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Vážení a milí příznivci našeho časopisu! 

 

První číslo letošního roku přicházelo na svět velmi obtížně. Od začátku 

roku bylo osazenstvo naší knihovny decimováno virózami a chřipkami. I 

přes tyto překážky nastoupila naše knihovna do roku 2015 plnou silou. 

Pro naše čtenáře jsme uspořádali několik zajímavých akcí. Jedničkou bylo 

bezesporu setkání s ludgeřovickým motorkářem Helmutem Šafarčíkem, 

který přijel do Opavy vyprávět o své výpravě k jezeru Bajkal.  Tato beseda 

byla v historii naší knihovny první, kde převládalo mužské osazenstvo a 

byl to pohled velmi nezvyklý, ale o to příjemnější! Hojně navštívené byly i 

další cestovatelské besedy paní Ryvolové a Knollové, jejichž cestovatelské 

zážitky byly natolik fascinující, že si publikum vyžádalo jejich návštěvu i 

v dalším roce. 

První číslo letošního roku je bilancující, přináší ohlédnutí za rokem 2014 

v knihovnách okresu, tradiční recenze novinek z našich půjčoven i 

přehled životních jubileí našich kolegyň. Naše vzácná členka redakční 

rady Božena Klímová přispěla čtyřmi aktualitami z literárního dění a 

vítaná posila naší redakční rady Darinka Peterková Šelderová využila 

blížící se jarní čas k napsání článku nazvaného Knihy plné zdraví - 

doporučení knih o zdravém životním stylu. 

 

Na závěr mi dovolte poděkovat za práci v naší redakční radě Evě Parák 

Víchové, která nastupuje na mateřskou dovolenou. Mamince i miminku 

držíme palce a těšíme se na dalšího malého knihovníčka či knihovničku. 

 

Zuzana Bornová 
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Ohlédnutí za rokem 2014 v Městské knihovně Kravaře 

 

Na úvod trochu statistiky: 

21 152 knihovních jednotek 

841 nové knihy  

689 registrovaní čtenáři 

25 039 celkový počet výpůjček 

43 průměr výpůjček na jednoho čtenáře 

6 005 celkový počet návštěvníků 

317 vyřízených rezervací 

47 kulturních akcí pro školy a veřejnost 

 

Zajímavosti z knihovny… 

- věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším čtenářem je 88 let 

- nejpilnější dospělý čtenář si vypůjčil 314 knih 

- nejpilnější dětský čtenář si vypůjčil 197 knih 

- nejčastěji lidé přicházejí do knihovny ve čtvrtek mezi 16. - 17. hodinou 

- nejkurióznějšími zapomenutými záložkami byly letenky a štítek na 

popelnice 
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Desítka nejžádanějších titulů loňského roku: 

1. Simona Monyová – Milostná strategie 
2. K.J. Erben – Kytice 
3. Daniele Steel – Velká holka  
4. Jojo Moyes – Než jsem tě poznala 
5. Jana Chmelová – Pokaždé se vrať 
6. E.M. Remarque – Na západní frontě klid 
7. Kristina Tesková – Bez hořkosti 
8. Mary Higgins-Clark – Kam se poděly děti 
9. Sandra Brown – Skandál 

  10. Vlasta Javořická – Z lásky 
 

Mezi nejzajímavější akce pro veřejnost patří samozřejmě autorská čtení. 

V roce 2014 jsme v knihovně přivítali spisovatelky Janu Richterovou, 

Zuzanu Pospíšilovou a Evu Tvrdou. 

Velký úspěch vždy slaví přednášky o grafologii a numerologii, ale také 

tvůrčí dílny, tzv. korálkování, kdy se za odpoledne prožene knihovnou na 

70 tvořivých návštěvníků. 

Ve spolupráci s mateřskými školami byly uspořádány pravidelné exkurze 

předškolních dětí, pro které se tak prostředí knihovny stalo velmi známé 

a spontánně pak ony samy přivádějí své rodiče do knihovny a stávají se 

registrovanými čtenáři, ačkoliv samy číst ještě neumí. 

Kromě samotné knihovnické práce se spolupodílím i na stěžejních 

kulturních akcích našeho města. 

Mezi zajisté nejúspěšnější patří spolupráce na folklórní akci zvané Bešeda 

u peřa, ale hlavně strašidelné prohlídky našeho zámeckého muzea, které 

se setkaly s obrovským zájmem veřejnosti. Tady plně realizuji svůj 

„herecký talent „ ))…ano, je třeba se umět i pochválit …. 
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I tak se naše knihovna dostává do podvědomí lidí …. 

Kravařští mají svou knihovnu rádi. 

 

Monika Ševčíková  
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Ohlédnutí za minulým rokem s Obecní knihovnou Kobeřice 

 

V loňském roce navštívilo naši knihovnu  

celkem 5.195 návštěvníků. Evidovali jsme 479  

registrovaných čtenářů a také jsme zaznamenali  

nový rekord – přivítali jsme rekordního tisícího 

čtenáře, (míněno od roku 2002, kdy knihovna  

spustila automatizovaný výpůjční systém)  

kterým se stala paní Černá.  

 

 

Věříme, že počet čtenářů bude i nadále vzrůstat, a to  v řadách dětí i 

dospělých.  

 

Počet výpůjček byl opět velmi vysoký, a to 25.491 (22.816 knih a 2.675 

časopisů). Naši knihovnu jsme obohatili o 732 nových knih a 673 časopisů 

(v současnosti registrujeme 34 titulů periodik). Snažíme se vycházet vstříc 

jak čtenářskému vkusu, tak radám a tipům konkrétních čtenářů.   

 

Abychom byli ještě více přístupní široké veřejnosti, založili jsme na 

Facebooku stránku „Obecní knihovna Kobeřice“. Informujeme zde o 

všech akcích, které jsou připravovány, nebo se již uskutečnily. Knihovna 

Petra Bezruče v Opavě na tomto místě rovněž vyvěšuje pozvánky 

z našeho regionu. Rádi zde přivítáme vaše poznámky i nápady. 

 

Kromě klasických knihovnických služeb spojených s výpůjčkou nabízíme 

také řadu jiných aktivit. Pro děti jsme připravili dílničku ke Dni matek a 

předvánoční dílnu, kde jsme se zkušenou výrobkyní šperků paní 

Muczkovou vytvořili krásné korále a náramky, vhodné jako 

vánoční  dárek. (viz foto) 
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Dospělé nadchla přednáška o grafologii, kde si mohli na základě vlastního 

rukopisu ověřit svůj charakter i temperament. Dalším významným 

hostem  knihovny byla bezesporu známá regionální spisovatelka Eva 

Tvrdá. Ta nám přiblížila svou stávající tvorbu a zároveň nás nechala 

nahlédnout pod pokličku své nové knihy s názvem „Pandořina skříňka“, 

která se teprve chystá do tisku.  

 

Pro děti z nižšího stupně Základní školy jsme připravili knihovnické lekce, 

zaměřené na čtenářskou gramotnost, ale také spoustu nových a 

zajímavých informací z oblasti kultury a historie. 

 

Navštěvují nás děti z obou mateřských škol, které si mohou samy vybrat 

knížky pro svou potřebu. Ty si samy vypůjčí a následně vrátí. Připravují se 

tak na samostatnou dráhu budoucího čtenáře. 

 

Krátce před vánočními svátky se uskutečnila prodejní výstava dětských 

knih. Vybrat jste si mohli z řádově desítek zajímavých i bohatě 

ilustrovaných knih. 
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Co se týče vybavení knihovny, vyměnili jsme regály v celém dětském 

oddělení za nové. Dále jsme zpestřili toto prostředí nákupem barevných 

doplňků  na umístění knih i hraček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektiv knihovny Kobeřice 
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Obecní knihovna Štěpánkovice 

V roce 2014 na přelomu měsíce ledna a února byla knihovna z důvodu 

opravy praskajících zdí uzavřena. Následně proběhlo vymalování celé 

knihovny. 

V knihovně po celý rok 2014 probíhaly workshopy a autorská čtení. 

Knihovnu se svým programem navštívili například Lenka Rožnovská – 

autorka knih pro děti, Jan Opatřil- mladý spisovatel pro děti a mládež a 

v neposlední řadě velkou show připravil výborný ilustrátor a bavič pan 

Adolf Dudek. Pozvání přijala také regionální autorka paní Eva Tvrdá a 

cestovatel pan Jiří Mára. 

 Výtvarné dílny byly uskutečňovány v souladu s ročním obdobím a na 

přípravě a organizaci se podíleli dobrovolníci. 
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Noc s Andersenem proběhla v naší knihovně již podeváté a zúčastnilo se 

jí 30 dětí. 

