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Vážení přátelé, 

rok 2014 pomalu končí. Pro nás opavské knihovníky to byl rok nadmíru 

náročný hlavně po fyzické stránce. S nadsázkou se dá říci, že jsme 

knihovní fondy doslova přeorali. Výsledkem jsou dvě pobočky s novými 

regály, nová katalogizace a rýsuje se i malá učebna pro 25 lidí. Také naši 

čtenáři nepřišli zkrátka. V březnu jim byly vyměněny průkazky za nové 

z lepšího materiálu a novou grafikou, ve druhém pololetí jsme pro ně 

zavedli novou službu – půjčování elektronických knih. Dychtivým 

uživatelům biblioboxu jsme pořídili další sourozence v pobočce na 

Olomoucké ulici a v Kylešovicích. Na konci roku jsme k nejstaršímu 

biblioboxu postavili bratříčka, protože ta naše zlatá pixla už to prostě 

nestíhala. 

Poslední číslo končícího roku Vám chce přinést pohlazení ve formě 

příspěvků Boženky Klímové, která po zdravotní odmlce přináší informace 

z Obce spisovatelů, recenzi elektronických knih i vánoční fejeton, který, 

jak doufáme, navodí tu pravou vánoční atmosféru. Darinka Peterková 

Šelderová  Vám ve svém příspěvku doporučí literaturu, se kterou Vaše 

rozkoš bude dvojnásobná. Ale nebojte se, nepůjde o nic lechtivého. Vždyť 

čtivý příběh spojený s kulinářskými recepty potěší srdce i Vaše chuťové 

buňky a pokud některou z doporučených knih jste dosud nečetli, tak 

neváhejte a o Vánocích po ní sáhněte. Ani v tomto vánočním čísle 

nebudete ochuzeni o francouzské okénko. Dana Kašingová nám poskytla 

stránky ze svého cestovatelského deníku o putování po stopách  

posledního pobytu malíře Vincenta van Gogha... 

Věříme, že Vám prosincové vydání Okka vyvolá úsměv na tváři. Děkuji 

Vám jménem celé redakce za přízeň a přeji Vám pohodové Vánoce a 

šťastný nový rok.  

 

                                                                                             Zuzana Bornová 
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Oceněný Richard Sobotka 

Před nedávnem vydal Dušan Žárský – Žár Ostrava jako elektronickou 
knihu rukopis známého spisovatele Richarda Sobotky, se zvláštním 

názvem  BUFAJKY.  Titul pojednává o rodině 
volyňských Čechů. Příběh mapuje 3 generace, a to 
už od 19. století až do dnešní doby.  
 
Na osudech členů rodiny Venigerů je podepsán 
těžký - až doslova tvrdý - život na Ukrajině, válečné 
útrapy v tamní oblasti a neméně velké potíže při 
návratu domů, tehdy ještě do Československa. 
 
Když autor z Rožnova sbíral materiál, jistě 

nepomýšlel na nějaké ocenění, ale snažil se zajímavé téma zpracovat co 
nejlépe a zachovat tak i jistá nezanedbatelná fakta pro budoucnost.  
 
Upřímnost jeho literární výpovědi měla překvapivý účinek… Stejně tak 
množství údajů, přibližujících oblast, zvanou Volyň, smýkanou událostmi 
v Rusku, a děsivostí proměn díky změnám (car, válka, revoluce, 
bolševici)… 
 
V letošním Letohradě, kde probíhal XXIII. ročník mezinárodních cen 
Egona Ervína Kische, cen Petra Jilemnického, regionálních cen EEK a cen 
ČSBS, získaly Bufajky Mimořádnou cenu Petra Jilemnického! Slavnost 
proběhla 24. září v tamním hotelu Tvrz Orlice.  
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Bufajky jsou první elektronickou 
knihou, která dostala prestižní 
ocenění Klubu literatury faktu!  
 
Slavnosti se účastnil na pozvání 
autora též vydavatel Dušan Žárský. 
Na přiloženém snímku, který na 
místě pořídil D. Ž., je rozesmátý 
Richard Sobotka.  
 
Věřím, že tento krok posune význam 
elektronického vydávání tam, kam 
patří - a to na výsluní knižního světa, 
po bok klasických knih! 

 
Bufajky vyšly v prvním vydání (Žár Ostrava), rozsah titulu 170 stran, 
doporučená cena 88 Kč. Doprovodné fotografie.  Knihu získáte na 
prodejních webech, odkazy najdete na www.zar.cz . 
 
A nedá-li vám spát výraz Bufajky, pak jde o zimní vysokou obuv!  

 
Jednu z cen v Letohradu letos udělených převzala (rovněž 
severomoravská) spisovatelka Irena Kopecká za knihu František Juraň - 
Oživil kámen, kovu dal řeč.  O vynikajícím a zapomínaném rodáku sochaři 
Františku Juraňovi. (JURAŇ František –; * 25. 11. 1870 Příbor;  
 + 6. 9. 1939 Ostrava).  
 
 
Božena Klímová 
 
 
 
 
 
 

http://www.zar.cz/


 

 

6 

6 

Průhledy 

S podzimem vyšel osmdesátistránkový časopis Obce spisovatelů Ostrava 
s tradičním názvem Průhledy. Oproti minulým letům nyní v elektronické 
verzi, kterou lze zdarma stáhnout na www.zar.cz, či z webu 
Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Odkaz najdete i na 
stránkách Obce spisovatelů ČR.  
 
A nyní znovu k ročence; jde o 
formát PDF, velikost 5,41 MB.  
Po otevření můžete listovat  
klasicky, sjížděním kurzoru,  
nebo použít záložku vlevo, 
kde je nabídka jednotlivých 
stran.  
O vzhled, grafiku, písmo,  
návrh obálky - atd.,se postaral  
Dušan Žárský  
(Elektronické nakladatelství 
Žár - Ostrava).   
Odpovědná redaktorka:  
PhDr. Lydie Romanská. 
 
 
 
 
 
Do Průhledů přispěla řada zdejších spisovatelů, básníků, literárních 
vědců, ale i hostů. Např. Dušan Žárský informačním článkem Knihy 
tištěné a elektronické.  Nebo svými verši básnířka z Opolí (Polsko) – 
Renata Blicharz (viz níže ukázka). A to díky překladu Františka Všetičky. 
Renata Blicharz debutovala v roce 1997 básnickou knihou Pohlednice 
z pohádky. Uvedené verše jsou z její druhotiny Sběratelka z roku 2006 
(str.76). 
 
 

http://www.zar.cz/
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Barevné stránky obsahují poezii, prózu, recenze, zamyšlení, vzpomínky, 
upoutávky na nové knihy a oznámenky o akcích a o jubileích literátů. Tato 
textová pestrost, doplňována fotografiemi, činí z nabízeného poutavou e-
knihu, nejen pro zasvěcené. Částečně jsou příspěvky věnovány též 
Bohumilu Hrabalovi, jinak tématicky neomezeno. 
 
Má víc než kilometr myšlenka, 
spojila by břehy Hudsonu, 
a jen útlá branka je můstek z obratlů mé vnučky,  
od stébla k sedmikrásce, 
 
(ukázka z básně Svinovské mosty Lydie Romanské, str. 73) 
 
 
Grafická i textová úroveň potěší jistě mnohé, kteří rozumějí úsilí autorů o 
nové pohledy na svět a sebe samé. Zařaďte se, prosím, mezi ně i vy. Je 
třeba ocenit zájmem úsilí všech, kteří se méně či více zasloužili o vznik 
ročenky!  
 

Čarodějka 
 

Podej mi pírko 
proměním je v křídlo 

usměj se na mne 
stvoříme ptáka 

Polib mne 
otevřu nebe 

A když mi dobudeš 
celý svět 

změním tě v sebe 
 

Renata Blicharz 
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Nejde jen o to texty napsat, ale někdo je musí soustředit, protřídit, 
pročíst, zvolit řazení (v duchu vnitřního náboje celé prezentace) a 
věnovat se několika korekturám, v neposlední řadě vybrat vhodné 
fotografie. To pomíjím pak snažení grafika poslední náhledy. 
 
