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Vážení přátelé, 

léto dosahuje svého vrcholu, zaplavuje nás vydatnými slunečními paprsky. 

Nastává čas sklizně. I v našem Oku jsme se pokusili připravit pestrou nabídku 

z našich knihovnických luhů a hájů. 

 Do vesnice roku nás zavede Marie Šedá, která přináší informace ze soutěže 

Vesnice roku, kde představí   knihovnu v Třanovicích. Aktivity malé třanovické 

knihovny jsou úctyhodné a jistě si zaslouží naši pozornost. Darinka Peterková 

Šelderová se nechala inspirovat prázdninovým putováním, které, jak jinak, je 

v případě knihomolů doprovázeno knihou. Eva Parák Víchová nás provede 

anketami a cenami v oblasti literatury pro děti. 

V tradiční rubrice Vám představíme knižní i jiné novinky, které podle názoru 

kolegyň stojí za pozornost.  

Dobré skutky musí být po zásluze potrestány, proto jsme se rozhodli 

nominovat Místní knihovnu ve Velké Polomi do soutěže Knihovna roku. 

Obecní úřad vložil nemalé prostředky a z nevábného objektu v centru obce se 

vyklubala knihovna jedna radost. Za ocenění stojí nejen velkorysá 

rekonstrukce, ale i práce knihovnice Marie Hablawetzové, která svými 

aktivitami přesahuje rámec svých běžných povinností.  

Ani v tomto prázdninovém čísle nebudete ochuzeni o cestovatelské zážitky po 

Francii. Štafetu převzala Dana Kašingová, která přináší všem milovníkům 

klasiky putování po literární Paříži, tentokrát zaměřené na Honoré de Balzaca 

a Victora Huga.  

Horké srpnové dny vyzývají ke zklidnění a regeneraci sil, protože už 1. září se 

otevírá 57. ročník festivalu Bezručova Opava, který zahajuje naše knihovna 

výstavou Tak zraje čas, kterou připravila ve spolupráci s předsedou spolku 

Opavských fotografů Miroslavem Šefčíkem.  Stručnou upoutávku na tuto akci 

naleznete také na stránkách našeho Oka. 

Přeji krásné letní dny     

Zuzana Bornová 
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Literární ceny a ankety v oblasti literatury pro děti a mládež 

 

Možná i vy, jako maminky (babičky, tátové, dědové…), ale i jako 

knihovnice/knihovníci občas tápete a nevíte, jakou knihu či knihy 

nabídnout, doporučit nebo vybrat svým malým i větším dětem a 

čtenářům. Určitým vodítkem v tomto problému mohou být různé 

literární ceny a ankety. Pojďme se teď spolu podívat na některé z těch, 

které se konají či udělují v oblasti literatury pro děti a mládež. Možná, že 

výsledky z posledních let vás přivedou, resp. vaše děti či čtenáře, 

k zajímavým titulům, kterých byste si v každodenní praxi v knihovně či 

vybírání z regálů v knihkupectvích nebo doma ani nevšimli.  

 

Jednou z již tradičních českých cen je Zlatá stuha, která je udělována 

knihám pro děti a mládež vydaným v předchozím roce. Vyhlašovateli 

soutěže jsou Česká sekce IBBY, Památník národního písemnictví, Obec 

překladatelů a Klub ilustrátorů dětské knihy. Soutěž má tři samostatné 

části zaměřené na oblast původní české tvorby pro děti a mládež, na 

oblast překladovou a výtvarnou. Do soutěže mohou přihlásit knihy 

nakladatelé, autoři děl, překladatelé a odborní pracovníci v oblasti 

literatury pro děti a mládež. Soutěž hodnotí tři na sobě nezávislé poroty: 

pro původní českou tvorbu, pro překlad a pro tvorbu ilustrační a 

grafickou. Tituly nominované na Zlatou stuhu se slavnostně vyhlašují na 

veletrhu dětských knih a učebnic v Liberci. V každé kategorii může být 

udělena jen jediná Zlatá stuha. Poroty mají právo rozhodnout, že v 

některé kategorii Zlatá stuha udělena nebude. Slavnostní vyhlášení a 

předání cen Zlatá stuha se koná každoročně v Praze. V roce 2014 získaly 

v literární části Zlatou stuhu knihy: 
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- Kosprd a Telecí Evy Papouškové (beletrie pro děti) 
- Julie mezi slovy Petry Dvořákové (beletrie pro mládež) 
- Krajiny domova Václava Cílka (literatura faktu pro děti a mládež) 
- 2 x 101 knih pro děti a mládež (kritika literatury a umění pro děti a 

mládež) 
 

Ve výtvarné části pak tituly: 

- Ferdinande! - ilustrace Andrea Tachezy (knihy pro mladší děti) 
- Louskáček a myší král - ilustrace Marina Richterová (knihy pro starší 

děti a mládež) 
- Papaver - ilustrace Dora Dutková (literatura faktu pro děti a  mládež) 
- Hlava v hlavě - ilustrace David Böhm (výtvarný počin roku)  
 

V překladové sekci stuhu získaly knihy: 

- Cirkus Abrafrak Daniila Charmse (beletrie pro děti, překlad Ondřej 
Mrázek) 

- Ostrov v Ptačí ulici Uri Orleva (beletrie pro mládež, překlad Lenka 
Bukovská) 

- Omylem géniem Richarda Gaughana (literatura faktu pro děti a 
mládež, překlad Eva Vilches) 

Zlatou stuhu v oblasti komiksu získala Dobrodružství Rychlé Veverky 1, 2 
scenáristy a výtvarníka Pavla Čecha. Za celoživotní přínos cenu obdrželi 
Zdeněk Karel Slabý a Eva Natus-Šalamounová in memoriam. Zlatou 
stuhou byly jako nakladatelský počin oceněny knihy z nakladatelství 
Baobab To je Paříž a To je Londýn autora a ilustrátora Miroslava Šaška. 
Kromě titulů Ferdinande!, Papaver, Cirkus Abrafrak, Dobrodružství Rychlé 
Veverky, To je Paříž a To je Londýn je možné si oceněné knihy vypůjčit 
v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (dále jen KPBO). Cena je udělována 
každý rok a to od roku 1992. Přehled nominací a vítězných knih 
z předchozích let je k dispozici na webu na adrese 
http://www.ibby.cz/index.php/zlata-stuha-historie-2.  

http://www.ibby.cz/index.php/zlata-stuha-historie-2
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Ke známým počinům v oblasti dětské literatury patří i anketa „SUK – 
Čteme všichni“ - celostátní anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu 
pro děti a mládež, která byla vydána v uplynulém roce. V jejím rámci jsou 
udělovány ceny: Cena dětí, Cena knihovníků, Cena učitelů za přínos k 
rozvoji dětského čtenářství, Cena Noci s Andersenem. V letošním roce 
proběhl již 22. ročník této ankety, ve které se hlasovalo o nejlepších 
knihách vydaných v roce 2013. První dvě ceny jsou udělovány na základě 
výsledků ankety mezi dětmi a knihovníky, kteří mohou pomocí anketních 
lístků hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním 
roce. Cena učitelů je udělována na základě rozhodnutí poroty složené 
z učitelů českého jazyka , kteří posuzují pouze novinky českých autorů. O 
ceně Noci s Andersenem rozhodují děti, které v rámci této akce nocují 
v knihovnách po celém Česku. Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a 
nakladatelé. Za jejich účasti probíhá každoročně slavnostní vyhodnocení 
v Praze v Památníku národního písemnictví na Strahově. Anketu 
vyhlašuje Pedagogická knihovna J.A. Komenského. Anketa je pořádána 
spolu s Klubem dětských knihoven. Do ankety se v posledním ročníku 
zapojilo téměř tři tisíce dětských a mladých čtenářů. Výsledky poslední 
ankety pořádané na jaře 2014 jsou: 

Cena dětí: 

- 1. místo: Jeff Kinney : Deník malého poseroutky 7 : Páté kolo u vozu 
- 2. místo: Pavel Šrut : Lichožrouti navždy 
- 3. místo: Jiří Žáček : Krysáci jsou zase spolu 

 

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP: 

 

- 1. místo: Eva Papoušková : Kosprd a Telecí 
- 2. místo: Klára Smolíková : Řemesla 
- 3. místo: Renáta Fučíková : Ludmila, Václav a Boleslav 
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Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství (uděluje se bez 

rozlišení pořadí):   

 

 Václav Cílek : Krajiny domova 

 Petra Dvořáková : Julie mezi slovy 

 Daniela Krolupperová:  

 Anna Novotná : Kdo jinému jámu kopá 

 Václav Vokolek: Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin 
 

Cena Noci s Andersenem: 

 

 Petr Morkes: Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce 
 

Všechny knihy kromě Vokolkova titulu Lovci záhad: tajemství hradů a 

zřícenin jsou zastoupeny v knihovním fondu KPBO. Výsledky všech 

ročníků od roku 1993 jsou k dispozici na adrese 

http://npmk.cz/knihovna/suk-vysledky-prechozich-rocniku.  

 

Od roku 2002 je v Česku udělována také výroční knižní cena Magnesia 

Litera, jejímž úkolem je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy – a to 

bez omezení a ohledu na žánry. Ceny v devíti kategoriích každoročně 

uděluje Sdružení Litera. Porotu ke každé kategorii delegují oborově 

příslušné obce a organizace. Vítěze v kategoriích Litera pro objev roku a 

Magnesia Litera – Kniha roku vybírá 300 lidí z knižní branže: od 

univerzitních profesorů až po knihovníky a knihkupce. Od druhého 

ročníku je jednou z kategorií také Litera za knihu pro děti a mládež. Tuto 

cenu zatím získaly knihy: 

 

http://npmk.cz/knihovna/suk-vysledky-prechozich-rocniku
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- 2003: Martina Skala : Strado a Varius 
- 2004: Lucie Seifertová : Dějiny udatného českého národa a pár 

bezvýznamných světových událostí 
- 2005: Arnošt Goldflam : Tatínek není k zahození 
- 2006: Viola Fischerová : Co vyprávěla Dlouhá chvíle 
- 2007: Iva Procházková : Myši patří do nebe 
- 2008: Petr Nikl : Záhádky 
- 2009: Pavel Šrut : Lichožrouti 
- 2010: Iva Procházková : Nazí 
- 2011: Alžběta Skálová : Pampe a Šinka 
- 2012: Radek Malý : Listonoš vítr 
- 2013: Pavel Čech : Velké dobrodružství Pepíka Střechy 
- 2014: Ondřej Buddeus, David Böhm: Hlava v hlavě 

 

Všechny oceněné knihy jsou čtenářům KPBO k dispozici. 