V průběhu roku 2014 probíhal projekt Škola naruby, do kterého se 

zapojilo 25 rodičů s dětmi, ale v závěru bylo odměněno pouze deset dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna se zapojila také do projektu Knížka pro prvňáčka, kdy malí 

prvňáčci každý měsíc navštěvovali knihovnu, kde byl připraven zábavně-

vzdělávací program. Knížky byly prvňáčkům předány na slavnostním 

shromáždění na konci školního roku. 

Slavnostní Pasování prvňáčků proběhlo na konci školního roku za 

přítomnosti rodičů pasovaných dětí. 

Naše knihovna v roce 2014 uspořádala v době letních prázdnin již IV. 

ročník příměstského tábora, o který je u dětí i rodičů velký zájem.  

 

Martina Teichmannová – ObK Štěpánkovice 
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MK Velká Polom v roce 2014 

 

Knihovna Velká Polom je profesionální knihovnou, působící v obci se 2.046 

obyvateli. Z tohoto počtu tvoří děti a mládež do 15 let 393 obyvatel. Knihovna 

se v únoru 2014 přestěhovala do nově zrekonstruované budovy. Na 

rekonstrukci obec vynaložila nemalé náklady (kolem 4 miliónů korun). 

 

V roce 2014 přibyli  knihovně čtenáři i výpůjčky. Dopomohla k tomu nejen 

nová budova, ale i celková vstřícnost obce, dobrá spolupráce s MŠ, ZŠ a ŠD. 

 

Velký podíl na vzestupném trendu knihovny má též Knihovna Petra Bezruče 

v Opavě, která poskytuje metodické vedení a zapůjčuje knihy z regionálních 

fondů. V roce 2014 bylo naší knihovně zapůjčeno 569 knih. Služby knihovny 

byly rozšířeny a nákup knih je prováděn přes internet. 

 

Současná knihovna je bezbariérová, umístěna v centru obce. Její okolí, jakož i 

malá terasa, se bude ještě upravovat v průběhu roku 2015. 

 

Knihovna je plně automatizovaná (AKIS Clavius, webový katalog), je zapojena 

do projektu Česká knihovna, vybavena novými počítači z dotace, novým 

nábytkem a výzdobou. Při otevření byl nainstalován zabezpečovací systém. 

 

Od 1. 4. 2014 platí v knihovně nový knihovní řád. Registrace čtenářů je 

zdarma. 

 

Kolem 20 procent čtenářů tvoří obyvatelé z okolních obcí. Knihovna je 

otevřena 4 dny v týdnu, z toho 2 dny v týdnu do 20 hodin. 

 

Nově jsou též zavedeny reprografické služby a prodej propagačních materiálů. 

 

Marie Hablawetzová – MK Velká Polom   
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Akce a besedy Obecní knihovny v Ludgeřovicích v roce 2014 

 

Celý rok 2014 bylo v naší knihovně opět živo. Hned na začátku roku, dne 

28. února nás navštívili již tradičně Alena a Jiří Márovi se synem Jirkou. 

Tentokrát si s dětmi vyprávěli o západu Spojených států amerických 

včetně Havaje, také  o hernách v Las Vegas nebo vodopádech na Havaji. 

 

Monika a Jiří Vackovi, cestovatelé na kolech, naše pozvání přijali dne 24. 

března a my jsme zažili opravdu exotické vyprávění o Argentině, Chile a 

Patagonii. V rámci měsíce „Březen - měsíc čtenářů“ jsme v knihovně 

uspořádali velkou Burzu knih. Vyřadili jsme z našeho knihovního fondu 

celkem 2129 knih.   

 

Již v pořadí čtvrtá pohádková noc s Andersenem se konala v naší 

knihovně dne 4. dubna, a tentokrát se knihovna proměnila na tajemný 

hrad Brtník a děti vítala Bílá paní. Děvčata byla převlečena za Leontýnky a 

chlapci za skřítky. Tajemná cesta za pokladem se dětem moc líbila a 

nakonec děti navštívil rytíř Vilém Brtník a děti si šuškaly, že jim připomíná 

našeho starostu.  

  

Adolf Dudek, dětský ilustrátor, patří ke stálicím našich besed. Děti z 1. a 

2. tříd se na jeho vystoupení velmi těší. Je to hodina malování, kreslení a 

smíchu. Adolf Dudek nás všechny rozesmál v pátek 25. dubna. 

 

Naše knihovna se pravidelně účastní celostátní iniciativy pod názvem Celé 

Česko čte dětem. Letošní čtení se uskutečnilo 5. června 2014. Žákům 6. 

tříd četli starostové Markvartovic p. Petr Pastrňák a náš p. starosta Mgr. 

Daniel Havlík. Četli dětem z knih o historii svých obcí. Seznámili žáky se 

složitou historií Hlučínska. 
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Zajímavá beseda proběhla dne 23. 6. 2014. S žáky druhého stupně 

besedoval známý záhadolog, spisovatel a scénárista Arnošt Vašíček. Jeho 

povídání o nejrůznějších záhadách, např. kolem známého příběhu 

krvežíznivé „Čachtické paní“ žáky opravdu zaujal. 

 

Dne 19. září proběhlo Pasování žáčků 2. tříd na malé čtenáře. Role 

pasování se ujal rytíř Knihomol a královna Pohádka. Děti obdržely 

Pasovací listinu řádu čtenářského a pěknou knihu Zlatá truhlice pohádek.   

 

Naše pozvání dne 24. října 2014 opět přijal dětský spisovatel Jan Opatřil. 

Četl dětem ze svých knih o kapříkovi Metlíkovi, vyprávěl jim různé 

zajímavosti o rybách a také si s dětmi zahrál na kapříky. Děti byly opravdu 

nadšené. 

 

Je samozřejmostí, že se v naší knihovně konají knihovnické lekce pro 

mateřské školy a také pro děti základní školy. Snažíme se zábavnou 

formou naučit děti lásce ke knihám. Ne vždy se nám to daří, vedeme boj 

s velkými lákadly, ale nevzdáváme se. Mám radost, když se nám po každé 

knihovnické lekci přihlásí několik nových žáčků do knihovny a to je pro 

nás největší odměna a zadostiučinění, že naše práce nebyla marná.   

 

Jana Baránková – ObK Ludgeřovice 
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Kulturní akce v knihovně Háj ve Slezsku v roce 2014 

 

Leden – únor: 

Výstava starých map území naší republiky - p. Jan Přibyla. 

Přednáška paní dr. Věry Philippové  - hudební skladatel Bedřich Smetana. 

 

Březen – duben: 

Výstava obrazů „Barevný tón romantiky“ - p. Naděžda Hluchníková. 

Přednáška paní dr. Věry Philippové  - hudební skladatel Antonín Dvořák. 

Přednáška paní dr. Věry Philippové  - hudební skladatel Leoš Janáček 

(vyprávění o životě a díle Leoše Janáčka si přijela z Opavy poslechnout 

také třiadevadesátiletá paní Kořínková, která pochází z rodiny Janáčkovy). 

 

Květen:  

Absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve 

Slezsku. 

Absolventi:  

Jan Brablec 

David Bittner 

Helena Dumbrovská 

Matěj Hlubek 

Jakub Jurašek 

Klára Pachulová 

Martin Raška 

Kristian Šigut 

Ondřej Švik 

Nikola Martiníková 

 

Červen – září: 

Závěrečná výstava výtvarného oboru ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve 
Slezsku. 



 

 

16 

16 

Výstava plakátů filmových děl na náměty Vladislava Vančury. 

 

Září – říjen: 

Výstava učitelů ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku „CO PŘINESLO 

LÉTO V.“ 

Učitelé: MgA. Iveta Cihelková - malby, Mgr. Petr Hanousek - kresby, 

PaedDr. Alena Zupková. 

Přednáška paní dr. Věry Philippové  - regionální osobnosti: Antonín 

Vašek, Vladislav Vančura a Petr Bezruč. 

Přednáška paní dr. Věry Philippové  - básník a prozaik Karel Hynek 

Mácha. 
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Listopad – prosinec: 

Výstava akrylů, akvarelů, kreseb, maleb, olejů a pastelů ostravských 

malířek: 

Milada Bezděková, Olga Bubeníková, Renáta Cimrová, Stanislava 

Habrová, Jiřina Kalová, Dráža Kristýnková, Jarka Ochmanová, Ivona 

Podešvová, Soňa Vysloužilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvie Malohlavová – MK Háj ve Slezsku 
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Jaká je budoucnost knihy? 