Pohled na zmenšenou dvojstránku časopisu (z tištěné verze pro potřeby 
nakladatele); 14/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - 
A teď několik jmen přispěvatelů: Lydie Romanská, Aleš Dostál, Svatava 
Urbanová, Božena Klímová, Richard Sobotka, Lukáš Průša, Irena Kopecká, 
Břetislav Uhlář, jubilant Oldřich Šuléř (90 let), Radana Šatánková, Milan 
Blahynka, Jiří Urbanec a další. 
 
Doc. Dr. Urbanec poskytl pro Průhledy svou recenzi 
na poslední sbírku Lydie Romanské Postel v rohu 
zahrady (str. 21). Smutné je, že nečekaně opustil 
tento svět 15. 11. 2014. 
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Ukázka z textu:  
 
Ačkoliv Romanská mistrně zachycuje chvíle, neztrácí ze zřetele ani 
samotný čas, nezadržitelné plynutí jako proud života. Nezoufá nad 
ubývajícími dny, je blízká charakteristice Josefa Hory, jemuž byl „čas bratr 
mého srdce“. Uvědomuje si, že čas nejen nelze zastavit, ale také zachytit 
slovem, protože běh života a světa nelze také nikdy pochopit. Vlastně ani 
časové předěly nejsou žádnou jistotou, je to fikce, která neexistuje: co 
bylo, najdu v hodině, / kdy se mění zimní čas v léto. / V hodině, která není 
(báseň V hodině, která není). 
--- 
 
Ročenku Obce spisovatelů Ostrava - Průhledy vřele doporučuji Vaší 
laskavé pozornosti. Uděláte tím radost nejen sobě, ale též tvůrcům. 
 
 
 
 
Božena Klímová 
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Potěšte se elektronickými knihami! 

 

Nedávno mi vydavatel Dušan Žárský v e-mailu napsal:  
Když jsme byli naposledy v Praze a jeli metrem, zdálo se mi až 
neuvěřitelné, kolik lidí má v ruce čtečku e-knih a čte si. Přečtou dvě-tři 
povídky, schovají čtečku a vystupují... 
 
Je zajímavé, jak se po průtazích konečně ujímá v mysli čtenářů 
elektronická kniha jako partner, dobrý společník a nenáročný kamarád co 
do pořizovací ceny a úložného místa pro e-knihy. Dokonce i lektoři a 
přísedící v hodnotících komisích soutěží vzali na vědomí, že e-kniha je 
přece jen kniha, ať si říká kdo chce, co chce. 
 
Co tedy nabízí Elektronické nakladatelství Žár Ostrava na www.zar.cz  
v poslední době (nejen) z tvorby severomoravských spisovatelů? Poezii, 
prózu, povídky, humor, krimi. To vše ve velmi zajímavé grafické úpravě! 
Vezmeme to od poezie: 
 

David Bátor a jeho Zbuj. Svérázný 
autor, který dokáže překvapit 
poetičností ale i drsností ve verších. 
Sbírka je laděna krajově, a využívá 
slezského nářečí. Básník v poslední 
době, navzdory dlouhodobým potížím 
se zdravím, zaznamenal hodně 
úspěchů. Jeho verše se objevily 
v prestižních časopisech, i nějaké 
ocenění se mihlo. Připomeňme 
v nabídce jeho Kukly slov, Milostné 
lastury, atd. 
 
 

 
 

http://www.zar.cz/
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Irena Kopecká, spisovatelka, nedávno oceněná za literaturu faktu, 
nabídla humorné povídky s přitažlivým názvem Praštěné kantorky a 
roztomilé děti (tedy pohled z jiné strany…). 
 
Ukázka z povídky A bude tu ticho!  

 
Zas ten protivný chechot za mnou a hlasy, 
které ho překřikují. 
Mé myšlenky se opět vrátily k žlutému 
koberci v obýváku, ten si přímo říká o 
vyčistění, a ten zelený z ložnice vlastně 
také. Safra, kde je ten prodavač, nějak 
dlouho mu to trvá. No toto, řehot a 
chechot vytryskl současně, to je už trochu 
moc! 
Zařvala jsem z plných plic: „A bude tu 
ticho!“ 
Bylo, okamžitě, jen já jsem v tom krásném 
tichoučku, které právě nastalo, vycouvala z 
řady pryč. A to jste ještě neslyšeli, jaký  

výbuch smíchu a můj odchod provázel! Nemohu na to přísahat, ale zdálo 
se mi, že se neslo za mnou: „Je to úča, je mišuge.“ 
A kdosi se divil: „A tož ta učí naše děcka?“ 
Meruňky na koláče jsem naší sousedce nedonesla. Houkla 
jsem na ni, ať udělá halušky, že meruňky dnes nestály za nic. 

(konec ukázky) 

Zedník 
(Josefu Herichovi) 

 
Žlutý hrnek s kafem – šlachovitá postava, 

jsem s Bulatem Okudžavou a on tu nadává, 
práskne knírem i očima a ide vyzdít chlév, 

minulost opět se počíná – právě tuna a hef, 
zasej vidím obrysy těch dnů kalně šerých, 

stavbou kráčí jako fojt, zedník Josef Herich. 
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Pokud se chcete bát, tetelit u příběhů, podivovat se tajemnu a oživit si 
měkkou slovenštinu, směle vyberte Strašidelné pověsti slovenské od  
Ivana Szabó. 
 

Ukázka: 
 „Udania podali vážení občania, musím sa 
nimi zaoberať,“ zdôraznil richtár. „Z tohto 
dôvodu ťa obviňujem z bosoráctva. Ak si 
nevinná, na súde sa ubrániš.“ 
Eržu Šišovú strčili drábi do temnice a kat ju 
na druhý deň 
začal vypočúvať. Nuž také to bolo 
vypočúvanie, že jej horúce kliešte kládol na 
telo a na škripec naťahoval. Najskôr všetko 
popierala, no bolesť bola silnejšia ako 
pravda. Priznala sa nielen k tomu, že sa na 
kohúta a barana premieňala, že vymenila 
choré dieťa za zdravé, ale aj k tomu, že s 
diablom sa trikrát do týždňa zhovárala a jeho 

rady, ako urobiť ľuďom zle, s radosťou počúvala. 
(konec ukázky) 

 
Za sebe samu Vám nabídnu svou básnickou prvotinu 
Diagnóza život, ta se již na prodejních webech přiřadila po 
bok mým dalším sbírkám (Příběhy pro optimisty, Tykání 
s Nebesy, Podzimková).   
 
                       Ukázka: Variace 

 
 
 
 
 
 
 

Jsem 
v panelové váze 
bosý tulipán 
 

Stěny pokoje se 
zužují 
přistupují ke mně 
horce vydechnou 
 
 
 

Vystřelím paže do nahého 
nebe 
na vztaženém prstě 
balancuje srdce 
k lokti jako k listu 
stéká kapička krve 
živoucí lidské rosy 
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Pak (zdarma) humorné fejetony a krimi příběhy, 
někdy vskutku lehce úsměvné.  Doufám, že po 
této ochutnávce sáhnete pro druhý díl 
Oranžového tic-tacu (vyjde pod názvem 
Polokoule) i po krimi Tajemství korpulentní dámy. 
Tyto publikace sice již budou zpoplatněny, ale za 
mírnou cenu. Jejich uvedení na prodejní weby se 
právě chystá!!! Snad Vás navnadí i to, že ukázky si 
stáhlo téměř 1000 čtenářů!!! 
 
 
 

 
 
 
Ukázka z fejetonu Pohled z okna 
 
Jednou takhle vyhlédnu po ránu z okna a co nevidím… z vedlejšího 
vchodu naší panelové zástavby „vystřelí hafík“ mně neznámé rasy a na 
vodítku vleče osobu, která je jen tak v pantoflích a domácích šatech a 
polozoufale vykřikuje: 
„Počkej, stůj, já ti nestačím!“ 
Pejsek nedbá, doběhne k trávníku u hřiště, dvakrát čichne k tam 
rostoucím keřům, udělá svou potřebu a opět – jako šíp peláší zpět. A zase 
si táhne svou rozesmátou paničku. To vše se odehraje během minuty!!! 
Jsem užaslá a smíchy mi slzí oči. 
(konec úryvku) 
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Ukázka z povídky Chci tě zabít! 
 