 

Své nejúspěšnější autory, výtvarníky a tituly oceňuje také nakladatelství 

Albatros. Toto největší a nejstarší české nakladatelství zaměřené na 

vydávání knih pro děti a mládež letos oslavilo své 65. narozeniny a je 

součástí mediální společnosti Albatros Media. Prestiž Výročních cen 

Albatrosu se odvozuje z dlouhé tradice trvání nakladatelství a především 

z jeho trvalého důrazu na umělecké literární a výtvarné kvality jím 

vydávaných publikací. Letos byly Výroční ceny Albatrosu za rok 2013 

uděleny v šesti kategoriích:  

 

- Literární text pro menší děti: Petr Chudožilov : Příliš mnoho andělů 
- Literární text pro starší děti: Ondřej Hník : Malý pražský chodec 
- Ilustrace pro menší děti: Adolf Born za knihu Všichni sloni 

v orchestru 
- Ilustrace pro starší děti: Miloš Kopták za knihu Lidské klubíčko 
- Nejlepší překlad: Magda de Bruin Hüblová za knihu Všehokniha 
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- Významný literární počin: Ivona Březinová za řadu sedmi literárních 
cestopisů pro mládež 

- a do pomyslné síně slávy vstoupil ilustrátor Alois Mikulka, který 
převzal hlavní cenu za Významný přínos v oblasti literatury pro děti a 
mládež 

 

V knihovním fondu KPBO jsou zastoupeny všechny tituly kromě knih Příliš 

mnoho andělů a Lidské klubíčko. 

 

Existuje také soutěž o Nejkrásnější české knihy roku, jejíž kořeny spadají 

až do roku 1928. V soutěži je hodnoceno grafické, ilustrační a 

polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a 

vytištěných v českých tiskárnách za poslední rok. Soutěž organizuje 

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví. 

Ceny se udělují v několika kategoriích, mezi nimiž je také kategorie pro 

literaturu pro děti a mládež včetně leporel či další zajímavá kategorie 

učebnice a učební texty pro školy všech stupňů a ostatní didaktické 

pomůcky. Všem, kdo mají rádi knihu také jako krásný předmět, lze 

doporučit tituly, které v dětské kategorii vyhrály v posledních letech:  

 

- 2004: Ivan Diviš : Říkadla a kecadla 
- 2005: Petr Šmalec : Šmalcova abeceda 
- 2006: Ateš Periša – ohnivý muž : legendy, pohádky a humorky z 

Bosny a Hercegoviny  
- 2007: Petr Nikl : Záhádky 
- 2008: Alena Ježková : Prahou kráčí lev 
- 2009: Alžběta Skálová: Péťa medánek 
- 2010: Tereza Říčanová : Noemova archa 
- 2011: Ivan Wernisch : Chodit po provaze je snadné 
- 2012: Eva Maceková : 12 hodin s Oskarem 
- 2013: Ondřej Buddeus, David Böhm : Hlava v hlavě 
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Většinu titulů najdeme také v knihovním fondu KPBO, jeho obsahem 

ovšem nejsou knihy: Říkadla a kecadla, Ateš Periša, Péťa medánek, 

Noemova archa a Chodit po provaze je snadné. Přehled vítězů a 

nominovaných ve všech kategoriích od roku 2004 najdete na stránkách 

Památníku národního písemnictví 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2589-2013/. 

 

Z mezinárodních cen můžeme zmínit alespoň Cenu Hanse Christiana 

Andersena (Hans Christian Andersen Award), která se uděluje u 

příležitosti mezinárodních kongresů IBBY a představuje nejvyšší ocenění 

pro tvůrce dětských knih za celoživotní dílo. Od roku 1956 získávají tuto 

poctu spisovatelé, od roku 1966 také ilustrátoři. Cena bývá považována 

za nejprestižnější mezinárodní ocenění pro autory působící v oblasti 

literatury pro děti. Uděluje ji International Board on Books for Young 

People (IBBY) a bývá vyhlašována každý sudý rok. Z českých a slovenských 

tvůrců ji získali Bohumil Říha, Jiří Trnka, Dušan Kállay, Květa Pacovská, 

Petr Sís. Mezi nominované se dostali např. Adolf Zábranský, Karel 

Svolinský, Albín Brunovský, Ota Hofman, Adolf Born, Helena Šmahelová, 

Klára Jarunková, Jan Kudláček, Iva Procházková. V roce 2014 tuto cenu 

získala japonská autorka Nahoko Uehashi a brazilský ilustrátor Roger 

Mello. Zlatou medaili předává vyznamenaným dánská královna. 

 

Věřím, že tento přehled vám v případě zájmu pomůže najít krásné a 

hodnotné knihy pro vaše děti, vnuky, neteře… a hlavně malé a mladé 

čtenáře, kteří jsou naší nejen knihovnickou budoucností. 

 

Mgr. Eva Parák Víchová, ÚDZF 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2589-2013/
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Letos se do dnes již prestižní soutěže Vesnice roku 2014 přihlásilo 

v našem kraji rekordních 17 obcí. Sladit dobu, kdy budou obce 

navštíveny, bylo složité, ale komise se dohodla na termínu od 16. – 19. 

června 2014. 

Do soutěže se přihlásilo nejvíce obcí z okresu Opava (celkem osm obcí), 

dále pak z okresu Frýdek-Místek (pět obcí), z okresu Nový Jičín (dvě obce) 

a po jedné obci z okresu Bruntál a Ostrava-město. 

Plánovaný itinerář cesty nám tedy stanovil 4 dny cestování a poznávání 

17 obcí, kde jsme měli strávit 42 hodin a ujet celkovou vzdálenost 517 

km. Skutečnost je ale vždy jiná – většinou najedeme mnohem více 

kilometrů a celkový čas se také obvykle protáhne – především jde o čas 

strávený závěrečnými diskuzemi o obcích a stanovením jednotlivých 

ocenění.1 

Jako velmi dobré byly hodnoceny knihovny v Kuníně, Třanovicích a také v 

Žabni, kde je knihovnictví bráno i vedením obce jako důležitá veřejná 

služba neomezující se jen na půjčování knih. Tyto knihovny dělají 

komunitní aktivity, podporují rozvoj čtenářství nejen u dětí a obvykle 

velmi úzce spolupracují se školami2 i s dalšími organizacemi v obci. 

Ocenění za Moderní knihovnické a informační služby si v tomto roce 

odnese Místní knihovna Třanovice, především za výbornou (až 

nadstandardní) spolupráci s vedením obce a organizacemi, které 

v Třanovicích působí, systematickou práci s dětmi jako začínajícími 

čtenáři a podporu ekologie. Knihovna v Třanovicích je bezesporu součástí 

obce. Je to partner, na kterého se při plánování strategického rozvoje 

                                                           
1
 Z návštěvy v obci Darkovice: http://hlucinsko.tv/2014-06-26-darkovice-soutez-vesnice-roku.html 

2
 Fotografie ze soutěže zde: http://msk-knihovny.rajce.idnes.cz/  

http://hlucinsko.tv/2014-06-26-darkovice-soutez-vesnice-roku.html
http://msk-knihovny.rajce.idnes.cz/
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nezapomíná, partner, který je zapojován (a sám se zapojuje) do dění 

v obci. 

Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2014 proběhne 1. srpna 2014 právě 

v obci Třanovice (okres Frýdek-Místek), která se stane nositelem Zlaté 

stuhy s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 

2014.“3 

 

V Ostravě 7. července 2014  PhDr. Marie Šedá 

 

, 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           
3
 Tisková zpráva zde: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-39580 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-39580
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Děti a četba 

Prázdniny již sice skončily, ale ovlivňovat a podporovat děti ve čtení 

je potřeba celoročně. Proto by pro nás mohly být zajímavé výsledky 

průzkumu, který se týkal čtení českých dětí z roku 2013. Zájemcům jsou 

celkové výsledky k dispozici na stránkách časopisu Čtenář.  Možná jej 

mnozí z vás již četli a jsou s jeho výsledky obeznámeni. Těm z vás, kterým 

zůstal utajen, je zde několik bodů… 

Upřesněme jen, že to byl výzkum reprezentativní a svým zaměřením 

nebyl zatím v ČR realizován. Dotazovány byly děti ve věku od 9 do 14 let. 

Uskutečnil jej Knihovnický institut NK ČR, garantem bylo a finanční 

podporou přispělo Ministerstvo kultury. 

Genderové rozdíly 

Obdobně jako u výzkumu dospělých jsou i mezi čtením chlapců a 

dívek rozdíly. Dívky čtou více než chlapci a s věkem rozdíly ještě více 

narůstají. Chlapci se musí ke čtení více nutit. Větší je procento dívek, 

které čtou denně nebo několikrát týdně a v průměru čtou necelou 

hodinu, kdežto chlapci věnují četbě slabou půlhodinu a pouze jednou 

týdně či za 14 dní. Pro děvčata je čtení zábavou, pro chlapce je četba spíš 

nuda, která je nemoderní a zastaralá.  

Čtenáři rodiče – čtenáři děti 

 Opět se potvrdilo, že vliv rodiny na rozvoj čtenářství je 

nepopiratelný. Velký vliv má na postoje dětí v přístupu ke knihám i 

vzdělání rodičů. Je rozdíl mezi rodiči s maturitou a rodiči bez maturity. 

Děti z úplných rodin mají ke knihám bližší vztah, než děti z rodin 

neúplných. „Děti z úplných rodin a s vyšším vzděláním rodičů (zejména 

matky) alespoň v minulosti zažily předčítání častěji než děti z neúplných 

rodin (a s nižším vzděláním rodičů-zejména matky).“4 

                                                           
4
 Čtenář. měsíčník pro práci s knihou. Praha: Academia. 66,2014/4, s.126 



 

 

15 

15 

 Ještě stále  české děti dostávají  knížku jako dárek (75 %), opět dívky 

častěji než chlapci. Pokud vidí děti čtenářský vzor alespoň v jednom 

z rodičů, je pro ně čtení zábavné. Čtení knih jako takové je pro děti (asi 47 

%) zábavnou činností ve volném čase a pro chvíle, kdy je potřeba zahnat 

nudu nebo nudné chvíle. Vyžaduje určité soustředění a klid, taky dostatek 

času a jedním z nejdůležitějších faktorů je i to, zda zájemce o četbu objeví 

tu správnou knihu, která jej zaujme. „Četba je pro děti namáhavou 

činností a předpokládá jistou úroveň čtenářské gramotnosti. Důležitým a 

nezbytným jevem, který ovlivňuje vztah dětí k četbě, je včasné získání 

dovednosti číst plynule a bez zadrhávání.“5 

Proč děti nečtou? 

Za nejčastější důvody je považováno to, že: 

- děti čtení nebaví (81 % nečtenářů a slabých čtenářů, kteří čtou 
maximálně jednou za měsíc) 

- v současné době je mnoho jiných zajímavých věcí (63 %) – knihám 
konkurují aktivity na internetu, hraní PC her, nejvíce času zabírá 
televize. 

- děti mají pocit, že vše, co potřebují vědět, najdou na internetu  
     (44 %). 
 

Co děti čtou? 

 Děti nejvíce čtou knihy pro zábavu a knížky jako učebnice do školy, 

potom také doporučenou školní četbu, je jich 51 %. Také čtou to, co jim 

doporučí kamarádi (50%) a rodiče (43 %). Na doporučení učitelů se pak 

věnuje četbě 28 % dětí. 26 % dětí se nechá inspirovat knihami, které 

objeví ve veřejné knihovně a v knihovně domácí (20 %). 

