vdechuje 

nový život. Jak rozličná je kytice lučních květů, tak pestrá je i směsice 

charakterů sběračů. Je velmi těžké stanovit přesnou definici sběrače, 

protože i předměty zájmu sběratelské činnosti jsou velmi rozmanité. 

Nabízím laskavému čtenáři stručný úvod do sociologické sondy sběračů 

v naší  knihovně, neboť sběratelské aktivity přerostly u mnohých až do 

patologické závislosti.  
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Sběrač individualista 

Zdánlivě neškodný jedinec, který si tiše hýčká svou sběračskou úchylku 

v klidu kanceláře. Typickým příkladem je posedlost většiny pracovníků 

shromažďovat lístečky šmíráčky, kterými plní šuplíčky a krabičky k 

prasknutí. 

Představitelem těžší formy sběratele samotáře je kolega, který od 

prvního pracovního dne každého roku začíná shromažďovat lepící štítky, 

které strhává z vracejících se cirkulačních souborů. Předmětné štítky jsou  

čistě jeho doménou, protože NIKDO  jiný se ke kýžené komoditě nemůže 

dostat. Jedná se totiž o výlučný odpad vzniklý z jeho činnosti. Ze štítků 

vytváří nejprve kostičku, která během roku bobtná a roste a na konci 

roku se stává vítanou trofejí v knihovnické tombole. Kolega celý rok 

neopomíná informovat okolí, jak si jeho kostečka vede a do odporných 

detailů vykládá všem, kteří projeví nepatrný zájem, podrobnosti ze života  

kostky s pýchou milujícího rodiče stvořitele.  

Dalším podivínem je kolegyně, která úhledně shromažďuje bublinkové 

folie, které zarovnává do komínků jako na vojně. Zatím co kolega kubista 

žárlivě střeží svoji kostičku jako brouk hovnivál, kolegyně, zatím plně 

socializovaná,  je benevolentnější, a zbytku knihovny je dovoleno, 

v případě potřeby, její zásoby bublinek používat ku prospěchu celku.  

 

Sběrač domovní 

Je dalším typickým představitelem shromažďovačů v knihovně. 

Charakteristikou těchto sběračů je fakt, že předměty své sbírky 

nevytvářejí v pracovní době z materiálů vzniklých knihovnickou činností.  

NAOPAK nosí do práce nejlepší kousky ze svých domácích sbírek. 

Předměty, kterými zásobuje sběrač domovní knihovnickou obec, byly 

mnohdy shromažďovány celými generacemi rodinných příslušníků, 
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vznikají z jejich umělecké činnosti či nechtěných darů příbuzenstva. Ale i 

zde se dá najít pověstné zlaté vejce. Zejména jsou vítány oděvní součásti, 

které nacházejí čestné místo v knihovnických produkcích. Význam těchto 

sběračů pro rozvoj knihovnické, zejména knihovnicko umělecké činnosti, 

je zásadní a přispívá k rozvoji služeb.  

 

Sběrač přemisťovač 

Tady sběratelská vášeň souvisí s kleptomanií. Přemisťovač má dlouhé 

prsty, ve kterých nejčastěji skončí propisky. Veden instinktem šelmy se 

zpravidla zmocňuje nejoblíbenějšího a nejlépe píšícího psacího náčiní na 

stole protivníka. Naštěstí  přemisťovač vystavuje své trofeje veřejně na 

svém psacím stole, proto znalí jedinci při opětovné návštěvě na 

sběračově pracovišti si z jeho rozsáhlé sbírky zcela jistě vyberou. 

Přemisťovač se také často zaměřuje na nůžky, sešívačky a další 

kancelářský mobiliář, podle své akutní potřeby. Díky rychlé zpětné vazbě 

jsou však jeho sbírky pravidelně decimovány a rozebírány původními 

majiteli. 

 

Sběrač lidumil   

Lidstvu nejnebezpečnější forma sběrače. Ve snaze uspokojit své 

sběratelské pudy, vytváří přidanou hodnotu dobrého skutku. Pracuje pro 

dobro věci neúnavně a neochvějně, většinou ač samouk, používá účinné 

marketingové nástroje i oko hada, kterým uštkne nevinné oběti. 