A Ťáplice žvanila a žvanila, a když už od něj byla jen 
půl kroku, aby se zase popředím přimkla k jeho 
hrudi, ubohý muž vyjekl: Zmlkni, ženská, nebo se 
něco strašného stane! A ona nic, tu hubu 
nezavřela. Tak se napřáhl a zařval: Chci tě zabít!!! 
Ani sám nevěděl, jak se to stalo. Bodl ji opravdu 
zprudka pod levé ňadro. Zdobný držák vidlice trčel 
z těla a jemně vibroval. Převrátila se, jako by měla 
závrať. Muž si vzal jako ve snu čepici a lehký plášť. 
Prošel dědinou až na dolní konec, kde v typicky 
vesnickém stavení s trochu oprýskanou 
nazelenalou omítkou žila rodina Ťáplových. 
(konec citace) 
 

A pro Vaši představu ukázka z chystané knížky Tajemství korpulentní 
dámy, z povídky Nepruďte vědce! 
 
Potrefený vzal hlavou o zeď. Dopadl na podestu, a vleže bez pohnutí  
připomínal hadrového panáčka. Tlupa ani nešpitla. Užasle hleděli, jak 
docent, aniž by zjistil stav mladíka, nebožáka překračuje, sestupuje schod 
co schod a vklouzne potichu do dveří vlastního bytu. 
 
Tam usedne do křesla, popíjí již vychladlou kávu, a čeká. Zvonek se ozve 
zanedlouho, hned poté, co se zvenčí nese zahoukání sanitky a policejního 
majáčku. Pan Hůla otevře, vyšetřovatelé nestačí ani položit otázku a 
univerzitní kantor, s hlavou vztyčenou, pronese sebejistě a s euforií: 
 
                         Netušil jsem, že dokážu dát ještě takovou ránu! 

 
(konec citace) 

 
 



 

 

15 

15 

Za spisovatele Richarda Sobotku, který má už řadu e –knih, např. Bufajky, 
Hurá na medvěda, Bílý tygřík, Holubí pošta, 
a další, doporučím pro dobrou náladu jeho 
Pranostiky, aforismy, prostořekadla, rádoby 
moudra a Slona v porcelánu.  
 
Ukázka: 
 
Horký červen lidi zasévá, 
studený březen sklízí. 
 
Je−li o horkém létu málo panen, bývá o 
příštím jaru hodně dětí. 
 
Počítá kukačka peníze v peněžence, či 
podvedená hnízda? 

 
V létě mají včely napilno dostat se do květů a staré panny pod čepec. 
(konec ukázky) 
 
 
A ještě za spisovatelku Janu Hochmanovou čerstvou e-novinku, vpravdě 

s vánoční tématikou. Autorka se v poezii snaží 
využít pozitivní energie,  
kterou získává ze svých zálib v meditacích, józe, 
alternativní medicíně a předávat ji takto dále. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ukázka: Sáňky 
Koupil jsi nové sáně 

a zítra nasedneme na ně. 
Vypneme mobily i pevnou linku, 
líbat se budeme jen na chvilinku, 

dárky koupíme předčasně, 
v posteli bude nám úžasně. 
Vypneme všechny telefony 

a poslouchat budeme jen zvony. 
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Sbírka je doplněna mnohými poetickými a hravými kresbami grafika 
Jindřicha Oleše. 
- - - 
Přeji Vám s knihami všeho druhu a provedení hezké svátky vánoční i 
následný celý rok!  
 
(Poznámka: zadáte www.zar.cz, kde jsou kromě avizovaných titulů též 
loga prodejců a tím přímý link na jejich stránky. Stačí na ně kliknout a pak 
jen tradičně napsat jméno autora, nebo název knihy do vyhledávacího 
okénka.) 
 
Božena Klímová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zar.cz/
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Knižní tipy z Kateřinek 

 

Jechová, Šárka 

Pohádky k povídání s jednoduchými úkoly pro rozvoj řeči a 

další dovednosti. 

Olomouc : Agentura Rubico, 2014 

 

V knize pro nejmenší čtenáře najdeme čtrnáct klasických pohádek ( např.: 

O Červené Karkulce, O Budulínkovi, O Smolíčkovi, Hrnečku, vař!... ) 

Pohádky jsou bohatě ilustrované, napsané formou tzv. obrázkového čtení 

a ke každé z nich je připojeno několik úkolů na ověření znalostí  

přečteného textu. Děti se o každé pohádce mohou naučit i krátkou 

básničku. Nedochází  tady pouze k pasivnímu poslechu ze strany dítěte a 

pasivnímu čtení rodičů, ale ke vzájemné komunikaci o přečteném textu. 

Děti si tak obsah pohádky dobře zapamatují a stráví s rodičem krásné 

chvíle nad dnes již opomíjenými  příběhy klasických pohádek. 

 

Štěpánek, Vít – Moravcová, Adéla 

Můj první atlas Evropy, aneb, putování Vítka a 

Štěpánky 

Praha : Slovart , 2014 

 

Naučná knížka pro malé čtenáře je pokračováním dětského atlasu Můj 

první atlas České republiky. Kniha děti seznamuje se základními 

informacemi o Evropě, její rozloze, historii, geografii. Každému ze 37 

vybraných států Evropy je zde věnována bohatě ilustrovaná dvoustrana 
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doprovázena vtipnými komiksovými obrázky Adély Moravcové a 

doplněna o otázky pro pozorné čtenáře. Průvodci po Evropě jsou i zde 

žáci Vítek a Štěpánka. 

 

Niklíčková, Alexandra 

Jak pejskové farmařili. První čtení s velkými písmenky 

Říčany: Sun, 2014 

 

Veselá kniha pro začínající čtenáře nás zavede do 

prostředí zemědělské farmy. Hospodáři tu ale nejsou lidé. Farmaří zde 

pejsek Matyáš se svou ženou Mimi a dvěma rozpustilými štěňátky. 

Ještě nedávno bydleli ve městě, ale nyní se rozhodli přestěhovat na 

venkov a farmařit. Že to není tak jednoduché, jak si představovali, se 

přesvědčíme už na prvních stránkách této knihy. Ale život na venkově 

nejsou pouze starosti a celá rodinka zde zažije spoustu veselých příhod. 

Knihu doprovází líbivými ilustracemi Marifé  Gonzáles. 

 

Březinová,Ivona 

Danda má hlad 

Praha: Mladá fronta a.s., 2014 

 

 

Kniha známé české autorky Ivony Březinové je určena začínajícím 

čtenářům. Vypráví o chlapci jménem Ota, který si ze všeho nejvíc přeje 

dostat ke svým sedmým narozeninám nějakého domácího mazlíčka. 



 

 

19 

19 

Jenomže rodiče o zvířátku nechtějí ani slyšet. Vtipně jeho přání vyřeší 

prateta Vilemína. Koupí Otíkovi kytku, ale ne tak ledajakou. Přímo 

masožravou! Ze začátku Dandě, jak ji Otík pojmenoval, stačí moucha 

nebo komár, ale s jídlem roste chuť a Dandě už nestačí ani párky nebo 

řízek! Za chvíli je tak obrovská, že musí z bytu pryč. Ale kam s ní? Naštěstí 

se jí ujme pan školník, který ji najde důstojné místo na školní chodbě. 

Dandě se ve škole náramně líbí. Má tam hodně místa, všichni si ji 

okamžitě zamilují a starají se, aby neměla hlad. Ale mít masožravou kytku 

ve škole není jen tak. Nepřibudou panu řediteli starosti? Pokud jste 

zvědavi, jak to nakonec s kytkou dopadne, dočtěte si tuto veselou knihu 

až do konce. 