                                                           
5 Čtenář. měsíčník pro práci s knihou. Praha: Academia. 66,2014/4, s.126. 
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Nejoblíbenější žánry dětí ve věku 9-14 let patří dobrodružné knihy a knihy 

o přírodě a zvířatech. Na žebříčku je pak na další příčce obliba pohádek a 

pověstí, komiksů a následuje oblíbenost příběhů o dětech a mládeži. Je to 

ovlivněno věkem čtenáře. S přibývajícím věkem roste ještě více obliba 

v dobrodružných příbězích a ve fantasy, dále v zábavných a 

humoristických příbězích.  

U děvčat samozřejmě ve věku 13-14 let převládá obliba ve čtení knih 

o lásce a romantických příběhů. Menší je procento oblíbenosti žánru sci-

fi, detektivek a historických i životopisných knih.  

Jen velmi malé procento je čtenářů, kteří čtou cestopisy a básničky či 

obecně poezii. 

Stále ještě vedou v oblíbenosti knihy od J.K.Rowlingové a její série Harry 

Potter. Na druhém místě se umístil Deník malého poseroutky od Jeffa 

Kinneye a třetí příčku obsadila Stephanie Meyerová s knihou o upírech 

Stmívání. V povědomí dětských čtenářů je stále kniha od Astrid 

Lindgrenové Děti z Bullerbynu a za ní v závěsu série knih J.R.R. Tolkiena 

Pán prstenů. Dále se mezi oblíbené dětské autory dá zařadit: Thomas 

Brezina, Jaroslav Foglar, Božena Němcová, Daniel Defoe, John Flanagan. 

Dá se však předpokládat, že éra Harryho Pottera a také Pána prstenů je 

již za zenitem a do popředí zájmu dětských čtenářů se dostávají i jiní 

neméně zajímaví spisovatelé a spisovatelky. 

Čtenáři a knihovny 

 Pozitivní je, že na rozdíl od školních knihoven je návštěvnost 

veřejných knihoven častější přibližně 1 až 2krát do měsíce. Do knihovny 

chodí opět častěji dívky než chlapci. S věkem roste i procento dětí, kteří 

navštěvují knihovnu každý týden. 

Opravdu rádo do knihovny chodí 27 % dětí, spíše rádo pak 56 % dětí. 

Nerado chodí do knihovny 17 % dětských čtenářů a je to pro ně spíše 
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povinnost a činnost podle přání rodičů nebo učitelů. Chlapci z velké části 

uvádějí jako důvod nechození do knihovny „prostě se mi tam nechce“. 

Co nabízí knihovna svým čtenářům? 

 Nejčastějším důvodem návštěvy knihovny je půjčování knih domů, 

celých 93 %, na besedy a jiné akce chodí do knihovny 35 % dětí a 29 % 

dětí se zde setkává také s kamarády. 

Pro každé páté dítě je knihovna místem, kde má dostatek klidu a zdrojů 

informací pro učení do školy. 

Celých 90 % procent dětí uvedlo v průzkumu, že v knihovně nachází 

kromě knih také příjemné a hodné pracovníky knihoven, kteří poradí 

s výběrem (80 %). Za nejdůležitější vybavení knihoven je považována 

dostatečně široká nabídka knih (77 %), nabídka nových knih (70 %), 

možnost připojení k internetu (76 %). Méně časté jsou v knihovnách 

prostory pro poslech hudby (41 %), povídání a hraní stolních i deskových 

her (25 %). Nejméně jsou podle dětí nabízeny v knihovnách čtečky 

elektronických knih a 24 % dětí by uvítalo zlepšení v tomto směru. 

Celkem 40 % dětí by ve své knihovně nechtělo nic zlepšit. 

Pokud chceme dětské čtenářství podporovat a rozvíjet, jsou právě 

tyto informace pro nás motivací, kam máme naši práci směřovat a jak 

na dětské čtenáře působit.   

Hodně nápadů a úspěchů ve Vašem snažení, milé kolegyně. 

 

 

Darka Peterková Šelderová – oddělení pro dospělé 
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Vezmi knihu na prázdniny aneb Knihy všude kolem nás 

 

Možná vás překvapila aktivita Knihovny Petra Bezruče v Opavě, 

kterou jsme chtěli obohatit občanům Opavy a nejen jim návštěvu 

místního koupaliště s výzvou „Vezmi knihu na prázdniny!“ (více o celé 

akci viz stránky www.okpb.cz). Podobnou nabídku převzaly například i 

knihovnice v Bolaticích, které ji nazvaly „Vezmi a vrať knihu“. Na jejich 

koupališti je taktéž zájemcům k dispozici speciální regálek s knihami.  

Pro knihovnice a knihovníky v naší republice to není akce nijak ojedinělá, 

protože máme všichni jeden společný cíl, a to: přibližovat knihy 

čtenářům, popularizovat knihovny a čtení vůbec. Uveďme nyní několik 

tipů… 

Nejen v létě můžeme „závidět“ knihovnicím z Městské knihovny 

v Praze, které mají k dispozici bibliobus Oscar, jímž objíždějí okrajové 

části hlavního města, dále také školy, školky a domovy seniorů. 

K dispozici mají 3 bibliobusy, které mají pravidelný jízdní řád a především 

v létě je jejich program nabitý. Touto aktivitou navázali na pojízdné 

knihovny, které mají tradici v řídce osídlených oblastech Finska.6 Vězte, 

že: „První bibliobus vyjel do pražských ulic 2. srpna 1939. Důvodem byla 

snaha o rozšíření knihovnických služeb i do okrajových pražských čtvrtí, 

kde nebyla kamenná pobočka. Pojízdnou knihovnu, autobus značky Praga 

v ceně 150.000,–, věnovala Pražanům pražská městská pojišťovna. 

V provozu ale dlouho nebyl, zabavil ho wehrmacht a následně využil jako 

lazaretní vůz na frontě.“ 7 

 
                                                           
6
 Letní čítárna Gutovka. [cit. 2014-07-02]. Dostupný z: http://www.mlp.cz/cz/akce/e12961-letni-citarna-gutovka-2014/ 

7 Den v pohybu. [cit. 2014-07-07].  Dostupný z: http://www.mlp.cz/cz/novinky/926-den-v-pohybu/  

 

http://www.okpb.cz/
http://www.mlp.cz/cz/akce/e12961-letni-citarna-gutovka-2014/
http://www.mlp.cz/cz/novinky/926-den-v-pohybu/
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Pokud raději cestujete tramvají, i zde na vás budou čekat knihy. 

Tento dopravní prostředek si totiž vybraly knihovnice z Knihovny Jiřího 

Mahena v Brně a nazvaly akci „Knihovna v tramvaji – Tramvají do 

knihovny“. (http://www.kjm.cz/tramvaj). 

Možná, že inspirací v tomto případě byly autobusy MHD v německém 

Hamburku, které jsou vybaveny miniknihovničkami naplněnými knihami 

různých žánrů, aby se lidé cestující městskou dopravou během cesty 

nějak zabavili. 

 

Tramvají do knihovny. [cit. 2014-07-07]. Dostupný z:  http://www.kjm.cz/tramvaj. 

O tom, že v Brně dosti často jezdí knihy v tramvajích, dokazuje i akce 

studentů kabinetu knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 

kteří využili „šaliny“ na svou guerrillovou kampaň  „Knihy v tramvajích“. 

Akce se uskutečnila v roce 2009 na podporu projektu Kniha mého srdce: 

„…Sehnali jsme asi 50 „vyřazených“ knih, které jsme dopravili do 

kabinetu knihovnictví. Vytvořila se spoustu srdcí s tímto originálním 

textem: „Tato kniha patří Karlu P., 1983 a jmenuje se Dášenka. Je to 

kniha jeho srdce! Hlasujte také v anketě Kniha mého srdce na 

www.knihasrdce.cz“ Všechna srdíčka s lehce obměněnými texty jsme za 

notné dávky týmové spolupráce vystřihli a nalepili na hřbety knih.“8 

                                                           
8 Tomečková, Alena. Knihy v tramvajích. Guerrilla Readers[online].[ cit. 2014-07-17]. Dostupný z:  

http://www.greaders.cz/2009/08/11/knihy-v-tramvajich-dojmy-opi-ali/. 

http://www.kjm.cz/tramvaj
http://www.knihasrdce.cz/
http://www.greaders.cz/2009/08/11/knihy-v-tramvajich-dojmy-opi-ali/
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Z ruchu velkoměst a lomozících dopravních prostředků se 

přesuňme do klidnějšího prostředí do „přírodních“ knihoven v parcích a 

letních čítáren. I ty najdeme v mnoha městech, samozřejmě v Praze, ale 

také v Ostravě, kde byla tradicí s názvem „Čítárny v parku“ již v roce 

1952. Knihovnice Knihovny města Ostravy na tuto aktivitu navázaly 

v roce 2013 a parky města ožily: „S archivní fotografií v ruce jsme 

procházeli park a hledali přesné místo, kde tehdy stával altánek – místo 

čítárny. V parku jsme postavili stan, k lavičkám přidali židle a mohli vítat 

hosty. Četly děti, četly knihovnice, jen čtenářky z roku 1952 se ostýchaly. 

Malíkův Míček Flíček jako často vzpomínaná kniha z dob minulých zaujala 

stejně jako Chrochtík a Kvikalka Ester Staré coby literatura současná. 

Následovaly vzpomínky a diskuze pamětnic – jaké byly jejich další životní i 

čtenářské osudy. Všechny zůstaly čtení věrné po celý život. Akce proběhla 

pod vedením Knihovny města Ostravy i dalšími hosty.“9 

A co ještě připravily knihovny letos v létě? 

Městská knihovna v Třinci organizovala „Večerníčky naživo“ v Lesoparku. 

Masarykova knihovna ve Vsetíně mimo jiné prázdninové aktivity pořádala 

„Letní čtení na střeše“.  Městská knihovna Prostějov vyzvala své čtenáře, 

aby se stali knižními světoběžníky. Obdobně jako Městská knihovna 

v Rožnově pod Radhoštěm, kde se čtenáři tamní knihovny mohli zapojit 

do aktivity „Valašský prázdninový knihokolotoč 2014“, a mohli bychom 

takto ve výčtu pokračovat…. 

 Hodně zdaru všem knihovnickým aktivitám 

 

Darka Peterková Šelderová – oddělení pro dospělé 

 

                                                           
9
 BUREŠOVÁ Jarmila. Veřejná Knihovna města Ostravy v ulicích města. Místní kultura[online]. [cit. 2014-07-7]. Dostupný 

z:  http://www.mistnikultura.cz/verejna-knihovna-mesta-ostravy-v-ulicich-mesta-0 

 

http://www.mistnikultura.cz/verejna-knihovna-mesta-ostravy-v-ulicich-mesta-0
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Putování s knihou 

Přestože již skončily prázdniny a většina z nás má již dovolenou za sebou, 

mám pro vás ještě několik tipů na výlety v podobě knihy od autorů Petra 

Kovaříka a Blanky Frajerové, kteří nám umožní „Putování s knihou“. Podtitul 

publikace zní „místopis české prózy“ a zavede nás na místa, která jsou 

spojena s knihami, se spisovateli. Nebo se stala předlohou pro dotvoření 

příběhů, románu i povídek českých spisovatelů a romanopisců. 