 

Již od školních let nám bylo vštěpováno do paměti, že je Březen 

měsícem knihy. Později byl nazván měsícem Internetu. Před nedávnem se 

knihovny opět k původnímu sousloví vrátily a letos se v rámci tradice stal 

Březen měsícem čtenářů v knihovnách. Podle mého názoru je to spojení 

velmi příznačné. Neboť, co si mohou více knihovnice přát, než mít plnou 

knihovnu. Ale zřejmě ani to nebude konečná verze, do boje o přízeň 

čtenářů se začínají probojovávat i elektronické knihy nebo taky e-knihy. 

„E-Book (elektronická kniha, e-Book, digitální kniha) se nejčastěji 

používá pro označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy. Někdy se 

pojmem E-Book označuje zařízení, které je speciálně upravené pro čtení 

takovýchto souborů. Výstižnější by v tomto případě bylo označení čtečka 

elektronických knih (e-book reader). Tímto pojmem bývají označovány 

různé souborové formáty knih, a to jak zcela obecné 

(např. PDF, EPUB,PDB, MOBI, HTML, prostý text, aj.), tak i speciální, 

určené právě pro čtečky elektronických knih. Jako e-kniha může být 

rovněž označena kniha elektronicky dostupná prostřednictvím internetu.“1 

Patřím mezi milovníky knih v klasické podobě, tedy jako: „sešitý nebo 

slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru kartonu, pergamenu nebo 

jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený 

přebalem“2 a zajímá mě, jaká bude budoucnost tohoto nosiče vědomostí, 

informací i emocí.  

Odborníci se předhánějí ve výčtu výhod i nevýhod elektronických 

knih, proto si můžeme některé z nich připomenout. Možná Vás napadnou 

i jiné klady a zápory obou typů, podle toho, jak na zmíněné typy knih 

nahlížíte, které preferujete, či využíváte v běžném životě. Tak tedy 

v každém případě e-knihy: 

                                                           
1 Ebook [online].[cit. 2015-02-09]. Dostupné z: www:http://cs.wikipedia.org/wiki/Ebook 
2 Kniha [online]. [cit. 2015-02-09]. Dostupné z: www:http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://cs.wikipedia.org/wiki/EPUB
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MOBI&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C3%BD_text
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha
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- ušetří místo. Přibližně 500 knih průměrného rozsahu může být 

uloženo na jednom CD-ROMu, s tím souvisí, že se i snadněji zálohují 

a skladují; 

- čtenář si může měnit velikost a druh písma, může použít software 

pro převod textu do mluvené podoby; 

- e-knihy můžeme díky podsvícení displeje číst i při slabém osvětlení, 

- je jednoduché vytvářet kopie knihy v libovolném množství; 

- elektronické knihy jsou snadno dostupné prostřednictvím internetu, 

- chyby v textech mohou být velmi rychle a snadno opraveny, takto 

opravené texty se mohou dostat rychleji ke čtenářům; 

- nespotřebovává žádný papír či inkoust; 

- v e-knize je možné rychle vyhledat zadaná slova v textu v rámci celé 

knihy, můžeme také vyhledat význam slov; 

- můžeme vkládat poznámky a zvýrazňovat text; 

- můžeme umísťovat odkazy v rámci knihy; 

- tyto knihy nejsou nikdy vyprodány, lze publikovat i pro malý okruh 

čtenářů; 

- jsou výhodné při cestování. 

A nevýhody: 

- e-kniha vyžaduje ke čtení další zařízení (počítače) a takovéto zařízení 
spotřebovává elektrickou energii, nezanedbatelná není ani cena 
těchto zařízení; 

- je mnoho formátů e-knih, které nejsou kompatibilní, mnoho 
formátů vyžaduje speciální software, aby bylo možné je číst; 

- možnosti zobrazení těchto zařízení jsou ještě velmi omezené; 



 

 

20 

20 

- s obsahem může být manipulováno bez schválení autora nebo 
vydavatele snadněji, než u papírových knih. Z toho plyne nutnost 
zabezpečit obsah; 

- chceme-li číst e-knihu, záleží nám na kvalitním zobrazení textu-
rozlišení, svítivosti, kontrastu, popř. záření či chvění obrazu; 

- čtení z displeje daleko více namáhá a unavuje naše oči; 
- elektronické knihy ve skutečnosti nepatří čtenáři, vydavatel je 

zákazníkovi pouze licenčně zapůjčuje; 
- zatím v současnosti není ještě tak úplně jasná legislativa týkající se e-

knih, autorských práv a možnosti stahování… 

České knihovny se chopily příležitosti a na podzim loňského roku začaly 
některé z nich půjčovat české elektronické knihy on-line, v současnosti je 
jich něco přes třicet. Vůbec první knihovnou, která v ČR začala půjčovat e-
knihy z produkce českých nakladatelů, byla Jihočeská vědecká knihovna 
v Českých Budějovicích a získala za ni cenu Knihovna roku.  Mezi zmíněné 
knihovny patří i Knihovna Petra Bezruče v Opavě.  

Tajemník SKIPu Vít Richter k problematice e-knih v knihovnách 
upřesňuje, že „knihovny uzavírají s eReadingem smlouvu na půjčování a 
platí paušální licenční poplatek za každou uskutečněnou výpůjčku. 
Katalogizační záznamy na e-knihy jsou integrovány do katalogu knihovny, 
čtenář se potom může rozhodnout, zda si půjčí tištěnou knihu, nebo zda si 
stáhne e-knihu, vysvětluje knihovník. Stává se i to, že knihovna už 
nenakupuje tištěný exemplář a v nabídce má pouze e-knihu.“3 

Pravdou zůstává, že nové technologie jsou přínosem, ale i „staré a 
osvědčené“ má pro mnohé z nás nenahraditelný význam. Jednou z 
možností je symbióza  knihy v klasické podobě a knihy elektronické. 
Vzájemné propojení kladů z obou typů knih může vést k snadnějšímu 
přístupu k informacím a jejich získávání.  Ředitel Městské knihovny 
v Praze Tomáš Řehák „očekává nejrychlejší digitalizaci u spotřební 
literatury, jako jsou detektivky, romány pro ženy a další žánrová četba. 
Následovat bude kvalitnější beletrie a další knihy, jež z hlediska grafiky 

                                                           
3
 Knihovny začaly půjčovat e-knihy českých nakladatelů. Týden.cz [online]. [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: www: 

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/knihovny-zacaly-pujcovat-e-knihy-ceskych-
nakladatelu_328221.html#.VOOw7uaG9At 
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představují prostý text, takže převodem do čteček netrpí. V papírové 
podobě se určitě udrží naučná literatura s grafy či tabulkami, výpravné 
knihy-artefakty, průvodce nebo dětská literatura.“4 

Tak mě napadá, dá se e-kniha číst ve vaně? Můžu si k ní vytvořit 
emocionální vztah jako k té určité knize, kterou mám v rodinné 
knihovně?  E-knihu nemusíte do knihovny vracet, sama po 21 dnech 
zmizí. Dokonce prý je mýtus, že elektronické knihy nemohou vonět jako 
ty papírové… 

 Na závěr bych chtěla citovat názor italského spisovatele a vědátora 
Umberta Eca, který v knize rozhovorů a filozofických úvah „Knih se jen 
tak nezbavíme“ vyjadřuje svůj názor:  „Viděli jsme, že moderní nosiče 
velice rychle zastarají. Proč podstupovat riziko a zatěžovat se předměty, u 
nichž hrozí, že brzy oněmí a stanou se nečitelnými. Provedli jsme vědecký 
důkaz nadřazenosti knih nad každým jiným objektem, který v posledních 
letech přinesla na trh jednotlivá odvětví průmyslu v oblasti kultury. 
Jestliže mám tedy zachránit něco přenosného, co už prokázalo schopnost 
odolat zubu času, vyberu si knihu.“5 

V Knihovně Petra Bezruče můžete získat přístup k oběma nosičům. 
Zeptejte se přímo u knihovnice, potřebné podrobné informace jsou 
umístěny také na webových stránkách knihovny: www.okpb.cz.  

Za pracovníky knihovny a milovníky knih vám přeji, abyste se vždy 
dostali ke knize, kterou právě nyní potřebujete. 

Kvalitní četbě zdar! 

  Darina Peterková Šelderová 

Literatura: 

1/  Respekt. Praha: Svoboda Press, 2014, č.17, s. 67-69. ISSN 1801-1446. 

                                                           
4 Třešňák, Petr. Jak postavit e-knihovnu.  Respekt. 2014, č. 17, s. 69. ISSN 1801-1446. 
5 CARRIÈRE, Jean-Claude. Knih se jen tak nezbavíme. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010. s. 31. ISBN 978-80-257-0266-6. 

http://www.okpb.cz/
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2/  ORAVOVÁ, Monika a FILIPOVÁ, Gabriela. E-knihy, aneb, První pomoc 
pro začátečníky. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 
2012. 26 s. ISBN 978-80-7054-142-5. 