 

Pospíšilová, Zuzana 

Lesní pohádky 

Praha: Grada Publishing a.s., 2014 

 

Zábavné pohádky Zuzany Pospíšilové nás tentokrát 

zavedou do lesa. Poznáme jeho nejskrytější zákoutí, kde 

žijí nejroztodivnější zvířátka a tajuplné bytosti, o kterých jsme doteď 

neměli ani tušení.  Hlemýždi nás pozvou na svůj závod, netopýři prozradí 

tajemství o pokladu, mravenci zavolají svého doktora, aby zachránil 

lidského kamaráda Matouše, poznáme lesní školku, napijeme se 

z kouzelné lesní studánky, svezeme se Skřítkomobilem… To vše a ještě 

více veselého dobrodružství nás čeká v nové knize této báječné české 

autorky dětských knih. 
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Holanová, Pavla 

Nejde se do školy! 

Praha: Krigl, 2014 

 

Hlavními hrdiny této knihy jsou děti Petr a Terezka, 

kteří „listují“ kalendářem a vyprávějí si o dnech, které jsou významné pro 

Českou republiku. Tyto dny mají rádi - nemusí  do školy! Ale proč vlastně? 

Co o těchto dnech víme? Co oslavujeme? Kniha nenásilnou formou děti 

seznamuje se všemi státními svátky, které se u nás slaví. Zakončena je 

Vánocemi, které sice mezi státní svátky nepatří, ale pro většinu českých 

rodin se jedná o velmi důležité období. A hlavně na rodinu je kniha 

zaměřena. Na společné trávení volných chvil. Je proto vhodná nejen pro 

děti,ale i pro dospělé. 

Drijverová, Martina 

Příšerné zlobilky 

Praha: Albatros, 2014 

 

Nová kniha od Martiny Drijverové volně navazuje na 

její dvě předchozí knihy: Zlobilky a Nezbedníci. Stejně 

jako v předchozích knihách se autorka věnuje  dětským neřestem a snaží 

se je napravovat. Daří se jí  to pomocí veselých příběhů. Tentokrát ale 

přitvrdila a zlobivé holčičky proměnila například v bludičku, mátohu, 

jeskyňku, ohnivou kočku či lesní ženku. Po přečtení této knihy, budou 

všechny holčičky už navždycky vzorné a hodné, protože by nechtěly zažít 

takové horory, které potkaly hrdinky příběhů. Čtěte až do konce a bavte 

se! Nádhernými ilustracemi knihu opět doprovodila Markéta Vydrová. 
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Brat, Roman 

Můj anděl se umí prát 

Brno: CPress, 2014 

 

„ Říkám to jen tobě, protože jsi můj anděl. Něco jako 

moje druhé já. Je mi jasné, že to nikomu nepovíš a že ti 

můžu důvěřovat. A to je dobře. Kdybych měl všechno vyprávět rodičům 

nebo sestře, tak by se o mě báli.“ 

Těmito slovy začíná příběh obyčejného jedenáctiletého kluka Oskara. Je 

hubený, slaboučký, slušný a nosí brýle. Ideální kombinace k tomu, aby si 

z něho ve škole ti silní a hloupí udělali poskoka a doslova boxovací pytel. 

Domů chodí s modřinami, ale vždy se na něco vymluví. Bojí se přiznat, že 

mu druzí ubližují. Co by asi následovalo? Zbili by ho ještě víc! Naštěstí má 

svého anděla Oskariela - vysněnou bytost, se kterou může své starosti 

řešit. Oskar je také velice chytrý, statečný a zamilovaný kluk, který se se 

svou přezdívkou brejloun nehodlá smířit a přihlásí se do kroužku 

bojového umění.  Teď se začnou dít věci! 

Kniha zpracovává velice závažné téma školní šikany, ale je obohacena o 

veselé příhody a celkově působí optimisticky. Ukazuje, že z každé nesnáze 

je cesta ven. Důležité je najít v sobě odvahu s tím něco udělat. 

 

 

 

 

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

 

FAIR PLAY – autorský film režisérky a scénáristky Andrey 

Sedláčkové byl vyslán Českou filmovou a televizní akademií 

(ČFTA) do boje o americkou sošku Oscara.  Osmdesátá léta 

v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) 

se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka 

(Aňa Geislerová) a trenér (Roman Luknár) doufají, že splní 

kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry. Vybočením ze světa 

tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah s Tomášem 

(Ondřej Novák). Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické 

steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní 

problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její 

účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Její matka však doufá, že 

Anna účast na olympijských hrách využije k emigraci, a rozhodne se jí 

anabolika pod rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně. 

 

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL - 

natočeno podle světového knižního bestselleru Jonase 

Jonassona. Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově 

důchodců, kde v tomto věku tráví svůj zbývající čas, pro něj 

chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík 

ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela jiné 

plány. Rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na úžasný 

a naprosto nepředvídatelný výlet... Shodou náhod se mu do rukou 

dostane kufr plný peněz. Než se naděje, má v patách gang zločinců, sem 

tam se objeví nějaká mrtvola a mezi společníky, které na své cestě 

přibere do party, je i velmi neskladná slonice. Kromě toho po něm 

samozřejmě pátrá policejní sbor v čele s nepříliš schopným komisařem. 
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Pro kohokoliv jiného by to bylo životní dobrodružství, ale s podobnými 

věcmi už má Allan bohaté zkušenosti. I když se nikdy nezajímal o politiku, 

byl nechtěně hlavním aktérem mnoha důležitých událostí 20. století. 

Bezděčně se podílel na vynálezu atomové bomby, stal se dobrým 

přítelem několika amerických prezidentů a mezi jeho další "známé" se při 

jeho životní pouti zařadili i Stalin, Churchill, Mao Ce-tung nebo Kim Ir-sen. 

 

RANHOJIČ- německý film režiséra Phillipa Stölzla natočený 

podle knižního bestselleru Noaha Gordona. Ranhojič se 

odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně 

medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný 

středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý 

Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, 

když má někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá právě jeden z 

potulných ranhojičů a během společných cest se z Roba stává jeho 

učedník. Touha po poznání a touha dozvědět se o lidském těle a jeho 

léčení co nejvíc žene nakonec Roba z malé anglické vesnice přes 

Konstantinopol až do dálné Persie. Snaží se nastoupit do lékařské školy 

slavného učence Svíceny, a musí proto zatajit své křesťanství. Znovu a 

znovu riskuje mladý Rob Cole téměř vše, jen aby svou touhu po poznání 

uhasil a stal se skutečným léčitelem. V hlavních rolích Tom Payne, Stellan 

Skargard a Ben Kingsley. 

 

JERSEY BOYS – z dílny režiséra Clinta Eastwooda přichází 

příběh čtveřice mladíků z chudinské čtvrti New Jersey, kteří 

společně stvořili hudební ikonu 60. let, rockovou skupinu 

Frankie Valli and The Four Seasons. Jejich pokusy a úspěchy 

doprovází hity, které formovaly celou generaci: „Sherry", 

„Big Girls Don't Cry", „Walk Like a Man", „Dawn", „Rag 
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Doll", „Bye Bye Baby" a mnoho dalších. John Lloyd Young (znovu coby 

frontman skupiny Frankie Valli, za jehož portrét si už dříve odnesl ocenění 

Tony®), Erich Bergen (skladatel Bob Gaudio), Michael Lomenda (Nick 

Massi) a Vincent Piazza (Tommy DeVito) jako The Four Seasons a 

Christopher Walken v roli gangstera Gypa DeCarla. 

 

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY – podle stejnojmenného románu 

Johna Greena. Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři, 

které spojuje kousavý humor, pohrdání konvencemi a 

především láska, co s nimi cloumá. Jejich vztah je o to 

neobvyklejší, že se seznámili a zamilovali během setkávání 

na sezeních podpůrné skupiny pro boj s rakovinou. Hazel 

Grace Lancasterové (Shailene Woodley) je šestnáct let. Má ráda (a 

zároveň toleruje) své někdy až příliš starostlivé rodiče a právě se 

zakoukala do mladíka jménem Gus Waters (Ansel Elgort), který se na 

oplátku zamiloval do ní. Jak se sbližují, Hazel a Gus společně prožívají své 

obavy vyplývající z jejich zdravotních problémů a zároveň sdílí lásku ke 

knihám, včetně Hazelina oblíbeného románu Císařský neduh. Mnohokrát 

se marně snažila spojit s autorem knihy, samotářským Peterem Van 

Houtenem (Willem Dafoe). Když se Gusovi podaří Van Houtena 

zkontaktovat, spisovatel je oba nečekaně pozve do Amsterdamu. Gus je 

rozhodnutý vzít Hazel na cestu, aby našla odpovědi na všechny otázky, 

které kdy ke knize měla. Ale odpovědi, které hledá, nepřichází od Petera 

Van Houtena. Přichází z velkého dobrodružství, které Hazel zažije s 

někým, koho se nebojí milovat a kdo jim oběma dal něco, co Hazel 

nazývá „Malou věčností – nekonečnem mezi sečtenými dny." 