Putování s knihou může mít mnoho podob, nejčastěji je to tak, že si 

zabalíme knihu na prázdniny či dovolenou do zavazadla a cestujeme s ní, 

abychom si pak na místě určení mohli pěkně sednout někam do ústraní a 

začíst se do vyprávění oblíbeného autora. Cestovat můžeme i s knihou 

v ruce, když procházíme pamětihodnosti neznámého města s knihou-

průvodcem.  

Naši průvodci v této publikaci zmiňují Ratibořice a Babiččino údolí, 

které určitě znají i malé děti. Dospělí si s nádechem nostalgie mohou 

připomenout chatařskou oblast Kersko, které je neodmyslitelně spjato 

s díly Bohumila Hrabala. I zde zavítá nejeden návštěvník, kterého 

autorovo dílo oslovilo. Připomeňme i Hrabalovy nezapomenutelné 

„Postřižiny“ odehrávající se v okolí města Nymburk.  

Co by to bylo za cestování, kdybychom nezmínili Nerudovy „Povídky 

malostranské“, které proslavily krásnou historickou část našeho hlavního 

města. Ani autoři na českého romanopisce a novináře nezapomněli, 

neboť Praha je věčnou inspirací pro všechny umělce.  

Zalistujme knihou a vydejme se dál za Prahu a do oblasti 

„Tajemného hradu Svojanov“, které učarovaly Bohuslavu Březovskému. 

Nebo si to s našimi průvodci zamiřme k jinému hradu, který je spjat 

s českou historií v „Povídkách karlštejnského havrana“ a spolu s Václavem 

Benešem Třebízským probádejme jeho okolí. 
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Nyní záleží jen na samotném čtenáři, do jaké části naší republiky se 

uchýlí a kde jeho „putování s knihou“ začne a kudy bude pokračovat dále. 

Publikace autorské dvojice nás k tomu doslova vybízí… 

 Málokdo z nás ví, že drama Karla Čapka „Krakatit“, se odehrává 

v Úpici (v románu se město jmenuje Týnice). 

Irena Dousková situovala svůj příběh dospívající hrdinky na pozadí 

politických událostí v díle „Hrdý Budžes“ do městečka Příbram, obdobně 

jako Jan Drda, který si totéž město vybral také a zvěčnil jej v románu 

„Městečko na dlani“. Městečko Litomyšl je zase neodmyslitelně spojeno 

s Jiráskovou  „Filozofskou historií.“  

Šumpersko a okolí Velkých Losin máme již z hodin dějepisu spojeno 

s čarodějnickými procesy, které knižně zpracoval Václav Kaplický v 

„Kladivu na čarodějnice.“ A pokud se nám v končinách Jesenicka líbí, 

můžeme zde zůstat a pokračovat v putování do městečka Jeseník, kde se 

odehrává zajímavý příběh o lidech s velkým srdcem a věčným 

optimismem, který do literární podoby převedla Věra Sládková v díle 

„Malý muž a velká žena“. 

Pro milovníky českých hor jsou zde další inspirace a to díky fantazii 

spisovatelky Marie Kubátové, která se inspirovala nejen krkonošskou 

přírodou. Například příběh lékárnice Marie z knihy „Třikrát denně kapku 

rosy“, která odměřuje svým pacientům medicínu, přičemž by sama 

mnohdy potřebovala elixír, který by vyřešil její starosti a problémy v 

rodině. Zde v tomto prostředí našla námět i Alena Vrbová v příběhu sv. 

Zdislavy ztvárněném v historickém románu „V erbu lvice“, který je 

situován do prostředí hradu Lemberka a Jablonného v Podještědí. 

Šumavskou krajinou se nechával oslňovat Karel Klostermann a 

mnoho dalších. V příbězích „Ze světa lesních samot“ se můžeme ocitnout 

v kouzelné oblasti kolem Kvildy, Modravy a Březníku. Spolu s autory se 
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pak můžeme podívat do okolí Krušných hor a především Hory Svatého 

Šebestiána, sem umístil svůj román „Zdivočelá země“ Jiří Stránský. 

A kdo z vás ví, kde se vlastně ukrývá tajemná Bobří řeka, kde trávili 

léto legendární „Hoši od Bobří řeky“ z pera Jaroslava Foglara? Můžete 

pátrat spolu s námi a hledat ta místa plná dobrodružství a zajímavých 

zážitků. Napovědět lze jen to, že se nachází poblíž městečka Ledeč nad 

Sázavou. A řeka Sázava je i místem pro vzpomínky na zážitky z četby 

románu Michala Viewegha „Báječná léta pod psa“. Zároveň se zde 

odehrává autobiografický příběh spisovatele Pavla Kohouta, který se ptá: 

„Kde je zakopán pes“. 

A jak asi vypadal onen „Kouzelný dům“ z románu Karla Josefa 

Beneše? I on měl svou předlohu a možná až jej uvidíte a stanete před 

jeho domovními vrátky, dýchne na vás atmosféra, kterou je protkán 

příběh dívky Marie hledající svou identitu a minulost po ztrátě paměti. 

Možná i vám bude připadat tento dům „kouzelný“. 

Náš výčet „putování s knihou“ tímto zdaleka nekončí. Teď záleží na 

čtenáři-cestovateli, kam zaměří své kroky v dalším knižním příběhu, jehož 

předlohou je opravdové místo, město či končina naší vlasti. Ať už 

s knihou, kterou jsem vám zde představila nebo románem, který možná 

právě čtete. Protože, jak jsme si zde ukázali, v každé knize lze najít krásné 

místo Česka. Knihy vás nasměrují a poodhalí vám nové a neznámé obzory 

na vašich nejen letních a prázdninových cestách. 

Přeji Vám, ať najdete mnoho takových magických a krásných míst a 

nemusí to být jen na území Česka. 

 

Vaše knihovnice  

Darka Peterková Šelderová  

 

Čerpáno z knihy: 

KOVAŘÍK, Petr a FRAJEROVÁ, Blanka. Putování s knihou: 

místopis české prózy. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 

288 s. Universum. ISBN 978-80-242-3918-7. 

 



 

 

25 

25 

Rekonstrukce knihovny ve Velké Polomi 

MK Velká Polom je profesionální knihovna, která slouží obyvatelům obce 

(2 031 obyvatel, z toho 390 dětí do 15 let). V obci je zřízena škola 

mateřská, úplná základní a také školní družina. 

Knihovna je umístěna ve středu obce v samostatné budově (původně 

dům zahrádkářů), která byla zrekonstruovaná obcí na přelomu roku 

2013/2014. Na konci ledna 2014 se knihovna přesídlila do nových 

prostor. Přístup do knihovny je bezbariérový. V současné době probíhá 

úprava půdních prostor, kde se předpokládá další využití (výstavy aj. 

aktivity).  

Celková rekonstrukce včetně vybavení objektu probíhala od roku 2012 do 
začátku roku 2014. Náklady  na stavební práce dosáhly částky 
3.792.553,78 Kč. Současně byla budova zajištěna zabezpečovacím 
systémem a zařízením pro internetové připojení v hodnotě 50.022,30 Kč. 
Knihovna byla vybavena nábytkem v hodnotě 243.097,35 Kč. Na 
technické vybavení knihovny byla získána dotace z Ministerstva kultury 
ČR (VISK3/rok 2013) na pořízení PC ve výši 60.000,- Kč, z vlastních 
prostředků obec uhradila 49.258,70 Kč. Obec dále věnovala na drobné 
vybavení pracoviště knihovny cca 15 000 Kč (lékárničky, vysavač, věšáky 
atd.). 
 
V nových prostorách jsou poskytovány reprografické služby, uživatelům 

jsou k dispozici dvě uživatelská místa u PC s možností připojení na 

internet. Vybavení knihovny zhotovil místní dodavatel, z bývalé knihovny 

byla použita část nábytku (regály). V plánu je úprava prostor před 

knihovnou, kde by mohla vzniknout letní čítárna a prostor pro další akce. 

Na současném návrhu prostor kolem knihovny se podíleli studenti VŠB 

Ostrava v rámci studentských prací.  

Knihovna je plně automatizovaná, používá AKS Clavius a má i webový 

katalog. V knihovně je prostor pro pořádání akcí pro veřejnost, do  
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knihovny chodí na besedy děti místních škol, maminky a senioři, kteří se 

zapojují do volnočasových aktivit knihovny. Knihovna se zapojila i do 

projektu Česká knihovna, účastní se republikových projektů na podporu 

četby, Noci s Andersenem apod. Provozní doba knihovny vychází vstříc 

uživatelům, kteří pracují v blízké Ostravě. V pondělí a ve čtvrtek je 

provozní doba od 13:00 hodin do 20:00 hodin.  

Ze sledovaných ukazatelů za rok 2013 vyplývá, že knihovna ve Velké 

Polomi patří ke knihovnám splňujícím standardy „Dobré knihovny.“ 

Vzhledem k tomu, že v knihovně je zaměstnána pouze jedna knihovnice, 

jde o nadstandardní výkon. V knihovně probíhají aktivity pro veřejnost, 

výtvarné dílny, knihovní fond je nakupován a zpracováván v AKS přímo 

v této knihovně.  
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Díky programu VISK 3 došlo k modernizaci a rozšíření systému o modul 

webový katalog a v roce 2013 byl realizován projekt modernizace PC sítě 

knihovny, který vycházel z požadavků rekonstrukce objektu. Statistika 

návštěvnosti a výpůjček za 1. pololetí ukazuje nárůst ve všech 

sledovaných ukazatelích i zájem o půjčování knih v nových prostorách, 

které nediskriminují seniory z obce špatnou dostupností (dříve byla 

knihovna v 1. patře objektu bez výtahu). Obec také zrušila od 1. 3. 2014 

registrační poplatek pro obyvatele obce, aby motivovala obyvatele 

k četbě. 

Pověřená knihovna v Opavě vysoce oceňuje pracovní nasazení knihovnice 

paní Marie Hablawetzové, která svými aktivitami přesahuje své pracovní 

povinnosti. Knihovnice se kromě jiného podílí i na výzdobě knihovny a 

údržbě zeleně v okolí knihovny. Je aktivní ve spolkovém životě v obci a 

svými aktivitami vytváří prostor pro vzájemné setkávání všech generací 

v obci. 

Velmi si vážíme vstřícnosti obce a jejího velkorysého přístupu k řešení 

prostorových podmínek knihovny. Zejména oceňujeme velmi dobrou 

spolupráci a komunikaci s obecním úřadem při řešení a realizaci projektů 

na rozvoj knihovnických služeb ( VISK3) i během realizace rekonstrukce 

objektu pro knihovnu. Obecní úřad dlouhodobě spolupracuje s naší 

knihovnou a cíleně se snaží zlepšovat knihovnické služby pro občany své 

obce. 