3/  CARRIÈRE, Jean-Claude. Knih se jen tak nezbavíme. Vyd. 1. Praha: 
Argo, 2010. 237 s. ISBN 978-80-257-0266-6.  
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Dospělé oddělení doporučuje 

Emmi ITÄRANTA *1976 

Pochází z finského Tampere. V rodném městě 

vystudovala divadlo a poté tvůrčí psaní na 

Kentské univerzitě ve Velké Británii, tam začala 

pracovat i na své první knize. Nakonec ji 

napsala dvakrát: finsky a anglicky. S románem 

Teemestarin kirja (Strážkyně pramene) vyhrála 

soutěž science fiction a fantasy literatury, již 

uspořádalo finské nakladatelství Teos. Emmi pracovala jako novinářka, 

divadelní kritička, dramaturgyně a scénáristka, učila na Kentské 

univerzitě. V současné době žije v anglickém Canterbury a díky úspěchu 

své prvotiny se může naplno věnovat psaní.  

 

Strážkyně pramene   

finská poetická dystopie 

 

Svět trpí po velké katastrofě minulé lidské populace nedostatkem pitné 

vody a její zdroje jsou pod vojenskou nadvládou. Příděly pro obyvatele 

jsou čím dál menší a zatajování jakéhokoliv vodního zdroje se přísně 

trestá. V tomto světě se Noria Kaitiová připravuje na svou budoucí 

profesi – stejně jako její otec se chce stát uznávanou čajovou mistryní. 

Avšak přijetí této role v sobě nese závazek ochrany velkého tajemství… 

Čajový mistr je totiž také strážcem tajného pramene, o který musí 

pečovat, hlídat jeho hladinu a především jej udržet v bezpečí od 

povědomí ostatních lidí. A to za jakoukoliv cenu. Když se Noria dostane 

do situace, kdy má před sebou volbu mezi udržením tajemství a pomocí 

své nejlepší kamarádce Sanje, neváhá. Avšak když se jednou tajemství 

prozradí, už jen málo chybí k tomu, aby bylo nakonec odhaleno úřady. 

Román kombinuje science fiction a tradiční utopii. 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Emmi_It%C3%A4ranta_IMG_5118_C.JPG&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emmi_It%C3%A4ranta_IMG_5118_C.JPG&h=2109&w=2512&tbnid=IwYzh2fKUzglcM:&zoom=1&docid=OgDp-LzwfkkQQM&hl=cs&ei=b4AyVPTRGObiywPchIGwCg&tbm=isch&ved=0CCEQMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=585&page=1&start=
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…neřekla jsem nahlas, co mě napadlo. Už víckrát jsem slyšela rodiče říkat, 

že když se vynoří víc podvodníků než obvykle, znamená to nejspíš, že se 

blíží zlé časy… 

 

…naopak plastový odpad asi nikdy nedojde, protože plast ze starého 

světa vydržel na rozdíl od toho našeho stovky let. Většina 

umělohmotných věcí byla navíc tak nekvalitní nebo tak těžce poškozená, 

že už z nich nešlo vyrobit nic použitelného, ale pokud se na skládce 

kopalo hlouběji, daly se najít hotové poklady… 

…chtěla bych skládku prohrabat až na dno. Možná bych pak pochopila 

starý svět a lidi, kteří tohle všechno vyhodili… 

 

Strážkyně pramene je kniha o vodě, o svědomí a o zodpovědnosti, kterou 

neseme za své okolí, je to příběh se zvláštním rytmem a poetikou.  

Autorka se svým způsobem dotýká mnohých dnešních problémů, ať už to 

je nedostatek pitné vody v některých oblastech světa, problémy s 

hromaděním odpadů (nerozložitelnými plasty), s korupcí a i s přátelstvím. 
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Nicholas Sparks 1965 : 

 

Je jedním z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších 

amerických spisovatelů současnosti a jeho knihy 

se pravidelně umisťují na prvních místech 

žebříčků bestsellerů. Jsou překládány do více 

než třiceti pěti jazyků a 8 z nich bylo použito 

jako předloha k neméně úspěšným filmům. 

Nicholas Sparks žije se svou rodinou v Severní 

Karolíně, do níž také situuje děj většiny svých 

příběhů. www.nicholassparks.com 

 

Zápisník jedné lásky 

Útěk do samoty 

Svatba 

Noci v Rodanthe 

Milý Johne 

Poslední píseň 

Talisman 

Bezpečný přístav 

To nejlepší z nás 

Vzkaz v láhvi 

Nezapomenutelná cesta 

Osudová zatáčka 

Strážce 

 

Nejdelší jízda 

Nejdelší jízda: Jednadevadesátiletý Ira Levinson chce ještě naposledy 

zajet do hor na místo, kde strávil s milovanou manželkou Ruth líbánky. 

V hustém sněžení však nezvládne řízení, jeho vůz prorazí svodidla a sjede 

ze silnice. Ira uvázne se zlomenou rukou a rozbitou hlavou 

http://www.nicholassparks.com/
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v havarovaném autě na zledovatělém srázu a nezbývá mu než doufat, že 

ho někdo najde a zachrání. Při vědomí ho udržují vzpomínky na 

manželku, která zemřela před devíti lety. 

O pár desítek kilometrů dál a o nějaký ten pátek dřív se Sophia Danková, 

studentka dějin umění, poprvé v životě jede podívat na býčí rodeo, aby 

přišla na jiné myšlenky po nepříjemném rozchodu s přítelem. Seznamuje 

se s vítězem závodu, sympatickým kovbojem Lukem, který žije s matkou 

na ranči, kde od úsvitu do soumraku tvrdě dře, aby rodinný majetek 

dostal z finančních nesnází. Sophia se tak ocitá ve světě, jenž má jen 

pramálo společného s pohodlným životem studentky. Co však Luke 

skrývá? 

Ira a Ruth, Luke a Sophia. Dvě dvojice, lišící se věkem i životními 

zkušenostmi, jejichž osudy se nečekaně propletou. Kdo koho vlastně 

bude zachraňovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jindřiška Fussová – oddělení pro dospělé 
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Vaddey Ratnerová 

 

   Autorka je potomkem krále Sisowath, který 

vládl v Kambodži v rané fázi 20. století. Její 

autobiografický román STÍN BADYÁNU je 

beletristickým debutem. Byl přeložen do 19 

jazyků. Když bylo autorce pět let, v roce 1975, 

dostali se v Kambodži k moci Rudí Khmerové. 

Jakožto princezna, příslušnice královského rodu       

a intelektuální elity, byla s rodinou vyhnána z domova a po následující 

čtyři roky podrobována otrocké práci a vystavována každodennímu 

utrpení, což velká část rodiny včetně otce nepřežila. V roce 1981 odešla 

s maminkou do USA, kde vystudovala Cornellovu univerzitu se 

specializací na dějiny a kulturu jihovýchodní Asie. V současné době žije ve 

Washingtonu.  

 

Kniha, jejíž hlavní hrdinkou je Raami, dojímá 

především příběhem trpícího dítěte a tíživým 

vědomím, že kambodžské děti si podobnými 

hrůzami skutečně prošly. Lidská krutost 

vyhladila téměř třetinu obyvatel Kambodže. 

Síla knihy pramení z toho, že získala především 

status svědectví o té části historie, jež by 

neměla být zapomenuta. Popisuje úpadek 

společnosti, která se násilím propadá o několik 

století zpět. Vzdělaní lidé a vůdci jsou zlomeni 

či povražděni a vedení se chopí vojáci, většinou nevzdělaní mladíci, 

kterým se do rukou dostala moc v podobě zbraní.  

Vanda Scholtzová – oddělení pro dospělé 
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Knihovna Kateřinky doporučuje 

 

Kuba nechce prohrávat 

Braunová, Petra 

Praha: Albatros 2014   

 

 

 

    V knize Petry Braunové se setkáváme s chlapcem Kubou, kterého již 

známe ze dvou předchozích knih (Kuba nechce číst. 2006, Kuba nechce 

spát. 2013). 