 

Jana Langová – mediatéka 
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Zápas mezi hrdostí a láskou vyhrává samota. 
Nezodpovědnost se nedědí, té se učíme. Člověk jen žasne, co je mezi námi 
talentů.  
Vyberte si správné nepřátele. Správní přátelé se dostaví sami..  
I na komunikacích mezi lidmi lze havarovat.  
Slabost je lidská. Ale může si lidskost dovolit být slabá?  
(z knížky Co dům dal) 
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Tady ve středohoří soumrak nepadá, připlížil se zdola. Vodička se chytil za 
hlavu, musí namontovat nad nádvoří výbojku, aby osvětlovala parkoviště; 
určitě mu to nikdo nepřikázal, ale iniciativa tohoto druhu asi není 
nevítaná, patří k řádu. Pomohli jsme mu do dependence odnosit lehátka, 
která Nítěnka Pavlík vytahoval z dodávky. Opláchl jsem se a sešli jsme se 
v jídelně. Kuchař Emílio se omlouval kvůli večeři pro panstvo, má jen 
kuřecí maso. To prý je vorzüglich, poliboval si onkl Otto.  
„Přírodní kuřecí šnycl je ve Vídni nejdražší jídlo...“  
Nebyl jsem si jist, jestli se tím mám bavit nebo se lekat, aby ten žoviální 
strýček nebyl držgrešle. Milada vklouzla do mého pokojíku až po půlnoci, 
už jsem podřimoval na židli a pomalu se vzdával naděje, že přijde; možná 
jsem si její signál očima vyložil nesprávně.  
„Uf, mám toho akorát!“  
Shodila střevíce a oblečená se natáhla na postel. Doteďka prý s naší paní 
a s Alicí seděli s onklem Ottou jak u výslechu. Drahý příbuzný se 
zatraceně dobře vyzná ve financích. Prohlédl všechny možné faktury, účty 
a smlouvy (tohle se musí zaplatit hned, tohle počká) a čísla přenášel do 
malého počítače. Konstatoval, že Inge si počínala vcelku správně, 
zejména v tom, že se zatím spokojila s minimem personálu. Vzal v úvahu i 
fakt, že veškeré ceny u nás jdou prudce nahoru (moudrá vláda tohle 
nepřipustí!). Samozřejmě milé Inge pomůže šikovnou půjčkou, ale něco 
za něco.  
 

–
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„Vypadá to jako „bordel", ale je to zařízení 

pro movité ženy, které se nemohou rozvést. 
Jsou vázány majetkem na manžely, kteří už 
mají mladé milenky.” 
Dále vyzrazuje, že jednotlivé osudy dam 
z Penzionu nejsou příliš humorné, mnohdy 
jsou až traumatizující, ale já tuším, že budou 
šťavnaté, lidské a překvapivé. Sama sebe 
chválím za předtuchu při postupném čtení! 
Muška se nemezuje v tvorbě žánrově, nedělá 
si synopsi jako někteří jiní autoři, ti naplánují 
hlavním postavám kde co. Oberou je o 
volnost. On těm svým naopak poskytuje 
prostor a pak se sám diví, kam se příběh 

vydal a „běží” za ním… 
Publikaci uvedlo na trh nakladatelství Dauphin Praha. Vydání novely 
podpořil Magistrát města Ústí nad Labem. Kniha má měkkou vazbu, kde 
obálka současně nahrazuje i přebal, na něm je fotografie Jana Horáčka, 
lepeno. Rozměry: 12 x 20 cm, síla hřbetu 1,5 cm. Počet stran – 184 stran, 
doporučená cena 250 Kč. Současně je nabízena e-kniha. www.dauphin.cz 

Jednotlivé příběhy jsou označovány čísly. 
Jde o počet dam, které navštívily penzion? 
Zjistěte sami – přečtením. Kniha 
nepostrádá ani obsah, ani na záložce 
umístěné krátké autorské minimum. 
Minimum ohlašuje (nebo mělo by…), že 
pan spisovatel má na kontě 33 vydaných 
knih (to nepočítám elektronická vydání, 
atd.), zúčastnil se tvorbou v řadě sborníků. 
Píše novely, obsáhlejší prózy, krimi 
příběhy, aforismy, fejetony, črty, 

soudničky, a lektoruje.  
- L. Muška, rybář, na zahradě své chalupy na Semilsku 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89866&idc=2911260&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://www.dauphin.cz/
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Minimum zatajuje, že básně píše také, sporadicky, jen pro přátele. Jsou 
prý hanbaté (ano, ano), žertovné a občas si v nich dělá „vrtuli” ze svých 
neduhů…  
Velmi doporučuji příběhy dam i personálu z Muškova Penzionu -  mohou 
nám usnadnit hodnocení, zda jsme ve svých vlastních životech šťastni a 
utvrdí nás v tom, že majetek neznamená blaženost duše…  
- - - 

A na závěr výňatek z nedávného rozhovoru básníka Vladimíra Stibora 
s Ladislavem Muškou: 
Otázka: Pevně věřím, že na svém psacím stole zase již máte nový 
rozepsaný rukopis... 
Odpověď: Ten rozepsaný rukopis na téma, co člověk ve vysokém věku 
táhne s sebou za tíhu, má zatím sedmdesát stránek. Kdybych nepsal, 
onemocněl bych. Také mám dohled, kocoura Pitrýska, který udržuje řád.  
 
Ráno v sedm mě nažene k psacímu stolu. Kdybych hned nezačal, bude mít 
řeči. Jak začnu, spokojeně usne v záhlaví rukopisu. Já musím bejt 
spisovatelem, i kdybych nechtěl... 

(fotografie jsou užity se souhlasem L. Mušky) 
 
Božena Klímová 
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Paprsek jitřního zvonu 
 

Takto poeticky nazvala svou další 
básnickou sbírku autorka Miluše Anežka 
Šajnohová ze Šumperka, která v únoru 
tohoto roku oslavila půlkulaté životní 
jubileum – přesněji 2.2. 2014.  
 
Básnířka a spisovatelka pochází z Ostravy  
(narodila se v Ostravě - Michálkovicích a do 
15 let žila v Rychvaldě, což považuje pro 
sebe samu za docela důležité údobí).   
 
Velmi čile spolupracuje s Obcí spisovatelů, 
střediskem Ostrava.  Vydala už řadu knih. 
 
Návštěvníci literárních čtení ji znají jako 

osobitou poetku, která zásadně ukázky ze své tvorby předčítá ve stoje a 
její přednes je výrazný a upoutává. Mezi tituly jejích knížek najdeme i 
Svlékání kamene z roku 2004, jde o haiku. 

ZNAMENÍ VE VELKÝCH 
LOSINÁCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v půlnoci svatojánské 
chtěla bych vrátit čas 
za prahy dveří 
 
mohu jen vzdychavě 
okvětí vzpomínek 
nechávat sněžit 
 

(báseň z avizované sbírky) 

 

do skulin zámeckých zdí 
jarovín mládí 
otiskl znamení 
klouzání vodivé 
s klíčením klíčů 
k zasnění svádí 
 
v ostření kamery 
slzící svíce 
scénují údery 
Kladiva na čarodějnice 
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Na snímku M. Šajnohová, se svým oblíbencem Denym. 
Anotace na vydanou knihu, ze dne 07.08.2014, říká: 

„MILUŠE ANEŽKA ŠAJNOHOVÁ, členka Obce spisovatelů ČR, vydala v 
červenci 2014 v elektronickém nakladatelství ŽÁR  Ostrava básnickou 
sbírku Paprsek jitřního zvonu. Ta volně navazuje na sbírku Pradědovy 
letokruhy, z roku 2010. 