 

Zuzana Bornová 
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Tak zraje čas … 

Fotografická výstava Miroslava Ševčíka, 

 1. – 30. 9. 2014 ve vestibulu Knihovny Petra Bezruče v Opavě. 

 

Vernisáž 1. 9. 2014 v 17:00 hodin, Knihovna Petra Bezruče v Opavě. 

 

Nechodit s hlavou skloněnou  do země, ale pěkně v oblacích, donutí 

Opavany výstava Tak zraje čas, kterou je zahájen 57. ročník Bezručovy 

Opavy, letos s tématem Návraty ke kořenům.  

Dokumentární fotografie zachycují opomíjené kouzlo opavských fasád i 

architektonických detailů nebo na velkém formátu nabídne návštěvníkům 

výstavy tři pětimetrová opavská panoramata, jaká nejsme schopni 

prostým okem zachytit.  

Opava současnosti odhazuje fádní šedavou barvu a ulice rozkvétají 

pestrými barvami, které zdůrazňují nevšední detaily fasád. Projděme se 

tedy s hlavou vztyčenou nejen výstavou, ale i ulicemi Opavy a hledejme 

znovu připomenutou krásu detailů, tak jak ji zachycuje objektiv Miroslava 

Ševčíka. Můžeme být stále hrdi na řemeslnou zručnost našich předků 

trvale vepsanou na zdech opavských měšťanských domů.   
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Miroslav Ševčík, aktivní důchodce, duše opavské SPOFY (Spolek 

opavských fotografů). Muž mnoha profesí a zájmů. Kromě portrétní 

fotografie vyhledává i témata, která nutí ke zklidnění a  zamyšlení. Nebojí 

se spojit zdánlivě nespojitelné, což se mu ve výstavě Tak zraje čas 

podařilo ve velkoformátových panoramatech Opavy pořízených z věže 

kostela sv. Hedviky. 

 

Výstava navazuje na první dokumentární projekt fotografů SPOFY „Věže a 

věžičky“, který opavská veřejnost mohla vidět v letošním roce 

v prostorách pobočky Knihovny Petra Bezruče v Opavě Kateřinkách. 

Autor má v plánu celý projekt v budoucnu uzavřít seriálem „Nárožní 

domy Opavy“. 
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Charlotte Link / oddělení pro dospělé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapomenuté dítě 

Idylicky vyhlížející oblast Yorkshiru. Moře, čerstvý vánek, staré farmy, 

pastviny, rokle... Ve Scarborough, poklidném městečku na severním 

pobřeží Anglie, byla jednoho dne nalezena brutálně zavražděná 

studentka. Policisté několik měsíců tápou v temnotě – a pak na nedaleké 

staré farmě dojde k dalšímu podobnému zločinu, ale tentokrát je 

brutálně zavražděna stará žena. Nic nenapovídá tomu, že by obě oběti 

něco spojovalo, chybí motiv a jakákoliv stopa a tak se ctižádostivá 

inspektorka Valerie Almondová upne na nejnápadnější okolnost : na 

neshody v rodině druhé oběti. 

Před jejím pohledem se však dlouho ukrývá jed, který v rodině působí už 

léta. Členové této rodiny opravdu mají co tajit. Tajemství je ukryto ve 

Fioniných (zavražděná stařenka) zápiscích, které posílala mailem svému 

příteli Chadovi. Ty se nyní dostávají podivnou cestou k její vnučce Leslie, 

která se při jejich čtení vrací hluboko do minulosti. Až  k děsivému 

odhalení jednoho chladného prosincového dne před více než třiceti lety. 

A dokonce ještě dál, do doby 2. světové války, kdy je Londýn  stále více 

bombardován německými letadly. Rodiče v zájmu bezpečí posílají své 
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děti na venkov. V jednom vlaku s cílovou stanicí Scarborough se ocitá i 

jedenáctiletá dívenka Fiona a s ní nedopatřením i osiřelý chlapeček 

Brian... 

Zapomenuté dítě je kniha, která v sobě skrývá kromě detektivky i 

psychologický a morální příběh o svědomí a lidské lhostejnosti. Charlotte 

Linková skvělým způsobem propojila dvě linie vyprávění vzdálené si 

desítkami let a tak opět dokázala svou schopnost zaujmout čtenáře. 

Stejně jako tato kniha, tak i další její díla byla zfilmována a zejména 

v televizi vykazují nezvykle vysokou sledovanost. 

 

Jindřiška Fussová – oddělení pro dospělé 
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Čti a zlepši se v jazycích / dětské oddělení 

Znalost cizích jazyků se v dnešní době stává nezbytností. Čím dříve se 

začne se studiem, tím lépe.  

Oddělení pro děti a mládež vybralo několik dvojjazyčných titulů knih, 

které mohou formou krátkých zábavných textů  pomoci dětem rozvinout 

jejich slovní zásobu v angličtině, němčině či slovenštině. 

 

Barevný svět 

Pospíšilová Zuzana 

Praha: Grada 2014          

 

Hallo! My name is Alice White.   Ahoj! Jmenuji se Alenka Bílá. 

Takto začíná kniha, jejíž devítiletá hrdinka Alenka Bílá pozoruje 

různobarevný svět kolem sebe. Hravě a vtipně ho popisuje a lehce se tak 

naučíte nová slovíčka. Pokud si nebudete vědět rady, kniha obsahuje i 

slovníček.  

 

Naše veselá rodina 

Pospíšilová Zuzana  

Praha: Grada 2014                        

 

Knížka nabízí 14 krátkých kapitol, které si můžete nejdřív přečíst 

v angličtině a pak si na vedlejší straně ověřit porozumění textu pomocí 

českého překladu. Třeťák Petr vás v jednotlivých příbězích seznámí 

s celou svou rodinou. 
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Binky a kouzelná kniha 

Klofáčová Marcela 

Praha: Grada 2013 

 

 

Poutavý příběh krásou neobdarované žabky Binky, která se rozhodne jít 

svou krásu hledat. Na své dlouhé cestě pozná zvířecí kamarády, s nimiž 

zažívá veselé i napínavé chvíle plné fantazie, radosti i štěstí. Kniha 

v českém a anglickém jazyce je určena dětem od 5 let. 

 

 

Čtenářský slovník pro nejmenší  

Färber Werner, Christová Sabine      

Praha: Thovt 2006 

 

Nakladatelství Thovt připravilo soubornou řadu německo-českých 

jazykových učebnic pro žáky nižšího stupně ZŠ. V tomto titulu najdete 

nejdůležitější slovíčka, základní gramatické jevy a fráze. Děje se tak na 

pozadí poutavých, mnohdy i vtipných příběhů, rozdělených do dvou 

bloků. V prvním s názvem Vše o mě se naučíte německy popsat např. své 

tělo, rodinu, jídlo, cestování atd. V druhém, který se jmenuje To už vím, 

už budete umět popsat např. svůj den, dny v týdnu nebo Vánoce.  
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Příhody malého kouzelníka  

Färber, Werner 

Praha: Thovt 2006                              

 

S malým kouzelníkem Oskarem se děti přenesou do světa pohádek, kde 

se potkají s čarodějnicí Hortensií a duchem Furanem. Text je proložen 

obrázky  ( malované čtení ) a na konci každé stránky jsou nejdůležitější 

slovíčka příběhu.  

 

 

Fotbalové historky 

Klein Martin 

Praha: Thovt 2009 

 

Pět příběhů ze světa fotbalu, nejen pro sportovní fanoušky.  

Kniha z edice „ První čtení v němčině„ je určena dětem, kterým jejich 

jazykové schopnosti umožňují samostatné čtení v cizím jazyce. Není již 

doplněna překladem v českém jazyce.  

 

 

 

 

 



 

 

35 

35 

Jak velbloud potkal ťavu: Česko – slovenský obrázkový slovník 

zákeřných slov pro děti 

Neradová Maria 

Praha: Albatros 2014                           

 

 

 

 

Jestlipak víte, co to je ťava, šošovica, ňufák nebo vreckovka? Ne? V tom 

případě je tato knížka právě pro vás. Spousta veselých obrázků vám 

pomůže naučit se základní slovíčka našich nejbližších sousedů. Titul 

přivítají i starší čtenáři, kteří si určitě rádi připomenou dávno zapomenutá 

slova.  

 

 

 Raková Pavlína, Volfová Iva – Oddělení pro děti a mládež 
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Kateřinky doporučují 
 

 

Matysová, Veronika 

Míša v síti 

Praha: Knižní klub 2013 

 

     Dospívajícím čtenářkám doporučujeme knihu české spisovatelky 

Veroniky Matysové. 

 Stejně jako v předešlých knihách se i tentokrát věnuje závažným 

problémům současné mládeže. 

     Hlavní hrdinkou je 12-ti letá dívka Míša.Vyrůstá bez matky a téměř bez 

otce, který je neustále pracovně v zahraničí. Jejím velkým koníčkem jsou 

počítače, které dokonale ovládá. Díky majetnému otci má ve škole 

spoustu výhod a podle toho se i chová. Její nehorázné chování zarazí až 

nová učitelka. Na Míšu čeká nemilé překvapení. Tatínek jí oznámí, že paní 

učitelku zná a budou spolu chodit. Vztah Míši a její učitelky se ale vyvíjí 

nad očekávání dobře a stávají se z nich báječné kamarádky.  

     Do třídy přichází nová dívka jménem Bára. Dívky spolu začnou 

kamarádit. Bára závidí Míše bohatství a vlastní pokoj, kdežto Míša touží 

po sourozencích a rodinném zázemí. Bára se jednoho dne Míše pochlubí , 

že má na internetu přítele. Prý si báječně rozumí, přijede za ní do Prahy a 

vezme jí ven. Míše se nelíbí a začne si o něm zjišťovat víc. Z milého kluka 

se vyklube dospělý muž, který má s Bárou nekalé úmysly. Míša naštěstí 

včas vše odhalí a svou kamarádku zachrání před únosem. Podobně se i 

Míša seznámí na sociální síti s chlapcem Tomášem, který v rozhovoru 
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naznačí, že plánuje sebevraždu. I toho díky počítačovým dovednostem 

Míša zachrání a předejde tak nejhoršímu. 

     Největší šok však Míša zažije když jí její milovaná učitelka oznámí, že je 

její matka. Dlouhá léta se musela skrývat pod cizí identitou, neboť se 

před lety podílela na odhalení organizovaného zločinu. 

 

Gale, Eric Kahn 

Deník třídního otloukánka,  

aneb, Jak jsem zvítězil nad šikanou. 

Brno: Jota 2013 

 

S dalším závažným tématem se setkáváme na stránkách knihy 

amerického autora. 