    Děj této knihy začíná nástupem Kuby do 3. třídy. Do školy se těší, ale 

hned první den mu zkazí náladu nový spolužák Sebastián Mrak, který žil s 

rodiči několik let v zahraničí. Nedávno se přistěhovali zpátky a on 

nastoupil právě do jejich třídy. Proč Kubovi tolik vadí?  Protože se všichni 

kolem něho točí, umí dobře anglicky, vyniká v češtině, matematice i ve 

sportu. Ale nejhorší ze všeho je, že si ho oblíbila i Johanka! Kubova 

nejlepší kamarádka. Aby toho nebylo málo, paní učitelka dětem oznámí, 

že čeká miminko a oni dostanou nového pana učitele. Pan učitel je velice 

přísný, ale spravedlivý a je s ním legrace. Mezi Kubou a Sebastiánem to 

jiskří. Stále mezi sebou soupeří. Všiml si toho i pan učitel a přemýšlí, jak 

by je usmířil. Náhoda však tento problém vyřeší za něj. Když se Kuba vrací 

večer z fotbalového tréninku, upadne mu míč a rovnou pod auto. Nebýt 

rychlého zásahu Sebastiána, řidič by neopatrného Kubu přejel. Oba jsou 

událostí otřeseni, ale slíbí si, že to nikomu nepoví. Od té chvíle jsou z nich 

nejlepší kamarádi. 

Nakonec vše dobře dopadne, Kuba se naučí prohrávat a v Sebastiánovi 

nachází báječného kamaráda. 

 

Knihu ilustroval Jiří Bernard a je určena čtenářům od 7 let. 
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Kouzlo voodoo 

Drijverová, Martina 

Praha: Albatros 2014 

 

 

 

 

     V knize Martiny Drijverové s tajemným názvem Kouzlo voodoo se 

přeneseme do 19. století. Je zima a ve městě vypuká smrtelná epidemie 

neštovic. Aby maminka své dvě děti před nemocí uchránila, posílá je ke 

své sestře daleko do hor. Oba se těší, ale zároveň obávají. Tetičku téměř 

neznají. Jenom je láká představa obrovského tajemného domu 

postaveného na samotě ve vysokých horách, kterému se říká Orlí hnízdo. 

Jsou jím opravdu fascinováni. Vypadá jako zámek, ale je smutný a temný. 

Stejně jako tetička, která tu žije léta sama pouze se svým služebnictvem. 

Její muž je dobrodruh a cestovatel. Z poslední výpravy se bohužel dosud 

nevrátil. Dům je plný jeho trofejí a talismanů z dalekých cest. Desetiletá 

Anička a čtrnáctiletý Jan se bojí, že tady umřou nudou, ale to se velice 

mýlí. Do domu se vloupal nebezpečný zločinec a chce tetičku okrást. 

Pomocí starodávného kouzla voodoo z ostrova Haiti se však dětem podaří 

tetičce pomoci a zločince zneškodnit. 

 

Tajemnou knihu plnou dobrodružství ilustroval Vojtěch Otčenášek a je 

určena čtenářům od 8 let. 

 

 

     Následující tři knihy, které Vám chceme doporučit, mají společné 

téma. Hlavní hrdinové jsou chlapci ve věku 10-15 let a všichni tři vyrůstají 

bez otce, i když každý z jiného důvodu.  Před každého z nich postavil osud 

jiné překážky (neúplné rodinné zázemí, alkohol, závažnou nemoc, smrt 

v rodině, sociální problémy, šikanu …) s nimiž jsou nuceni se vyrovnat. 
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Dělají to po svém a dospělí jim to moc neusnadňují. Naopak svou vlastní 

sobeckostí jim mnohdy ještě více ubližují a neuvědomují si, že oni se 

nemohou bránit. Je až obdivuhodné, kde v sobě děti berou tu obrovskou 

sílu vše zvládnout a ještě rodičům v těžké životní situaci pomáhat. 

 

 

 

3333 km k Jakubovi. Podle deníku Mirka Korbela  

Braunová, Petra 

Praha: Albatros, 2014 

 

 

 

 

 

     K napsání této knihy autorku inspiroval chlapec Mirek, který ji po 

autorské besedě oslovil a podal jí svůj deník… a ona neodmítla…. Vznikla 

tak kniha o patnáctiletém chlapci a jeho nevšedních zážitcích z letních 

prázdnin. 

     Mirek žije od svých dvou let pouze s maminkou. Jeho táta se objeví 

v jeho životě jen občas. Najednou se má ale všechno změnit. Táta syna 

pozve na dvouměsíční prázdninovou cestu na kole napříč Evropou s cílem 

ve španělském poutním místě Santiago de Compostela. Mají před sebou 

neuvěřitelných 3333 km! Rozhodování nebylo vůbec snadné, ale nakonec 

Mirek s cestou souhlasí. Udělal dobře? Zvládne tak dlouhou cestu 

s člověkem, kterého vlastně vůbec nezná? Cesta bude náročná po fyzické 

stránce, to Mirek předpokládá, ale tatínek mu cestou připraví jedno 

opravdu velké překvapení, se kterým se mu smířit nepodaří. 
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    Zajímavá dobrodružná cestopisná kniha psaná formou deníku, která 

nás zavede na známá místa Evropy a zároveň pustí do nitra duše 

patnáctiletého chlapce z neúplné rodiny. 

Knihu ilustroval Nikkarin a je určena čtenářům od 12 -ti let. 

 

Ukázka: 

DEN POSLEDNÍ 

… 

Zůstal jsem úplně sám. 

Proti všem siláckým řečem jsem se dal do ubrečeného křiku. Řval jsem 

beze slov, až se mi napínaly žíly na krku. Roztáhl jsem ruce a křičel do 

hukotu moře. Křičel jsem na neviditelného Boha. Vyčetl jsem mu všechny 

křivdy, které na mě napáchal. Od rozvodu rodičů přes ústrky ve škole, 

těžkosti s máminým přítelem Markem, trapnosti s Klárou, brek mámy, 

tátovu necitlivost až po zjevení snědé sestry Manon, do které jsem se 

málem zabouchnul, a že mi máma nic neřekla. Zničeně jsem zjišťoval, že 

celý můj patnáctiletý život stál za nic. 

„ A ty se tím jenom bavíš! Srabe! Všemohoucí ignorante!“ 

 

 

Balada o zlomeném nosu 

Svingen, Arne 

Z norského originálu přeložila Iva Vedralová 

Praha: Albatros 2014 

 

 

 

     Kniha norského spisovatele vypráví příběh třináctiletého chlapce 

Barta, který žije pouze s matkou v bytě pro sociálně slabé obyvatele na 

okraji města. Jeho maminka propadla alkoholu a trpí obezitou. Bart se 

sice za to všechno stydí, ale nevzdává se. Přihlásí se do boxerského 
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oddílu, aby mohl sebe i maminku před ostatními chránit. Bohužel záhy 

zjistí, že to není pro něho to pravé. Dokonce se na vlastní pěst rozhodne 

hledat svého tátu v naději, že jim z tíživé situace pomůže. Netuší ale, že 

mu maminka lhala a jméno jeho otce si vymyslela. Bart je nešťastný a 

sám. Jediný na koho se může spolehnout je babička - jeho milovaná 

babička! Na co má talent a v čem je výjimečný zjistí až díky své 

spolužačce, která prozradí třídnímu učiteli, že umí krásně zpívat a mohl 

by vystoupit na školní akademii. Bart ale hezky zpívá pouze, když je doma 

sám… 

     Zvládne vystoupit před tolika známými lidmi? Bude se moci jednou 

věnovat opernímu zpěvu, který tak miluje? Uzdraví se jeho maminka? 

Přestěhují se jednou do lepšího bytu? Bude mít skutečné kamarády? 

Stane se jeho tátou muž, kterého našel v domnění, že se jedná o jeho 

otce? 

     Na toto velké množství otázek nám odpoví poutavá kniha o dětském 

trápení, ale zároveň dětské odvaze a hledání vlastního já. O obyčejné 

touze dospívajícího chlapce být stejný jako ostatní. 

     Knihu ilustroval Petr Morkes a je určena pro čtenáře od 9 -ti let. 

 

Ukázka: 

Náhle si všimnu táty. Ne Johana Jonese, ale opravdového táty. Sedí sám 

v sále a čeká, až začnu zpívat. Povzbudivě se na mě usměje. Nemá 

sepnuté ruce. Působí na mě klidným dojmem. Jasně, budu zpívat tátovi. 

Nadechnu se. A otevřu pusu. … 
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Mikuš, Julie, Josef, Katka, Petr, Klárka, Karel,  

Irena, Hana, Rudolf, Marie, Alenka, Ladislav,  

David, Adélka… 

Fuchsová, Irena 

 

Vendryně: Beskydy 2014 

 

    Spisovatelku Irenu Fuchsovou známe především jako autorku knih pro 

dospělé čtenáře. Co ji tedy vedlo k napsání dětské knihy? Jak sama 

přiznává, slíbila to dětem na jedné ze svých besed. 