V novém titulu se autorka vrací do nádherné přírody milovaných 
Jeseníků, ale celá řada básní se tentokrát váže ke konkrétním místům, jež 
autorka navštěvuje spolu se členy Klubu českých turistů v Šumperku. 
Impulzem k volnému pokračování se stala skutečnost, že v roce 2010 byla 
sbírka Pradědovy letokruhy pokřtěna či přivítána v rámci turistického  
srazu v horském hotelu Paprsek z roku 1932, vedle něhož současní 
majitelé vybudovali dřevěnou kapličku se zvonicí. ” (konec citace) 
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Kniha PAPRSEK JITŘNÍHO ZVONU  vyšla v elektronické podobě (PDF, 
ePUB) a je umístěná na prodejních serverech uvedených na stránkách 
nakladatelství www.zar.cz. Počet stran: 47, doporučená cena: 60 Kč. 

dech slunných kamenů/ zvon kaple rozezní/ v poledni paprskovém           
(z básně M. A. Šajnohové – Zvonění na Paprsku) 

Kolik je vlastně v poetické novince básní, na to už si odpoví ten, kdo si 
knihu pořídí. K Adventu a pod vánoční stromeček  křehká a přírodou 
vonící poezie opravdu patří…. 

 

Božena Klímová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zar.cz/
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Čteme s chutí 

Stává se Vám, že když čtete pasáž v knize o přípravě nápojů či jídel, 

že se vám sbíhají sliny?  Mně tedy ano. Natolik, že jsem se rozhodla si 

některé pasáže opsat a vařit podle nich. Při dalších hledáních jsem zjistila, 

že knih, které se na gurmánství zaměřují , je velké množství. Takže by 

nebylo od věci je vám představit. Věřím, že k seznamu knih, o nichž se 

budu zmiňovat, byste si vy sami přidali dozajista své favority, které 

„zachutnaly“ Vám. 

 Takže čím, nebo kým začneme? 

Určitě nezapomenu na knihu od Joanne Harris Čokoláda, ta 

rozhýbala mé chuťové poháry natolik, že jsem si musela jít udělat 

opravdový hrnek čokolády, ale ne takové instantní směsky ze sáčku. 

Uvařila jsem si opravdovou hořkou čokoládu se smetanou.   

U čokolády bych zůstala…  Při procházce knihovnickými regály 

bychom se mohli zastavit u knihy s názvem Báječný krámek s čokoládou, 

je to novinka tohoto roku od autorky Jenny Colgan. Bavilo by vás 

v takovém krámku pracovat?  Hlavní hrdinka Anna dokonce zpočátku 

pracuje v továrně na čokoládu. Když přijde o práci, neboť i 

v potravinářském průmyslu může dojít ke krizi, pak se různými 

peripetiemi dostává do Paříže a vypomáhá v obchodě proslaveného 

výrobce čokolády. V této knize se tak úžasně propojí lahodná chuť 

čokolády, kouzelné město Paříž i osudy hlavní protagonistky a její učitelky 

francouzštiny, aby ve výsledku vznikl úžasný sladký pohár, který vás 

naladí do pohody. 

 Ve Francii zůstaneme i v následujících knihách Petera Mayle, který je 

známý svými kuchařskými knihami s oslavou úžasné oblasti Provence. 

Taky cítíte tu vůni levandule? Mně osobně vyvstanou před očima fialové 

lány této voňavé bylinky. Pokud je vám tato část Evropy blízká, chcete 

zavzpomínat na dovolenou nebo se na ni navnadit, pak jsou zde pro vás 
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připraveny tituly jako např. Francouzské hodokvasy: dobrodružství s 

nožem, vidličkou a vývrtkou, nebo Rok v Provence a Navždy Provence!  

Dobré jídlo můžete zapít dobrým vínem. Vyberte si knihu od téhož autora 

s názvem Dobrý ročník či napínavý příběh o krádeži vín Podfuk jak víno.  

Přidáte-li si k prostudování ještě knihu od Celie Brayfield Tajemná 

Francie: spisovatelčin rok v Béarnu, autobiografický román o zvycích 

Francie, tamních krásách přírody, prošpikovaný památkami a 

gurmánskými recepty, zaručuji, že vás v budoucnu dovolená ve Francii 

nemine. 

 Pokud preferujete Itálii, kde je na vše dost času a jediné, co je 

důležité užít si „la dolce vita“, i pro vás tu mám nějaké tipy… 

 Krásný život v malebné vesničce na jihu Itálie Torre Saracenu 

popisuje Angličanka Vida Adamovi v autobiografickém románu La Bella 

Vita: život, láska a jídlo v jižní Itálii. Se svým manželem Lorenzem si toto 

místo během jednoho nedělního výletu zamilují a pak se stane jejich 

domovem. I přes počáteční nedůvěru místních se zařadí do jejich 

společenství a prožijí zde klidných dvacet let „obyčejného“ života se 

všemi jeho krásami, radostmi i smutnějšími událostmi. Jak běží čas, 

sledujeme pozvolna v proměnách probíhajících svateb i pohřbů, mezi 

rodinnými oslavami i sousedskými spory a půtkami. Udržet v dnešní době 

ráj je náročné, proto i do této části Itálie pronikne moderní civilizace, vlna 

turismu a poklidnou hladinu moře rozčeří i chapadla neapolské mafie.  

 Kouzlu toskánského slunce podlehla i další autorka Američanka 

Frances Mayes. Její posmutnělou duši hledající rovnováhu po rozvodu 

okouzlí místo poněkud zanedbané vily v Toskánsku. Tamní okolí ji okouzlí 

natolik, že dům po osiřelé hraběnce koupí a začne v něm budovat svůj 

nový domov. Román nese název Pod toskánským sluncem: můj italský 

domov, protože byl úspěšný, vydala autorka i knihu s recepty Vaříme 

s toskánským sluncem: recepty z naší italské kuchyně. 
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 V Itálii můžeme ještě chvíli zůstat a spolu s vámi bychom mohli 

prožít Tisíc dnů v Benátkách: nečekaná romance spolu se spisovatelkou 

Marlenou De Blasi, která popisuje příběh nečekané lásky k Fernandovi a 

propojuje jej s láskou k jídlu v zajímavě napsané autobiografii. 

 Během našeho putování bychom se mohli občerstvit v Zmrzlinovém 

sedmém nebi, tak se jmenuje román Abby Clements o dvou sestrách, 

kterým babička odkáže cukrárnu na pláži. Takové dědictví přinese 

děvčatům spíše trable a starosti, ale obě se rozhodnou, že ze staré 

zmrzlinárny udělají centrum gurmánských zážitků na jižním pobřeží 

Anglie. A proto se starší Anna vydává do Itálie, aby získala znalosti o 

výrobě zmrzliny a pronikla do kouzelného světa špičkových odborníků 

v oboru.  

 Jestliže máte rádi něco pikantního, pak je tady třídílná série románů 

Nathalie Roy Pikantní život Charlotte Lavigneové. První díl nese podtitul 

Cayenský pepř a javorový puding, v druhém dílu se bude jednat o 

Bublinky v šampaňském a smetanové karamelky a ve třetím dílu 

ochutnáme Cabernet Sauvignon a jahodový dortík. Zda vede Charlotta 

skutečně pikantní život a jak to je s kuchyní a recepty v románu, 

prozrazovat nebudu. Ale knihu vám ráda doporučím. 

Neměli bychom zapomenout ani na české autory, proto zmíním 

spisovatelku a cestovatelku Lenku Požárovou a její knihu s názvem Muž 

s vůní kávy, žena se špetkou skořice. Autorka kuchařek vyráží do Střední 

Ameriky v doprovodu obchodníka s kávou a během putování prožívá 

různá dobrodružství. Ocitne se mezi Indiány, prochází  džunglí, surfuje 

v moři nebo vaří pro početnou rodinu místních domorodců. To vše a ještě 

více si můžete přečíst v humorně napsané knize, která je i plná chutí a 

jídla. A zdaleka toto nebude autorčina kniha poslední…. 