     Kniha vypráví příběh chlapce Erika, který navštěvuje šestou třídu 

základní školy. Až doposud je  vše v pořádku. Jednoho dne ale Erik 

pochopí, že si z něj partička tří chlapců dělá třídního otloukánka, kterému 

říkají Pošuk. Chlapec netuší, proč právě on byl za Pošuka vybrán. Nehodlá 

se s tím smířit a dává se do pátrání. Zjistí, že existuje tzv. Kniha šikany, 

která se ve škole dědí a je v ní popsáno, koho vybrat, jak mu ubližovat, jak 

jej ponižovat… Během pátrání se seznamuje s chlapci, které potkal stejný 

osud jako jeho. Dokonce najde i autora knihy a je to pro něj šokující 

odhalení. Nechápe, jak je možné, že se tato „tradice“ udržela tolik 

generací bez toho, aby byl někdo potrestán. Změní se nyní něco? 

     Kniha není rozhodně návodem, jak ubližovat spolužákům, naopak 

dodává odvahu všem obětem šikany něco s tím udělat. 
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Pilný, Martin – Kubela, Přemysl 

Jak to bylo. Jak to je.  

Nahlédnutí do historie věcí kolem nás.  

Slavná Malá encyklopedie,která vycházela  

v časopise ABS v letech 1985-1991 

Brno: Edika 2013 

 

     Bývalí redaktoři časopisu ABC vydali pro současné malé děti báječnou 

knihu. Je jakýmsi souborem odpovědí na jejich časté otázky: Kdo 

vymyslel…? Jak se vyrábí..? Proč je to zrovna takhle…? Co lidé dříve dělali, 

když neměli…?  Proč něco vypadá tak a ne jinak…. ? 

Jednoduchými názornými obrázky je zde popsáno mnoho významných i 

obyčejných vynálezů, které jsou pro nás dnes již samozřejmostí. I 

jednoduché věci musely projít složitým vývojem, aby dospěly do 

současné podoby. 

    A o čem je vlastně řeč? Tak např.: Jak se uchovávaly potraviny, jak si 

lidé zdokonalovali svá obydlí, vodovody, jak prali a žehlili. Jsou zde 

popsány dějiny oblékání, účesů, písma, telefonů, dopravy… 

     Mnozí z nás tyto stránky z časopisu ABC kdysi pracně sháněli a pečlivě 

schovávali pro své děti. Nyní máme vše pohromadě a kdykoli po ruce. 

     Zajímavé i veselé čtení pro celou rodinu. 
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Braunová, Petra 

Kuba nechce spát 

Praha: Albatros 2013 

 

     V knize české autorky Petry Braunové se opět setkáváme s malým 

chlapcem Kubou. V předešlé knize se mu nechtělo chodit do školy. 

V tomto volném pokračování zase nechce spát. Proč? Co se s ním děje? 

Bojí se snad něčeho? Proč ho ráno rodiče nemohou probudit a je celý den 

unavený ? Tatínek si dělá legraci, že snad mají doma upíry, kteří z Kubíka 

v noci vysávají všechnu energii. Kuba se nechce nikomu svěřit a tak jej 

nešťastní rodiče odvezou do nemocnice na pozorování. Tam však zjistí, že 

je úplně zdravý. Co je tedy příčinou Kubovy únavy? Tatínek měl pravdu. 

Mají doma upíra. A pořádně nebezpečného. Je to totiž jeho notebook, na 

kterém Kuba v noci hraje počítačové hry! Odpoledne smí hrát pouze půl 

hodiny. A to mu nestačí! 

     Snad se Kuba konečně přizná a bude po starostech! Držíme mu palce! 

 

 

Nagyová-Džerengová, Petra 

Klára a bubáci 

Praha: Mladá fronta  2014 

 

     Přímo prázdninové čtení nabízí předškolákům slovenská autorka Patra 

Nagyová- Džerengová. 
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     Jedná se o příběh 5-ti leté Klárky. Žije s tatínkem a jeho novou 

manželkou Emou, která čeká miminko. Maminka Klárky je lékařka a žije 

daleko v Africe, kde se stará o nemocné děti. Kvůli nim opustila Klárku, a 

tu to hrozně trápí. K tomu ještě to čekání na sourozence… Na malou 

Klárku je toho zkrátka moc. Ještě, že má na venkově dědečka, ke kterému 

odjíždí na letní prázdniny. Báječně si je užije. Nejen s dědou, ale i dětmi 

Romankou a Radkem, které stejně jako ona tráví prázdniny u babičky. 

     Po prázdninách půjde do školy a musí vyřešit ještě jeden problém. 

Musí se naučit usínat sama bez tatínka a přestat se bát strašidel, která 

bydlí v jejím pokojíčku. Zvládne Klárka tolik úkolů? Pomůže jí někdo?  

 

 

Pospíšilová , Zuzana 

Uf, oni přistáli 

Praha: Grada 2013 

 

 

      Dobrodružné čtení pro děti od 9 let představuje kniha Zuzany 

Pospíšilové Uf, oni přistáli. 

      Marek s Vojtou jsou spolužáci a největší kamarádi. Markův starší bratr 

Pavel se zajímá o vesmír a mimozemské civilizace a sní o tom, že se s nimi 

jednou potká. Kluci dostanou bláznivý nápad. Udělat si z Pavla legraci a 

jeho přání mu splnit. Sestaví model létajícího talíře, vysekají kruh ve 

vysoké trávě….Pavel je nadšený a netuší, že jde jenom o žert jeho 

mladšího bratra. Chlapcům vše perfektně vychází, ale nepočítají 

s možností, že si záhadných těles všimnou i jiní lidé a vzbudí zájem 

širokého okolí. A nejen na naší planetě! Potud jde stále jen o legraci. 
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Zábava končí v okamžiku, kdy se na louce objeví opravdový agrosymbol. 

Druhý den najdou chlapci ve svém pokoji záhadné svítící a létající koule 

z neznámého materiálu. Zdají se jim společné sny a dostanou záhadný 

vzkaz. 

     Navštívili chlapce skuteční mimozemšťané? 

 

 

Romana Martiníková – pobočka Kateřinky 
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Kateřinky doporučují 
 

 

Benková, Jana 

Haló, tady tvoje láska! 

Praha : Brána, 2014 

 

    Čtivý příběh o Mileně Maxové, která moderuje v jedné rozhlasové 

stanici noční pořad „Krásné sny s milenkou“. Pro oživení vysílání ji vedení 

rozhlasu přidělí akčního kolegu Bena… Neustálý slovní souboj, jiskření 

mezi oběma, vtipné dialogy jsou motivem, který má zvýšit počet 

posluchačů rozhlasového pořadu. 

    Milena má ráda svůj poklidný život s přítelem Dušanem. Ben její klid 

naruší nejen v práci, ale i v soukromí…. 

 

Kubátová, Táňa 

Rebel 

Praha : Taťána Kubátová , 2012 

 

   Na školním srazu se sejdou dvě kamarádky Linda a Šárka se spolužákem 

Kryštofem, který byl kdysi třídním playboyem. Na jeho šarmu a osobní 

přitažlivosti se od té doby nic nezměnilo a pro ženy je stále velice 

atraktivní. Navíc je nyní vedoucím prosperující firmy… 

Linda pracuje ve stejném oboru jako Kryštof a láká jí místo grafika, 

kterého jeho firma hledá. 
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I když je Linda vůči Kryštofovi nevraživá, přihlásí se do konkurzu a toto 

místo získá. 

   Na podnikovém soustředění se spolu sblíží a vyvíjí se vztah, který není 

zdaleka tak chladný, jak se ze začátku zdál. 

 

 

Jana Jáchimová – pobočka Kateřinky 
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Novinky na DVD, které si zaslouží vaši pozornost 

 

ZLODĚJKA KNIH – „Neskutečně dojemný“ (Leonard 

Maltin, Indiewire) film na motivy oblíbeného knižního 

bestselleru Marcuse Zusaka přináší příběh dívky, která 

svým bližním dokázala v Německu v době druhé světové 

války změnit životy. Když se o ni už její matka nedokázala 

sama postarat, Liesel (Sophie Nélisse) se ujal německý 

manželský pár (Geoffrey Rush a Emily Watson). Přestože 

Liesel přijíždí skoro negramotná, její adoptivní otec ji brzy naučí číst. Když 

se její noví rodiče začnou starat i o Maxe (Ben Schnetzer), židovského 

uprchlíka skrývajícího se před Hitlerovou armádou, Liesel se s ním 

spřátelí. Svět slov a představivosti jim v neobyčejném snímku režiséra 

Briana Percivala (Panství Downton) poskytne únik před událostmi, které 

se kolem nich odehrávají.  

 

KAPITÁN PHILLIPS - Film Kapitán Phillips přináší 

mnohovrstevný pohled na události z roku 2009, kdy 

somálští piráti unesli americkou kontejnerovou loď 

Maersk Alabama. Hlavními protagonisty snímku 

natočeného podle skutečného příběhu jsou kapitán 

Alabamy, Richard Phillips (Tom Hanks) a jeho únosce, 

kapitán somálských pirátů Muse (Barkhad Abdi). Když si 

Muse se svými muži vyhlédne jako cíl svého útoku Phillipsovu 

neozbrojenou loď, oba muže čeká souboj vůle a odhodlání, v němž jsou 

nakonec vydáni na milost osudu, který je zcela mimo jejich kontrolu. 
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HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ- líčí další 

dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné 

pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky 

vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na 

výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět 

Osamělou horu a ztracené království trpaslíků 

Erebor. Poté, co přežili začátek své neočekávané 

cesty, pokračuje tato společnost směrem na Východ 

a cestou potkává kožoměnce Medděda a v lese 

Mirkwood plném nástrah se střetává s houfem obřích Pavouků. Když se 

jim podaří uniknout ze zajetí nebezpečných lesních elfů, pokračují 

trpaslíci k Jezernímu městu a nakonec k samotné Osamělé hoře, kde musí 

čelit největšímu nebezpečí v podobě Šmaka -  nejstrašlivější nestvůry, 

která prověří nejen jejich odvahu, ale i pevnost jejich přátelství a 

smysluplnost celé pouti. 

 

12 LET V ŘETĚZECH – pravdivý příběh nezdolné touhy po 

svobodě. Film vznikl na motivy neuvěřitelného 

skutečného příběhu o boji jedince za přežití a za 

svobodu. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) žije před 

občanskou válkou jako svobodný černoch na severu 

státu New York. Když je unesen a prodán do otroctví, 

musí čelit krutosti (zosobněné nenávistným otrokářem, 

kterého ztvárnil Michael Fassbender), stejně jako nečekané 

dobrosrdečnosti, to vše s touhou přežít a zároveň si zachovat důstojnost. 