   Hlavním hrdinou příběhu je desetiletý chlapec Mikuláš Kopřiva, 

kterému nikdo neřekne jinak než Mikuš. Bydlí s maminkou v obyčejném 

panelovém domě uprostřed kolínského sídliště. Má kolem sebe spoustu 

milých a hodných lidí a kamarádů, ale nemá tatínka. Zemřel ještě dřív, 

než se Mikuš narodil. Zvykl si žít bez táty a ani maminka žádného nového 

nehledá, i když ji to rodina vyčítá. Čas plyne a souhra nečekaných náhod 

přivede do jejich domu nového nájemníka. Nejdříve se s ním potkává 

Mikuš a později i jeho maminka. Začnou se přátelit a navštěvovat. 

Chlapec je šťastný, maminka zamilovaná… Ve štěstí jim ale stojí obrovská 

překážka. Josef, maminčin přítel, může za smrt jejího manžela. 

Před jedenácti lety ho nešťastnou náhodou srazil autem a nyní se vrátil 

z vězení, kde si odpykával svůj trest. Žije sám se svou vinou. Opustila ho 

žena a odstěhovala se neznámo kam i s dcerou Katkou, po které se 

Josefovi velice stýská a pokouší se ji najít.      

     Josefovi postupně všichni odpustí. Jen babička ne. Je pro ni stále 

vrahem jejího zetě a strůjcem všeho neštěstí dcery a vnuka. Nějaký čas to 

trvá, ale nakonec vše dobře dopadne a každý v této nové velké rodině 

najde své štěstí.   

     Nádherný příběh se spletitými lidskými osudy, které se postupně 

citlivě rozplétají. Kniha je plná něhy a lidského porozumění, které 

pomáhá hlavním hrdinům čelit nástrahám osudu. Hlavně pak malému 
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chlapci, jehož největším přáním vždycky bylo skočit svému tátovi do 

náruče… 

 

Ukázka: 

 „ Josefe, prosím tě, mohl bych tě o něco poprosit?“ 

Josef přikývl. „Povídej.“ 

“Já jsem si vždycky přál, už když jsem chodil do jeslí a do školky, a přeju si 

to pořád, i teď, když chodím už do páté třídy! Vždycky jsem si přál, abych 

se mohl rozběhnout a aby mě můj táta chytil do náruče.“ 

… 

„ Tak jdi tamhle a rozběhni se!“ 

… 

Páni! Páni! Páni! 

Něco tak krásného jsem ještě nezažil! Kdybych měl tátu, skákal bych mu 

do náruče pořád! 

 

 

 

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

 

CHLAPECTVÍ – je výjimečný film. Příběh o dospívání 

jednoho obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater 

(Před soumrakem, Před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i 

proto na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři 

natáčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby 

natočila další střípek do jedné životní mozaiky. Výsledkem 

je snímek, který je neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak 

neuvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže ze svých diváků vydolovat. 

Mason (Ellar Coltrane) je sympatický šestiletý kluk, který po rozvodu 

rodičů žije se starší sestrou Sam (Lorelei Linklater) a mámou (Patricia 

Arquette). S tátou (Ethan Hawke) se ale obě děti pravidelně vídají a mají s 

ním kamarádský vztah. Taková je Masonova výchozí životní situace, z níž 

se vydává vstříc pubertě, dospívání a dospělosti. Po cestě míjí spousty 

známých a přátel, prvních a druhých lásek, konfliktů a usmiřování se 

sestrou a matkou a dalších životních křižovatek, které všichni tak důvěrně 

známe. 

 

POJEDEME K MOŘI – režisérský a scénáristický debut Jiřího 

Mádla. Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když 

dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj 

první film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak 

poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda 

Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a 

užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i 

věci, které jsou nepříjemné - například pravdu o jejich spolužačce, kterou 

Tomáš miluje anebo že mu jeho táta lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí 

místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když má obavu, že se dozví 

něco, co bude bolet, se rozhodne tomu přijít na kloub. Netuší, že narazil 
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na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší kořeny, než se zprvu 

zdálo.... Jeho odhalení je šokující i čisté svou neokázalou jednoduchostí a 

lidskostí. 

 

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ – film natočený podle románu Johna 

Le Carré, v hlavní roli Philip Seymour Hoffman. V 

hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví 

neznámý muž na pokraji smrti. Napůl Čečenec, napůl Rus, 

který má u sebe 500 dolarů a tajné informace o 

milionovém kontě v jedné soukromé bance. Jeho identita 

zůstává záhadou - je Issa terorista nebo oběť špinavých praktik 

mezinárodního zločinu? Když vyjde najevo, odkud pocházejí peníze na 

účtu, jeho život bude opět v ohrožení a začnou se o něj intenzivně zajímat 

všechny tajné služby. 

 

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA – životopisný 

dokumentární film přináší osobitý pohled na bouřlivé 

dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý 

svět. Byl počat za Habsburků, narodil se pět měsíců po 

vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup 

komunismu i jeho pád. StB byl označen jako „nebezpečná 

osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti". Pobýval v Africe, když zanikal 

koloniální systém. Setkal se s prezidenty, seznámil se s Gagarinem i 

Hillarym. Zažil nástup demokracie a „všemocného" kapitalismu.... 

Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století 

prostřednictvím muže, který jej zažil.... 

Jana Langová - mediatéka 
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Aleš Dostál a jeho svět 

 

ALEŠ DOSTÁL se narodil v Ostravě (1946), původním povoláním lesní 

inženýr. Pracoval jako lesník, 

polesný a revírník v Slezském 

pohraničí. Žije v Radkově na 

Opavsku. Má chovatelskou 

stanici loveckých psů.  

Na snímku Aleš Dostál a jeho 

dvě knihy. 

 

Je členem Obce spisovatelů ČR. A na autorském kontě má bezpočet 

titulů, v nichž se zrcadlí jeho povolání, vztah k přírodě, lidem, zvířatům, 

stromům, nebi i zemi.  

Kniha Nejen o psech mne zlákala hned 

svou obálkou. Z ní totiž na mne 

zaujatě hleděl můj psí oblíbenec, 

vysněný mazlíček, nikdy 

neuskutečněný člen naší rodiny… pan 

pes z rodu Basetů! Majitel 

fascinujících uší a obdivuhodného 

hlasu! Asi má místo hlasivek hudební 

nástroj…  

Tento, z obálky, je 

Modrý gaskoňský baset 

a život mu vdechl malíř, 

výtvarník a zoolog 

Ludvík Kunc.  
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Ludvík Kunc je osobnost dostatečně známá, takže netřeba představovat. 

Jedním slovem – svéráz, samorost - žijící mezi civilizací a divočinou, který 

za své příbuzné (kromě nejbližších) považuje rysy, vlky, medvědy a jiné 

přírodní tvory.  

 

Nový titul Aleše Dostála obsahuje čtrnáct povídek o loveckých psech, ale 

nejen o nich!  Knížka je na pultech od 2. prosince.  Křest (včetně 

autogramiády) proběhl v lednu 2015 v ostravském Knihcentru, za účasti 

početného uskupení zájemců. Úvodem pohovořila předsedkyně Obce 

spisovatelů Ostrava, PhDr. Lydie Romanská (básnířka, prozaička). 

 

Hudbou provázela 

skupina Horn kvartet z 

Ostravy. (Na snímku 

zleva - Lydie 

Romanská, vnučka 

Aleše Dostála, autor, a 

moderátor Knihcentra, 

Filip Šimeček. 

 

 

 

Co říká o akci Dušan Žárský (Žár Ostrava), jeden z účastníků. 

Na panu Dostálovi bylo dost lidí - vlastně plná kavárna. Křtila to Lydie R., 

ještě s jedním pánem (s vydavatelem?), to přesně nevím. Dvě vnučky 

spisovatele pak četly -  každá jednu povídku z té nové knížky. A na konci 

byla beseda, přítomní se ptali na různé věci, co se týká přírody, lesů, 
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vrácení církevního majetku (hlavně těch lesů), a tak podobně. Mezi 

zúčastněnými jsem zahlédl i básnířku Soňu Zachovou. 

(výňatek z e-mailu) 

- - - 

Údaje k titulu: 

Vydalo Nakladatelství Columbus, počet stran 144, vazba pevná, formát: 

182 mm x 256 mm; váha 503 g. Rok a měsíc vydání – 2014/11. Jde o 

vydání první. ISBN: 978-80-87588-47-5. 