 Na úplný závěr našeho putování voňavými a chutěmi 

prosycenými knihami zmíním ještě autora Martina Sutera, který napsal 
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román se zcela výmluvným názvem Kuchař. Hlavní hrdina totiž není jen 

tak ledajaký kuchař, pochází ze Srí Lanky a je specialista na ájurvédskou 

kuchyni. Spolu se svou kolegyní založí agenturu na přípravu speciálních 

afrodiziakových večeří, což může být zajímavá zápletka pro chutnou 

knihu.  

Přeji vám, ať si tuto a všechny ostatní knížky s opravdovou chutí 

hladového čtenáře vychutnáte, dokonce nebude vadit, pokud budete 

romány hltat. S jídlem roste chuť, tak ať je ta vaše opravdu labužnická. 

 Darina Peterková Šelderová 
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Vánoční četba 

Ze všech stran na nás v době Adventu míří upoutávky tipů na nákup 

dárků, akční slevy a seznam činností, které je třeba udělat a připravit, aby 

ten náš Štědrý večer byl nejlepší, nejbohatší a nejkrásnější. 

My se však pokusíme zastavit a připomeneme si předvánoční 

atmosféru prostřednictvím knih. I toto období je inspirující pro nespočet 

autorů, proto vzniká mnoho románů i povídek, které se odehrávají 

v adventním čase a Vánocích. Ať už to budou veselé příběhy, nebo plné 

nostalgie a vzpomínek autorů. Ve výběru najdeme také detektivky, neboť 

i o tomto čase se stávají situace, které s Vánoci mnoho společného 

nemají. 

 Takže zde je výčet několika knih na dané téma a vy se pokuste si 

v nich vybrat tu svou… 

 Pokud chcete začít humorným pohledem na nejkrásnější svátky 

roku, pak sáhněte po knize od Patricka Taylora - Doktore, šťastný a 

veselý! 

„Mladý doktor Barry se těší na první Vánoce v útulné vesnici 

Ballybucklebo, radost mu však pokazí jeho dívka Patricie, protože nemíní 

na svátky přijet. Hlavní hrdina spolu se svým starším kolegou mají i 

v tomto období plné ruce práce, takže mnohdy na řešení soukromých 

problémů jim nezbývá čas. Obzvláště když se objeví velký problém, který 

je potřeba vyřešit.“ 

 Pokračovat v humorné sérii můžete, otevřete-li další díl z cyklu o 

městečku Mitford v románu Mitfordské jesličky od Jan Karon. Příběhy o 

lidech z tohoto kouzelného městečka jsou vděčným tématem, neboť jsou 

zde Vánoce významným svátkem… 
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 Rodinné Vánoce s vánočními zvyky odehrávající se v Jizerských 

horách můžete prožít při četbě knihy českého spisovatele Františka 

Kožíka Svátky krásné hvězdy.  

Ten, kdo rád zavzpomíná na českou klasiku, si také přijde na své. Ať už 

v knize Vánoční střípky, kdy se na … „na tmavé modři oblohy třpytí 

hvězdy, jejichž démantový lesk plane nejkrásněji o Vánocích. V krajině 

lehce poprášené sněhem vládne jiskřivé ticho… „ a to je ta správná chvíle 

pro zachycení střípků vzpomínek a otevření knížky s příběhy Vlasty 

Pittnerové, Vlasty Javořické, Ignáta Herrmanna, Karla Klostermanna a 

dalších autorů.  

Nebo v knížce s příběhy o štěstí, naději, soucitu a lásce, právě tak jak 

je zachytili oblíbení autoři začátku 20. století, publikace nese název 

Vánoční hvězdy. Sbírky povídek navodí idylickou atmosféru a my si pak 

jen můžeme společně přát, aby letos byly Vánoce opravdu bílé… 

 Tak, jak je tomu v knize oblíbené slovenské autorky Táni Keleové-

Vasilkové nazvané Modrý dům. 

 „Příběh se odehrává v modrém domě v horách, každoročně se tu schází 

na Vánoce celá početná rodina. Postupně se před námi odvíjejí osudy a 

charaktery jejích členů. Nad všemi bdí charismatická a silná osobnost - 

maminka. Staré paní je sedmasedmdesát let, oplývá moudrostí a láskou, 

a přestože svoje děti miluje, vidí i jejich nedostatky a slabosti. Příběhy 

členů jedné rodiny se odkrývají v průběhu tří svátečních dnů, které budou 

stačit k tomu, aby se v jejich životech mnohé změnilo.“ 

 Kdo si i v adventním čase chce dopřát napětí, může otevřít román 

oblíbeného autora detektivek Eda McBaina s názvem Štědrý večer v 87. 

revíru: „Detektiv Steve Carella sedí na Štědrý večer ve služebně 87. revíru 

úplně sám. Přestože je na ulicích klid, čeká ho náročná služba, poté co se 

ve dveřích objevuje zakrvácený detektiv Cotton Hewes a s sebou vleče dva 

zadržené kriminálníky. Zakrátko se služebna začne plnit dalšími detektivy, 
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ale také delikventy. Ačkoliv jsou Vánoce, je v místnost během chvíle rušno 

jako jindy, ale přesto se dnešní večer vymyká běžným zvyklostem - 

všechno se totiž začne točit kolem dítěte, které se dere na svět.“ 

Smrtící svátky slibuje ve svém kriminálním románu i autorka 

s pseudonymem J. D. Robb. Budete se bát, příběh plný napětí vám 

zvedne tlak, zrovna tak jako v detektivce Christiane Feehan s názvem 

Zimní soumrak, ve vyprávění se ocitnete v odkryté pohřební kryptě, která 

ukáže své dlouze ukrývané tajemství.  

Pokud se začtete do dílka Johna Grishama Vánoce nebudou!, nenechte 

se vyvést z míry, přestože ani o Vánocích nekalé živly nepřestanou páchat 

své zločiny, detektivové padouchy přes všechna úskalí dopadnou a 

vánoční nadílky se přeci jen všichni dočkají. 

 

 Po chvílích plných napětí bude potřeba atmosféru odlehčit, a proto 

jsou zde tipy na romantické příběhy: 

například v podobě Vánočního příběhu od Richarda Paula Evanse. Jeho 

knihy vánočních povídek nás znovu vrátí do sváteční nálady. Zrovna tak 

jako soubor milostných novel taktéž nesoucích název Vánoční příběhy. 

Podepsaly se pod ně známé ženské autorky jako je Jude Deveraux, Judith 

McNaught, Jill Barnett nebo Hana Whitton a další. Takové čtení může být 

i vítaným vánočním dárkem. 

A když jsme u těch dárků … „Toužili jste jako děti po nějakém dárku 

pod stromeček, že jste nic jiného nechtěli? Možná ano. Malý Eddie takhle 

touží po kole. Každému o něm vypráví, jak bude vypadat, jaké bude mít 

sedlo do nejmenších detailů. Obtěžuje tím příbuzné i sousedy. Problém je 

v tom, že jeho maminka nemá na takové kolo peníze, takže místo 

vysněného kola nadělí našemu hrdinovi svetr, který je vlastnoručně a s 

láskou pletený, nicméně je to“ pitomej svetr.“ Přesto bude za pár let 
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tento dárek pro Eddieho tím největším přáním. Proč a jak k tomu dojde, 

se dozvíte v knize Glenn Beck Svetr k vánocům. 

 Možná je pro někoho tím nejhezčím dárkem Návrat domů. Vypráví o 

tom Patricia Scanlan v příběhu o Alison, která se po nezdařeném pokusu 

o „americký sen“ vrací právě na Vánoce domů a nachází zázemí v kruhu 

svých blízkých i novou chuť začít znovu. 

Asi se shodneme, že pro každého je kouzlo Vánoc v něčem jiném. 

V průběhu let se tyto hodnoty u lidí mění, jak stárneme, více tíhneme 

k těm opravdových hodnotám, které jsou opravdu důležité. 