Po dvanácti letech útrap Solomonovi náhodné setkání s kanadským 

bojovníkem za zrušení otroctví (Brad Pitt) jednou provždy změní život. 
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PŘÍBĚH KMOTRA – skutečný příběh velké lásky, 

lásky k penězům. Mezi vrcholnou politikou a 

organizovaným zločinem leží často jen tenká 

hranice. Někteří ji překročí. Příběh budoucího 

mafiánského bosse Františka Vedrala (Ondřej 

Vetchý) začíná v 80. letech, kdy působil jako vekslák 

a postupně zbohatl na podvodech s nemovitostmi, 

bankovními machinacemi, kuponové privatizaci, 

lobbingu. Vypracoval se na pozici nekorunovaného 

vládce českého podsvětí a ovlivňoval zákulisí vysoké politiky. Z bank a 

firem vytuneloval 4 miliardy korun. Měl na svědomí smrt mnoha lidí. Před 

našima očima ožije zarputilý souboj člověka, který si řád přizpůsoboval 

svým vlastním potřebám, se zásadovým představitelem zákona a 

pořádku. Policista Cajthaml (Lukáš Vaculík) byl Kmotrovi celý život na 

stopě. Neúnavně bojoval s korupcí soudů, rozvědky i policie. Nikdy 

neztratil víru ve vítězství spravedlnosti. Režisér Petr Nikolaev (Lidice) 

přináší kriminální thriller natočený na motivy skutečných událostí. Knižní 

předlohou je bestseller Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek. V hlavních rolích 

excelují Ondřej Vetchý jako klíčový muž českého podsvětí František 

Vedral a Lukáš Vaculík jako neústupný a neúplatný policista Cajthaml. V 

dalších rolích uvidíte Kryštofa Hádka, Jiřího Dvořáka, Vladimíra Brabce, 

Kristýnu Frejovou, Jana Vondráčka a další. 

 

PHILOMENA - inspirováno skutečným příběhem 

hledání ztraceného syna. Pozoruhodná cesta dvou 

velice odlišných lidí za tajemstvím, které bylo skryté 

půl století. Martin Sixsmith (Steve Coogan) je bývalý 

zahraniční korespondent BBC, který přišel o práci. 

Shodou náhod se mu do rukou dostává možnost 

odhalit příběh, který by mohl být jeho životní 
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reportáží. Jeho klientkou se stává sedmdesátiletá svérázná a osobitá irská 

dáma Philomena Lee (Judi Dench). V 50. letech jako náctiletá otěhotněla 

a porodila syna Anthonyho. Aby ho mohla vídat alespoň hodinu denně, 

žila a pracovala v klášteře pro „padlé ženy". Když byly Anthonymu 3 roky, 

byl Philomeně násilím odebrán, dán jeptiškami k adopci a poslán do 

Ameriky. Philomena strávila 50 let marným hledáním svého dítěte. 

Philomena a Martin se společně vydávají na neobyčejný výlet. Philomena 

je upřímná, bezprostřední paní, která bere lidi takové, jací jsou. Přes 

všechny životní strasti si stále zachovává optimismus a víru. Naproti tomu 

je Martin světaznalý, vzdělaný muž, který je zvyklý na společnost 

významných a bohatých lidí. Ztráta milované novinářské práce v 

politických sférách z něj udělala cynika. Při hledání Philomenina 

ztraceného syna se od sebe navzájem učí, konfrontují své rozdílné názory 

a jeden druhému otevírají nový a jiný pohled na život. 

 

BLÍZKO OD SEBE - držitelky Cen Akademie® Meryl Streep 

a Julia Roberts září v temně humorném a hluboce 

dojemném snímku o třech sestrách, jejichž životy se 

dramaticky proměňují ve chvíli, kdy se kvůli smutné 

události vrací na americký středozápad do domu, ve 

kterém vyrůstaly, a ve kterém stále žije jejich 

nevyrovnaná matka. Divadelní hru autorky Tracy Letts, za 

kterou získala Pulitzerovu cenu, převedl do filmové podoby režisér John 

Wells, jenž i do vedlejších rolí obsadil herecké hvězdy, jako jsou Ewan 

McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch nebo 

Juliette Lewis. 
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Letní putování po muzeích literárních velikánů 

MUZEUM HONORÉ DE BALZACA 

Velkým zážitkem bylo pro mne navštívit Muzeum Honoré de Balzaca, 

které se nachází v srdci bývalé vesnice Passy, dnes součást Paříže.  

Dům Balzaca je jediné z pařížských obydlí romanopisce, které přetrvalo 

do současnosti. Balzac se tam uchýlil 1.října 1840 pod pseudonymem 

Monsieur de Breugnol a pronajal si  zde pohodlné a tiché bydlení o pěti 

místnostech na úrovni zahrady. Přilehlou zahradu dokonale vychutnával, 

s radostí v ní trhal šeříky a první jarní fialky pro Mme Haňskou. O svém 

domově se vyjádřil, že zde „květiny a knihy rostou jako houby po dešti“. 

Prožil zde následujících sedm let. Na jedné straně zde Balzac oceňoval 

jisté soukromí, klid a samotu, na druhé straně, pokud chtěl, mohl lehce 

překonat bariéru a dostat se přes ulici Breton až do centra Paříže.  
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Dům v Passy byl ale především místem houževnaté práce spisovatele, jak 

sám popisuje v jednom z dopisů Evě Haňské dne 15.2.1845:  „ Pracovat, 

to pro mne znamená vstávat denně o půlnoci, psát až do osmi hodin do 

rána, během čtvtrhodinky posnídat, pokračovat v psaní  až do pěti, pojíst, 

ulehnout a znovu začínat následující den.“  

V pracovně se zachoval malý psací stůl Balzaca, němý „ svědek“ jeho 

úzkostí, trápení, tísní, radostí, zkrátka všeho“, jak napsal Mme Haňské. Na 

tomto stole vznikla některá z jeho početných děl : „Lesk a bída kurtizán“, 

„Sestřenice Běta“, „Bratranec Pons“, „Temný příběh“. Balzac byl znám 

svými nesčetnými opravami a změnami již napsaného textu svých 

románů a povídek a byl doslova postrachem pro svého vydavatele. Psal 

převážně pro výdělek, do dějin literatury vstoupil jako legendární „dělník 

pera“.  

 

„Včera jsem pracoval 19 hodin a dnes musím pracovat 20 nebo 22. 

Musím napsat 16 až 20 listů denně a ještě je opravit“, píše 30.10.1846.  
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Honoré de Balzac nakonec umírá v 51 letech, „udřený svým tvůrčím 

psaním“.  

 

 

 

 

 

 

V muzeu tedy můžeme vidět osobní předměty Balzaca, nechybí jeho 

konvice na kávu, kterou se hojně posiloval. Jedna místnost je věnována 

obšírné genealogii postav Lidské komedie, která je zobrazena na panelu o 

celkové délce 6 metrů. Tato úctyhodná realizace dovoluje znázornit 

rozsáhlost a výjimečnost tohoto díla.  

 

Vdovu šlechtičnu Haňskou si Balzac vzal po 18 letech vášnivé 

korespondence, pět měsíců před svou smrtí, když už byl těžce nemocný. 

Eva Haňska i po dlouhých letech korespondence, mnohých setkáních a 

dokonce i po smrti svého manžela totiž stále váhala se za Balzaca 

provdat. Tento krásný a tragický příběh tedy znovu ožívá v jejich 

vzájemné korespondenci, která tak tvoří jednak milostný příběh, ale také 

vlastní životopis či kroniku literárního a uměleckého života 19.stol. 

Zachovalo se na 3500 dopisů napsaných samotným Balzacem, nebo které 

mu byly adresovány. Spisovatel zde prokazuje neskonalé bohatství své 

vyjadřovací techniky. 
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MUZEUM VICTORA HUGA 

 

V r. 1832 si Victor Hugo ( 1802 – 1885) pronajal byt v jednom z městských 

pařížských domů ze 17.stol. na Královském náměstí čtvercového tvaru, 

dnes známým pod jménem Place des Vosges, v původní čtvrti Marais, 

blízko Place de la Bastille. O tomto náměstí  se mimochodem říká, že je 

jedno z nejkrásnějších v Paříži. Victor Hugo v tomto paláci Rohan-

Guémené bydlel ve druhém patře. Žil zde do r. 1848.  

 

V roce 1902 u příležitosti 100. výročí narození spisovatele bylo v domě 

zřízeno jeho muzeum – Maison de Victor Hugo, které ale bylo slavnostně 

otevřeno až 30. června 1903. Především se o to zasloužil oddaný přítel 

Victora Huga, Paul Meurice ( 1818 – 1905), který daroval  městu Paříž 

celou sbírku týkající se spisovatelova života, např. jeho kresby, fotografie, 

rukopisy, různá vydání jeho knih, ale také nábytek a další upomínky.  

Později ještě dodal portréty velkých mužů té doby a ilustrace Hugových 

děl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Le_Marais
http://cs.wikipedia.org/wiki/1902
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Victor_Hugo
http://cs.wikipedia.org/wiki/1903
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V době, kdy pobýval na Place des Vosges, měl Victor Hugo třicet let, byl 

uznáván jako vedoucí představitel romantického hnutí, byl ženatý s Adèle 

Foucher a měl čtyři děti. Během tohoto obobí napsal některá ze svých 
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hlavních děl: „Ruy Blas“, „Vnitřní hlasy“, „Paprsky a stíny“ a začal 

pracovat na „Bídnících“, „Legendě věků“ a „Kontemplacích“.  

Muzeum Victora Huga nám tedy představuje nejen období, ve kterém 

spisovatel v domě žil, ale i ostatní etapy jeho pohnutého života. 

 

V muzeu se můžeme tedy seznámit s portréty z doby Hugova dětství a 

dospívání, ale také jeho rodinných příslušníků. Hugo si velmi vážil své 

matky, o které se vyjádřil, že mu byla učitelem, podobně jako starý kněz a 

zahrada.  

 

Oh! l´amour d´une mère! amour que nul n´oublie ….  

Oh! láska k matce, láska na kterou  se nezapomíná … 

 

Jeho ženou byla Adèle Foucher, se kterou se oženil proti vůli své matky a 

vlastně až po její smrti v r. 1822. Měli čtyři děti: Léopoldinu, Charles, 

François-Victora a Adèle. Hugo jim byl pozorným otcem, hrával si s nimi a 

trávil s nimi  mnoho času.  

Ale spokojenými v manželství nebyli. Krize v osobním životě spisovatele 
nastala v r. 1833, kdy jeho manželka Adèle navázala milostný poměr s 
jeho dobrým přítelem, kritikem Sainte-Beuvem. Ve stejném roce se 
Victor Hugo seznámil s herečkou Juliette Drouet (vlast. jménem Julienne 
Gauvain), která se stala jeho milenkou a společnicí na cestách. Přestože v 
jeho životě byly ještě další ženy, tento vztah trval padesát let, až do její 
smrti. Provázela ho i po dobu jeho pozdějšího exilu, ne vždy však bydleli 
spolu pod jednou střechou. Victor Hugo jí věnoval mnoho svých básní a 
ona mu napsala velké množství dopisů. Velmi mne zaujal portrét 
nejstarší dcery Leopoldiny, narozené v r. 1824. Na obraze jí je 11 let, ale 
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ve skutečnosti vypadá starší. Se svou Biblí v klíně působí  jako velmi 
inteligentní a rozumné děvče, symbol nevinnosti a čistoty.  