Anotace nám prozrazuje - Čtrnáct příběhů loveckých psů a jejich přátel z 
říše lidí zaujme čtenáře nejen z řad myslivců a milovníků psů, ale i všechny 
ostatní od dětí po seniory. Čtivý a rychle proudící děj doplňují tematické 
akvarely Ludvíka Kunce.  
Se všemi psími hrdiny se autor potkal v téměř čtyřicetiletém období života 
profesionálního myslivce, od křížence Lumpa až po fenku Modrého 
gaskoňského baseta. Kniha navíc zaujme krásnými poetickými popisy 
přírody, kterými Dostál občas nečekaně zastaví příběh jako k nadechnutí.  
„…krajinu ještě zakrývala nízká mlha, jako závoj nevěsty...“, říká v povídce 
Král honu. 
Povídky začínají v době, kdy : „nosili jsme stejnokroje, které měly na klopě 
stříbrnou snítku jedle a lesníci na ně byli hrdi tak, že si je oblékali na 
svatbu i do hrobu“ a končí výstižnou e-mailovou korespondencí v povídce 
Modrá, kdy hrdinka čeká na své štěně “bylo to poprvé, kdy mi někdo řekl, 
že miluje dosud nenarozené štěně. Byla to láska, která se začínala 
podobat jakési posedlosti“. 
Všudypřítomný humor Dostálových próz vás bude provázet po celou dobu 
poutavého čtení a jediné, čeho se čtenáři bude nedostávat, je 
nuda.(konec citace) 

 

-
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Věřím, že dvoustránka z jedné z povídek avizované knihy vás dostatečně 

navnadila a budete chtít vědět, jak převoz psa, který „ujížděl” na 

motorkách, vlastně dopadl…. 

 

Pokud tedy zabrousíte na internet a zadáte do 

vyhledávače jméno spisovatele Aleše Dostála, 

nabídne se vám přehled dostupných titulů a směle 

můžete vybírat, nakupovat, těšit se. Jak stylem 

autora, tak jeho bohatým slovníkem, schopností 

vytvořit popisovou zkratku, podkreslit příběh 

nenásilným humorem. Nadýchněte se lesního 

vzduchu alespoň ze slov, při dobré fantazii si 

okysličíte smogem zanesené průdušky!  

 

Tvorba autora je tedy opravdu přínosem pro čtenáře a proto velmi 

vhodná i do knihoven!!! 

 

 

Božena Klímová 
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Weby, které se věnují kultuře 

aneb verše, verše, verše 

 

Motto: 

„Krajino: / máš ztuhlé boky po zimě / i paže z vlnitého plechu. // A 

vnukům bude úplně jedno / na kterém zelenkavém kopci / na kterém 

hrudkovitém hřbitově / nahřejeme zemi.“ 

(ukázka z básně Ireny Šťastné) 

Webů, věnujících se kultuře, je mnoho. Jednou z adres je též: 

http://www.ostravan.cz. 

 

V záhlaví Ostravanu.cz, internetového deníku pro kulturu a umění, se 

dočteme, co je možno na stránkách v různých oddílech najít po úvodu za 

témata - hudba, divadlo, obraz & slovo, jiná dění. 

 

Mne upoutal článek Ivana Motýla z 21. 

2. 2015 o básnířce Ireně Šťastné.  

 

Propátrala jsem internet, abych snad 

mohla povědět třeba více, a to proto, že 

mi její texty připadly blízké...   

 

Jsou zemité, mapují ulice,  města, 

vesnice, člověka, dav, nebo voní lesem. 

Lapí pocity a dají jim pevný tvar. Verše I. Š. si na nic nehrají, neplují jako 

bubliny, jejichž duhovost brzy pomine.  

 

Také mám v krvi Slezsko, Opavu, Opavsko i Ostravu. Dotklo se mne i níže 

uvedené… 
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Bydlíme zabezpečeni – ze čtyř stran lesy – je žádoucí: chodit okolo – 

výhradně po lemech – soustruhovat teritoriem – být pokojný a bláhový – 

ne do křovisek – nehledat pěšiny s otlaky lesního hlomozu – ale jakou že 

šíji má táhlý srnčí krk? 

Mgr. Irena Šťastná, básnířka a autorka povídek (publikovala je převážně 

časopisecky), se narodila v Opavě v roce 1978 a sídlí v Dobroslavicích 

(Slezsko), na rodinném statku, s mužem a dvěma syny.  

 

Právě tam, jak říká, si uvědomuje, že v dlouhé linii předků je jen pouhý 

bodík.  

Má za sebou tři sbírky, vstřícně přijaté čtenáři i recenzenty. Jednu z nich 

uvedlo úspěšné nakladatelství Perplex Opava, které produkovaným 

titulům věnuje maximum péče – co do vzhledu, tisku, atd.  

 

O literátce na svých stránkách Perplex uvádí: 

 

„Irena Šťastná vydala pod svým dívčím jménem Irena Václavíková 

debutovou básnickou knihu Zámlky (2006), následovaly sbírky Všechny 

tvoje smrti (2010) a Živorodky (2013). Své básně a povídky publikovala v 

řadě časopisů a v několika almanaších a antologiích (V srdci Černého 

pavouka, Cestou, Antologie české poezie 1986–2006, Ty, která píšeš: 

Čítanka současné české ženské povídky, Sto nejlepších českých básní 

(2012). V roce 2012 byla spolu s dalšími čtyřmi českými autory 

http://www.perplex.cz/knihy-zivorodky.html
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nominována do finálového kola mezinárodní soutěže Dresdner Lyrikpreis 

(Drážďanská cena lyriky)”. 

Bližší informace najdete také na webu Portálu české literatury.    

 

Nyní vám ráda nabídnu dvě básně z prvotiny Zámlky, vydané pod 

jménem Irena Václavíková, (Host, 2006). 

 

* * * 
Vystavuji se infekci 

při chůzi širokánským polem 
a noc 

vlněná 
jak svetry 

darované od čtyř tet 
má břicho 

vytahané od porodu 
pěti nových hvězd. 

A poté stále tatáž noc 
vlnitá 

jak modř pokrývky 
pod níž mile teplé tělo 

čeká než zhasnu. 
* * * 

Pustilo nebe sníh. 
Pták pokřižoval oblohu. 
Cestáři přečerpali limit. 

Země ustrnula. 
Do oka 
vniká jí 

splavená 
ze silnice 

k Háji 
sůl. 
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Ukázka z Živorodek jistě také potěší: 

Zíráš na tu masožravou pláň./ Nic ti nechybí./ Opřený o radost/ na 

travnatém kopci./ Až spokojenost/ vylíže vystouplá kolena. 

- - - 

Zatímco čtvrtá sbírka Ireny Šťastné  Žvýkání jader  již čeká u nakladatele 

na vydání, ona  pracuje  na rukopisu páté  sbírky, nazvané  Sen o třetí 

plíci. Níže jedna z básní. 

* * * 

Pocestnému 

jako huse 

nacpou do krku 

knedlíky křivd 

celého selského rodu 

sotva zavadí o jejich dceru. 

Posune se čas. 

Jednoho dne 

kdy mraky zatlačí 

kolena k zemi 

sevřou toho muže lány. 

Uvízne v tlapě žita 

ovsa kostnatém stéblu ječmene. 

Unikne až meliorací 

po břiše sténající 

bez pozvednuté paže 

na rozloučenou. 

Nikdy už tudy nepůjde. 
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- - - 

Jak ale vidí a hodnotí svoje psaní autorka sama? Dozvíme se to z článku 

Boženy Správcové, která mimo jiné položila básnířce i tuto otázku: 

Pouštíš se jak do poezie, tak do prózy - jaký je v tom konkrétně pro tebe 

rozdíl? (BS) 

Poezii ani moc psát nechci a píšu, zatímco prózu psát docela chci a stojí 

mě to třistakrát víc energie. Mám pocit, že k psaní prózy je třeba mnohem 

většího umu, než jaký třeba mám. V poezii jsem si jistější, protože v ní už 

mám cosi za sebou, kdežto v próze jsem ten začátečník, který pořád něco 

zkouší, ale ještě nikam daleko nedospěl. Prostě próza je pro mě 

komplikovaná, nepřátelská a nepoddajná, zatímco poezie se tvoří skoro 

sama, aniž bych se extrémně snažila. (IŠ)  

Tvar, Božena Správcová, 10/2011. 

Od otištění uběhlo dost času a možná je všechno trochu jinak, nebo taky 

ne. Poohlédneme-li se po básnících, kteří se nakonec zviditelnili i v próze, 

pak je jich dost! Ovšem prozaiky, kteří „skončili” jako básníci – ty můžeme 

hledat téměř marně… :-)   

 

Ráda doporučuji tvorbu Ireny 

Šťastné vaší pozornosti.  

- - - 

 

Jako perličku ještě uvedu, že 

manžel básnířky je také básník 

a spisovatel – Milan Šťastný - a 

vydal několik knih (př. soubor 

povídek Klid a rozvaha, či 

sbírku Ještě jsi). 
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Ukázka z tvorby Milana Šťastného, ze sbírky Ještě jsi. 