Osazenstvo knihovny vždy zpozorní, když naše kolegyně vytáhne ze své 

tašky na kolečkách pětilitrové okurkové lahve a v pauze na kávu je 

fanaticky leští. Poté úsečně vydá rozkazy, co se do které láhve bude 

shromažďovat. Má dokonalý přehled o zapojení jednotlivých pracovníků 

do sbírky a neomlouvá sebemenší zaváhání. V podstatě si myslíme, že je 
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obdařena třetím okem, protože neváhá obtelefonovávat svačící kolegy a 

vymáhat aluminiová víčka od jogurtů, stanioly z čokoládek, plastové 

uzávěry od lahví a dokonce usměrňuje i nákupy tekutin zbytku kolektivu 

podle barvy špuntu. S narůstající sbírkou se doslova mazlí a spřádá nové 

strategie, jak bezbranné okolí více zaktivizuje pro své zájmy. 

Jiný sběrač lidumil z našich řad je daleko sofistikovanější. Rekrutoval se ze 

sběrače domovního a ve snaze rychleji rozšířit portfolio své sbírky, se 

touto pochlubil v práci. Krása sbírky vyvolala bouřlivou reakci aktivních 

sběračů zapojovačů, kteří nasadili veškerý svůj um z knihovnických  

kampaní a napomohli  k rychlému růstu sbírky. Sběrač lidumil je po 

zásluze odměnil v nezapomenutelné one woman show, čímž vyvolal další 

vlnu sběratelské psychózy. Na sklonku loňského roku předstíral zdánlivý 

nezájem o svou sbírku a  veřejně avizoval úmysl sbírku uzavřít. Vyvolal 

paniku  a donutil v podstatě sběrače zapojovače  žebrat o to, aby mohli 

v jeho úsilí nadále pokračovat.  

Sběrač lidumil je nejvíce ohroženým druhem, protože jeho absolutní 

sběratelské nadšení může skončit tragicky. 

 

Sběrač zapojovač 

Je typický latentní sběrač. V podstatě nemá potřebu cokoliv sbírat, ale 

pokud se udeří na správnou strunu, sběratelský běs vítězí nad zbytky 

rozumu. Je posledním typickým zástupcem lidu sběrného v naší 

knihovně. Lze jej rozdělit na dvě podskupiny : aktivní a pasivní.  

Pasivní zapojovač  se zapojuje, bo musí. Jeho příspěvky jsou 

nepravidelné, nevyvážené a je vidět, že se k tomu staví s chutí jak 

k povinnému sběru bylin na základní škole.  

Aktivní zapojovač je nadšen, že se může zapojit a ve snaze být nejlepší 

často do své aktivity zapojuje rodinné příslušníky, neváhá projíždět 
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odpadkové koše i kárat spolupracovníky. Stává se prodlouženou rukou 

lidumila.  Aktivní zapojovač se pohybuje ve dvou teritoriálních rovinách. 

V lokální rovině se zapojuje do sběračských aktivit ve své knihovně. 

V nadlokální úrovni působí alespoň v rámci kraje či republiky. U 

nezasvěcených jedinců může vyvolat dojem lačného nevychovance, 

protože na knihovnických soiré shromažďuje prázdné obaly od čaje, 

eventuelně v restauracích sbírá nevyužité cukry i z nejbližších stolů. To, 

co je podle etikety nepřípustné, bývá však oceněno sběračem lidumilem, 

a aktivní zapojovač je obdarován spokojeným úsměvem, stiskem pravice 

či pochvalou před nastoupenou jednotkou.  A proto by se našinec 

rozkrájel! 

 

 

Stará ještěrka 
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Jubilea knihovníků v roce 2014. 

 

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

důchodkyně. 

Přejeme jim hodně zdraví, ať je život stále baví.  

  

 

75 let 

11.2. – Růžena Řehořová 

 

    

70 let 

9.9. – Miroslava Peková  

 

 

65 let 

20.3. – Pavla Sarafisová 

7.7. – Zdena Olajcová 

10.10. – Eliška Daňková 

30.10. – Marie Šemorová 
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