Elle était pâle et pourtant rose 

Petite avec de grand cheveux 

 

Oh! la belle petite robe 

Qu´elle avait, vous rappelez-vous?  

Bohužel, Léopoldine tragicky zahynula v roce 1843, krátce po své svatbě. 
Utopila se nešťastnou náhodou i se svým manželem při projížďce na lodi 
po Seině nedaleko Villequier. Victor Hugo byl zrovna na cestách a 
dozvěděl se o Léopoldině smrti z novin. Byl zdrcen. Svůj šok, zděšení a žal 
popsal ve své básni À Villequier. Později napsal mnoho básní o jejím 
životě a smrti, nejslavnější pravděpodobně Demain, dès l'aube, ve které 
popisuje návštěvu jejího hrobu. I po mnoha letech se ve svých dílech 
snažil vyrovnat se ztrátou milované dcery tím, že vyjadřoval nejen 
zármutek truchlícího otce, ale i soucit s bolestí všech trpících.  

Je zajímavé, že Juliette Drouet ztratí rovněž svou dceru v 19 letech jejího 
života. A tak oba milenci prožívají stejný bol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1843
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seine_%C3%A0_Villequier&action=edit&redlink=1
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Středověký salon Juliette Drouet na ostrově Guernesey sestaveným 
Victorem Hugem. Ten měl totiž zálibu nakupovat starší nábytek a 
upravovat ho k dalšímu použití. Zachovaly se jeho plány a nákresy 
budoucího pokoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Portrét Juliette Drouet z r. 1883, krátce  
před její smrtí. V té době byl Hugo  
vdovcem, ztratil tři ze svých dětí a  
natrvalo přestal psát.  
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Pokoj Victora Huga, ve kterém spisovatel umírá v r. 1885. Je zde jeho 
psací stůl, Victor Hugo psal vestoje. O své posteli „s tmavými nebesy“ se 
údajně vyjádřil:  

Je vois de la lumière noire. Vidím černé světlo.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Dana Kašingová 
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Paměti znaveného knihovníka, aneb po pěti letech opět 

 na místě činu 

 

Revize jsou pro nás knihovníky neustálým zdrojem inspirace. Po pěti 

letech se vracíme jako dobří holubi na místo činu, abychom s větší 

časovou rezervou uvedli knihovnu do stavu lahodícímu oku knihovníka. 

Ve stále více případech, což je potěšující, již nejsou potřeba drastické 

zásahy. Knihovníci díky osvětě a cílené kampani udržují své knihovničky 

v pořádku a nezaplevelené zastaralým fondem, i v takové štábní kultuře, 

že znavený knihovník vděčně zamačkává slzu ve „voku“. Díky zvyšujícímu 

se povědomí knihovníků o kvalitě služeb, revize ve většině knihoven 

odsýpá jedna radost.  

Protože jsme okres provětrali v revizích již po několikáté, můžeme své 

poznatky zevšeobecnit a dát nadpřirozeným jevům, se kterými se 

setkáváme, seriózní vědecký základ, nebo mizející či zaniklé úkazy 

zaznamenat a uchovat pro další generace. 

 

1. Nevyhodíš knihu bližního svého …  

Touto mantrou se řídí malé veřejné knihovny, které chtějí konkurovat 

vědecké či renomované muzejní knihovně. Knihovník sběratel neodmítá 

zásadně žádný dar. Nevadí, že kniha vypadá sešle, opotřebovaně se 

zárodky dýmějového moru, že je tištěna kurentem či jiným obtížně 

rozluštitelným písmem. Hlavně že se regálky plní! Tím je extáze 

obdarovaného větší.  V knihovnách tak vznikají sekce co jsme měli u 

stryka na půdě a bylo nám luto to vyhodit, kterou obchází všichni čtenáři 

velkým obloukem. Nic nepomáhají domluvy, dobře míněné rady, 

lichocení či podlézání metodiků, aby si knihovníci nebrali dary danajské, 

ale vše marno. 
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Při nové revizi často nacházíme dávno vyřazené knihy, které knihovníci 

neváhali a po našem odjezdu opět vřadili do fondu, někde pravda pro 

odlišení tyto knihy oblepí červeným kolečkem, aby nám při další revizi 

ušetřili práci. Ale nezlomný duch metodika vítězí nad kverulanty a 

zanecháváme jim v knihovnách další várku vyřazených knih, tentokrát 

pevně omotanou motouzy, aby následná infiltrace do knihovního fondu 

byla „krapet“ ztížena. Po pěti letech přijíždíme na dané lokace se silným 

chvěním v žaludku a čekáme, jaká překvapení nám knihovna opět 

připraví. 

 

2. Pokud do knihy nalepím čárový kód – existuje! 

Vynalézaví knihovníci hřeší na klasický výpůjční protokol a knihy pouze 

olepí čárovým kódem a nevloží do systému. Snad si nechávají práci na 

později, nebo podlehnou čtenářským prosbám a knihy hned půjčují.  

Nebo jsou to vizionáři, kteří předbíhají dobu a věří, že se přání stane 

otcem myšlenky. Tedy, že se kniha sama vloží do systému. Tím považují 

svou misi za splněnou! Z revize se stává tedy Mission impossible, neboť 

nezpracované knihy by neodrevidoval ani Tom Cruise, neřku-li legendární 

Flynn Carsen. My tento novátorský postup považujeme za geniální a 

naléháme na programátory Clavius REKS, aby s tím už něco udělali, 

protože je pochopitelné, že by se systém měl chovat podle toho, co si 

knihovník myslí, že dělá. 

   

3. Cokoliv je vhodné pro knižní lístek 

Kreativní knihovník si neláme hlavu s katalogizačními lístky, které 

pravidelně fasuje u metodika. Naopak doma pečlivě schraňuje jakýkoliv 

tvrdší papír, který je ochoten nastříhat na nepochopitelné tvary a 

rozměry. Samozřejmě, proč hýřit klasickým knižním lístkem a vkládat jej 
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do knih, které si stejně nikdo nepůjčuje (narážím na tolik milovanou 

produkci A. Jiráska). Na formáty „razovite“ se vejde toliko razítko 

knihovny, evidentně základní údaje o knize většinou psané písmem 

klínovým, pro metodiky obtížně rozluštitelným. Naštěstí po těch letech 

převažují knihovny s výpůjčním protokolem a tam si už na knižní lístky 

nehrajeme.  

 

4. Čtenářské obálky jsou zbytečný luxus – reality or fiction? 

V nejmenované knihovně žil byl mladý knihovník s ležérním přístupem 

k čemukoliv. Zjevně pohrdal i čtenářskými obálkami a knižní lístky 

z půjčených knih, pokud je vůbec vytáhnul, vkládal do dopisní obálky. 

Stará ještěrka při pohledu na svérázně vedený výpůjční protokol hledala 

tlak v nebeských výšinách. Nebožáka bránil statný metodik, který 

nepřipustil, aby se v knihovně odehrál masakr nepoužitými čtenářskými 

obálkami. Poté, co se všichni účastníci metodické návštěvy uklidnili, bylo 

konstatováno, že čtenáři jsou toliko tři, z řad knihovníkových příbuzných. 

Dnes je v obci jiný knihovník i více čtenářů. 

 

 

 

 

 Knihovnický Bermudský trojúhelník 

Magický prostor knihovny funguje jako pověstný Bermudský trojúhelník.  

Záhadně se totiž ztrácejí podle nás již odrevidované knihy. Dlouholetým 

pozorováním při uzavření revize dochází v databázi odrevidovaných knih 

k masivnímu výpadku fondu označenému písmenem S. Po pečlivém 

rozboru situace a sebezpytu všech členů revizní komise, se dva členové 
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komise přiznali svou alergií na písmeno S (jako Sparta). Z tohoto důvodu 

fond řazený pod tímto písmenem se snaží v knihovně vymýtit. Pečlivou 

analýzou dat bylo zjištěno, že naopak fond s písmeny V a P je 

odrevidován mnohonásobně, protože kolegové, příznivci Viktorie Plzeň, 

s takto označenými knihami běhají k odrevidování i vícekrát. Vedení 

KPBO nevěnovalo řadu let pozornost varovným symptomům. Pokud se 

v knihovně nachází kniha Pavla Horvátha, je okamžitě vytažena z regálu a 

uspořádána do malého oltáříku s obětinami. Metodici dlouhodobě velmi 

neochotně označují fondy písmenem S a často schválně zapomínají archy 

se štítky S v Opavě. Poté se snaží ostatním pracovníkům vnutit místo 

požadovaného S písmeno Š, které jim připomíná emočně neutrální 

Šachťor Doněck. Vypukají tak zbytečné debaty na téma, jak je správně 

čteme, protože Štejnbek a Štílová veřejnou debatou neprojdou. 

 Ostatní pracovníci musejí během revize neustále prokazovat své 

fotbalové srdce a znalosti. Pokud chtějí odrevidovat jinou část fondu než  

sekci V, P a Š, musí si dávat pozor, aby volbou fotbalového klubu či hráče  

nepopudili fotbalové fanatiky. Aby mohlo být odrevidováno  při poslední 

revizi 6,5 polic knih Vlasty Javořické, metodici sadisticky neuznali 

písmeno V a jako neprůstřelný argument použili katalogizační pravidlo o 

psaní jména původce. Uspokojil je až Juventus Turín. Takováto revize 

bývá intelektuálně náročná, už pomalu vzniká slovníček povolených 

regálů, např: 

D – jako Dante, Z a I – Zlatan Ibrahimovič. Líté boje nastávají o P a Č -  

tedy Petra Čecha, ale i G a B (Gianluigi Buffon), Davida Beckhama a další 

ikony fotbalu. V knihovně proběhlo i referendum, zda do seznamu může 

být zařazen lokální klub Medvědi Velké Hoštice. S ohledem na to, že 

kolega už není ve stavu aktivních záloh (bo by nepřeběhl hřiště), nebyl 

tento klub přijat, i když by se lehce vyřešila tři písmena abecedy.  

 

http://www.okpb.cz/clavius/l.dll?cll~P=267820
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Situace nám pravda přerůstá přes hlavu a v případě fotbalově 

nedotčených kolegů mohou nastat při revizi zásadní problémy. Celou 

situaci musel řešit psycholog knihovny, vyplácen z fondu FKSP 

stravenkami. 

 

Jednomu bohu se klaněti budeš 

Nezávislý psycholog bez vyhraněné fotbalové příslušnosti doporučil, 

abychom dětinský zájem metodiků převedli na nový problém. A povedlo 

se! Šťastnou souhrou okolností poskytovatel dotace na výkon RF si ve 

smlouvě na rok 2014 vymínil v bodu VII. Povinnou publicitu.  

Metodici ve snaze vyhovět chlebodárci kmitají po knihovnách a zajišťují 

PUBLICITU projektu, předhánějí se ve výrobě zdařilých letáčků a 

upoutávek. O tom, zda svou fotbalovou vášeň přenesli i na Baník Ostrava, 

nebylo do uzávěrky čísla zřejmé. 

 

Stará ještěrka 
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