A jak vidí Kouzlo vánoc autorka Cathy Kelly a její hrdinky z knihy povídek, 

v níž popisuje: „Běžné všední trable i vážné situace - jako je nevítaná 

vánoční návštěva, na kterou se ani trochu netěšíte – když se právě o 

Vánocích pohádáte s matkou – nebo vás sužuje nenaplněná touha po 

dítěti – samota po bolestivém rozchodu nebo zrada kamarádky. Zjistíte, 

že každý má nějaké trápení a mnohdy je těžké najít si cestu i k těm 

nejbližším.“ 

 Ve výčtu knih se vraťme do českých končin, abychom se spolu 

s českými autory začetli do útlých knížek vánočních povídek z pera Petry 

Soukupové, Miloše Urbana, Jaroslava Rudiše, Josefa Formánka, Marka 

Epsteina a dalších autorů, které byly vydány pod poetickým názvem O 

vánocích se dívám do nebe. 

Na závěr si popřejeme Šťastné a veselé… v novelách Michala Viewegha, 

Petra Šabacha, Ireny Obermannové, Ivy Pekárkové, Jana Balabána, Evy 

Hauserové, Daniely Fischerové a jiných. Pokud vás zajímá, jak právě oni 

slavili a slaví Vánoce, jaké mají na vánoční svátky ať už smutné či veselé 

vzpomínky, pak Vám nezbývá nic jiného než otevřít některou z nich a 

sdílet jejich příběhy s nimi. 
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Jestliže jste si vybrali z výše uvedených knih tu, která by vás zaujala, 

pak doporučuji: najít si doma tichý kout s jemným osvětlením, kde je 

teple a příjemně. Uvařte si nějaký teplý nápoj, třeba si připravte i něco 

dobrého k zakousnutí a začtěte se, nerušeně popíjejte a relaxujte. 

Užívejte si a nenechte se stresovat předvánočním shonem. Vždyť přece 

důležité jsou úplně jiné věci a okamžiky, než takové, které nám 

předhazují média a marketing obchodních řetězců… 

Šťastné a veselé! 

Vaše knihovnice Darina Peterková Šelderová 
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Vánoce s knihou 
(vánoční fejeton) 

 
Advent má být obdobím meditací, vzpomínek. Ale nikdo nám 
nepřikazuje, zda nemůžeme vzpomínat na věci neživé, zdánlivě pomíjivé, 
na knihy. Když je objevujeme - netušíme, kolik si pocitově užijeme 
později, při jejich čtení! A je dobré konstatovat, že na mnohé tisky 
naštěstí neplatí má níže uvedená sentence. 
 
KNIHA: SHLUK PÍSMEN, JEJICHŽ SMYSL JE OBČAS NESMYSL… (BK) 
 
Je to jako s lidmi. Známe jich houfy, na některé zapomene hned, některé 
už nikdy netoužíme vidět znovu, o některé nechceme za nic na světě 
přijít, ačkoliv jsou to třeba roztomilá „paka”, a pak tu jsou stálice, bez 
nichž by nám v životě něco podstatného chybělo. 
 
Umíte si vůbec představit Vánoce bez jediné knihy? Já tedy ne. Vždycky, 
když uspořádávám naše knihovny v období šílenství svátečního úklidu, 
objevuji malé i velké skvosty. 
 

Vezmu nalezence do ruky, a vybaví se mi okamžik, 
kdy jsem za něj radostně v knihkupectví utrácela, či 
kdy ke mně tento dáreček dorazil, od koho byl, jaká 
byla situace, nálada, jak velká byla radost z nového 
tisku a z následného přelouskání celého textu! 
 
Kdysi jsem dostala dětskou knihu Ptáček modráček. 
Téměř nic si z děje nepamatuji, jen vím, že šlo o 
chlapce Péťu, zahradu a sýkorku a přece je mi při 
neurčité vzpomínce tak dobře, dobře, neskutečně 
dobře.   
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A bodejť bych si něco pamatovala, nebyly mi ani čtyři roky, když byla 
vydána. 
 
A najednou uviděl, jak zrovna před oknem poskakuje po sněhu modroučký 
ptáček. Hlavičku i křídla i ocásek měl ten ptáček tmavomodré, jen tvářičky 
a oči měl bílé a prsíčka nažloutlá. 
- 
Sýkorka!  
- 
Tak takhle vypadá ptáček modráček! Konečně ho vidí! 
 
Taky prastaré pohádky v zažloutlé knize, s otřepanými stránkami (vydáno 
před rokem 1900!!!), mi zůstaly v duši a s nimi Krakonoš, alias Rýbrcoul a 
jeho služebníci, které vyčarovával z obyčejné řepy. Když řepy zaschly, 
osoby zvadly, upadly na podlahu a už nebyly vůbec k užitku.  
 
 
Krásně jsem se u těchto pohádek bála, protože Krakonoš nebyl dobrák, 
ale mocný PÁN HOR, občas záludný a nemilosrdný. Ještě jednou bych 
chtěla zažít, aby mi příbuzní předčítali, v zimním soumračném večeru. 
Kdepak ty loňské sněhy asi jsou… 
 
 
 

Nesmím opomenout slavné pohádky Boženy Němcové, 
to byla hostina!!!! Později, po údobí princezen, draků, 
čarodějů a jiných divnotvorů  jsem si nejvíce užila 
s knihami Bohumila Hrabala. Ten úžas... Smích, spojený 
se smutkem, dobrotou i jízlivostí, podivínstvím, filozofií. 
A co takový James Herriot a jeho anabáze se zvířaty a  
lidmi a jako kulisa stará dobrá Anglie!? 
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Pan vydavatel Sainer mne jednou 
obdaroval knížkou Co jsem viděl a 
slyšel v trávě. Napsal ji jeden malíř. 
Neuvěřitelné věci! Aforismy, 
výroky, sentence, kresby, 
fejetonky, mini scénáře. Lehkost 
jako za studentských let.  
 
A ještě místo úvodu napsal autor 
čtenáři návod – jak knihu číst a 
nazývá ji samoobsluhou!!!: 
 
Čtenáři/ návod ku čtení/ a kdo má 
brýle tedy s brýlemi/ ale nejde o 
knihu prosím v běžném slova 
smyslu/ ale o jakési planetárium/ 

ano/ nechť tedy čtenář/ jako papoušek na pouti/ větu anebo smysl/ či 
pointu vytáhne si anebo nevytáhne/…  
 
 atd. 
--- 
Nenechme se převálcovat rádoby literaturou, která nestojí ani za pohled. 
Zůstaňme u autorů, kteří netvoří chladně, profesně a vykalkulovaně. 
Copak by takový „expert” dokázal napsat třeba toto? 
 
Na topole pod jezerem/ seděl vodník podvečerem:/ Sviť měsíčku sviť,/ ať 
mi šije niť. 
 
Copak by takový expert pochopil, že dítěti v předškolním věku někdo 
altovým hlasem zpívá zhudebněného Vodníka v předsvátečním stmívání a 
v okamžiku, kdy vodník chce svou ubohou ženu proměnit v rybu, dítěti 
naskočí husí kůže i ve vlasech (to jako mně…), a přece věčně vděčně 
vzpomíná na černou hodinku  s tetičkou-pěstounkou a s panem Erbenem. 
… 
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Tak hezké Vánoce, s koledami, s našimi nejbližšími, s pohodou, dobrým 
jídlem, sklenkou moku, s duševní potravou a hlavně s nadějí!!! 
… 
A kdyby se Vám náhodou stalo, že si oblíbenou knížku přečtete po letech 
a ona se Vám zdá úplně nanicovatá, nenechte se odradit. Řekněte si – no 
a co - a vyberte si směle čtivo jiné…    
 
Vždyť my, bytosti živé, také máme svou dobu trvanlivosti…  Nebo ne? 
 
 
Božena Klímová 
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Auvers-sur-Oise po stopách V. van Gogha - Dana Kašingová díky svým 

francouzským kontaktům navštěvuje ráda místa, která jsou mimo hlavní turistické trasy. 
Tentokrát se vydala do Auvers-sur-Oise  na místo posledního pobytu depresemi zmítaného 
umělce.  
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