 
  

 

Jak to tenkrát bylo 

Touhletou cestou 

co vede k lomu 

vydal se otec 

a už se nevrátil 

– Nenajde se 

řekl děda 

a matka jen mávla rukou 

V té chvíli jsem vylezl 

do koruny třešně 

a věděl 

že do večera neslezu 

- - - 

 

Věřím, že toto mé povídání vás dovede k novým autorům a třeba se 

stanou těmi, jejichž verše a prózy pro vás bude potěšením i přínosem. 

 

 

Božena Klímová, březen 2015 
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Co je osvobozující aneb Knihy, smích, infarkt 

Jsou knihy vážné, knihy nadějné, knihy humorné, knihy plné násilí, knihy 

vulgární, knihy staropanenské, knihy nanicovaté a knihy úžasné. Ale já 

myslím, že nejlepší jsou ty, které nás od všeho trápení, přemýšlení, 

nostalgie, ponurosti a nudy osvobozují smíchem! 

Jedna taková přistála na mém stole jako p.f. 

2015. Poslal mi ji kolega Ladislav Muška. 

Nese název Co je, oč tu běží.  Výtisk je 

jednoduše udělán, vazba V 5, obálka karton 

s vrypem, na ní barevná kresba.  

Příběh, psaný ichformou rodu mužského, 

má 40 stran, je dělen do 18 kapitol, tedy 

miniromán. Bylo vydáno několik desítek  

kusů a brzy se objevila elektronická verze na 

www.zar.cz.  (dostupno na prodejních 

webech, cena 60,- Kč). 

A kdybyste toužili vědět, oč tu tedy běží, tak 

o ryby, jednoho pana doktora a lidi kolem 

něj. Či spíše o ženy, které se snaží 

nezadaného MUDr. bezostyšně ulovit! Taky 

o zákeřnou zmiji, která pokousala psa na 

velmi choulostivém místě a o holčičce, jejíž 

slovník je poněkud nesourodý s jejím věkem…  

 

Ukázka 

Tuhle příhodu před sebou vidím jako by se udála včera, přestože od ní 

uplynulo… kolik vlastně, dvanáct, čtrnáct let? Ten den jsme rybařili jako 

každé dopoledne (rybařina je to, oč tu běží), po obědě se bratranec Ota 

uvolil dovést mě do zámku. Předtím mi vypravoval, že ve zdi poskládané z 

http://www.zar.cz/
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pískovcových placáků, která odděluje zámek od lesoparku, žijí maličké 

černé zmije. Jedna kousla kastelánova vlčáka Cézara do kulek, týden ležel 

na nádvoří a zved se jen, aby se napil z kašny, a tím se vyléčil. Ota to 

věděl od kastelánova syna Bohouše, pozvraceli se spolu po láhvi 

rybízového vína, což je neobyčejně sblížilo. 

Zmije mě zajímaly; nejen ryby, ale všichni tvorové včetně 

ježků, myší a brouků mě zajímali, se zmijí jsem se dosud nesetkal a chtěl 

jsem. Ota ne že by se bál, že ho zmije taky uštkne do kulek, ale nechtělo 

se mu, od strýcovy chalupy bylo k zámku dost daleko, ale když jsem nedal 

pokoj, řekl no tak pojď. 

Zámek zaujímá skoro celou horní půlku náměstí městečka; 

tehdy to pro mě ještě nebylo naše nebo dokonce moje městečko. 

Nezajímal jsem se o to, že je postaven ve stylu saské renesance, šlo mi 

jen o ty zmije. Bylo pondělí, kdy jsou památky zavřeny a nemíří k nim 

zájezdy sloužící ke kulturnímu vyžití pracujících. Hlavní brána byla 

zamčená, nenápadná dvířka vedle nich nikoliv. Vešli jsme na dlážděné 

boční nádvoříčko. 

Na kamenné obrubě kašny (pamatuju se dokonce, že vodotrysk stříkal 

přerušovaně) seděly tři čtrnáctky, jedna drobná, druhá vysoká a třetí 

buchta (dnes bych jí řek, koukej držet dietu, holka, až ti bude čtyřicet, 

neprojdeš dveřma). Oblečeny byly letně, ovšem v intencích 

socialistického názoru na letní oblečení 5 mladých dívek, i ostříhány byly 

podle požadavků doby. Z výrazu ve tvářích se dalo vyčíst, že hovoří o 

nějakých důležitých věcech. 

Proti nim stála naopak dlouhovlasá holčička, tak asi absolventka druhé 

třídy základní školy, odezírala jim z úst a vychovávala se, protože 

čtrnáctileté dívky se přece baví pouze na výchovně nezávadná témata, 

že? Nicméně ona jediná nám hlasitě a vesele odpověděla na naše Ahoj. 

Dívky po nás natočily ksichtíky a zase se pohrdavě odvrátily, aby daly 

najevo, že pro ně jsme akorát vyčouhlí kluci, i když Ota půjde po 

prázdninách na strojárnu a já za rok na medicínu, jestli mi dá soudruh 
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ředitel gymnázia doporučení, což asi nedá, protože můj otec kdysi 

podepsal protest proti vstupu spřátelených armád a táhlo se to s ním 

pořád. Prostě jsme nebyli v jejich dimenzi; ve svých dnešních letech 

bych zas pro ně byl stařec. K nádvoří přiléhala bokem budova o něco 

novější než zámek, průčelím otočená do náměstí a nějak se mi sem 

nehodila. Zeptal jsem se Oty, co je to za barák. 

„Ále, to je bejvalá míčovna,“ odmávl to rukou.  

„Dneska je to píčovna,“ zahlásila holčička radostně. 

Ty tři dívky by to jistě neřekly, byly už slečny, aspoň se slečnami cítily, a ty 

si mohou takové obscénní pojmenování jenom myslet, ona byla ještě 

dítě, tak si to mohla dovolit. Slečny se pohoršily, vstaly a uraženě 

odcházely, buchta děvenku pokárala: „ No Kristýno…!“ 

„Co má bejt, dyť je to pravda,“ bránila se Kristýna. Po jejich odchodu je 

ohodnotila: „Jsou to čůzy!“ 

Že mě tenkrát nenapadlo zeptat se, kdepak jsi, holčičko, získala tak 

pozoruhodnou slovní zásobu?  

Cestou ke zdi, kde žijí zmije, jsem se od Oty dozvěděl, že bývalé míčovně 

se teď říká jinak, protože ji přestavěli na internát pro učnice z místních 

textilek. 

(konec ukázky) 

 

Obálku navrhla Jana Wienerová. Vydala Severočeská vědecká knihovna 

v Ústí nad Labem, spolu  se Severočeským klubem spisovatelů. Tisk: Jiří 

Bartoš – SLON, spol. s r. o. Rozměry knížky:  10 x 21 cm,  ISBN tištěné 

verze: 978-80-7055-202-6. 

Co nám navíc prozradí anotace?  

„Jaké to je být mladý, pohledný a svobodný (rozvedený) doktor a 

pracovat ve zdravotním středisku malého městečka? Buďte si jisti, že na 

vás budou všechny místní svobodné (rozvedené) ženy pořádat doslova 

hon!  To je hlavní námět "minirománu" Ladislava Mušky, který s 
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humorem sobě vlastním nechává svého hlavního hrdinu řešit, jak unikat 

ke svým oblíbeným lipanům z nastražených pastí důvtipných slečen a 

dam, které by ho chtěly znovu spoutat chomoutem manželství... ” 

 

Níže pohled do otevřené knížky. 
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Když pak spolknete z vyprávění poslední slovo a bude vám vrtat hlavou, 

jak asi sám pan spisovatel vlastně ve skutečnosti bere život, začtěte se do 

jeho povídky Infarkt (odkaz na www.zar.cz ). Předtím však připravte svou 

bránici na pořádnou masáž…  

  

Správný infarkt má člověka postihnout 

v momentu, kdy si nevidí na nos v dýmu 

vykouřených cigaret, kdy se topí 

v alkoholu, nebo když se ve stresu sápe 

na okno, aby vyskočil na dvůr. Tak to má 

probíhat podle pánů doktorů, ne jako 

u mě. 

Byl jsem v absolutní pohodě a hrál si se 

slovíčky budoucí úsměvné knížky pro děti, 

když mě začalo bolet na prsou, a bolelo 

moc. A jéje, řek' jsem si a vymačkal 

na mobilu číslo 155. 

„Bolí mě na prsou,“ sdělil jsem. „Asi 

mám infarkt.“ 

„To asi máte infarkt, když vás bolí na prsou,“ informoval mě milý ženský 

hlas. „Kde bydlíte…?“ 

Přijeli dva páni, dvě dámy, kdo je lékař, kdo zdravotnický personál, 

nedalo se poznat. Injekce do mne píchali všichni a posázeli mě takovými 

razítky, od kterých vedly dráty. 

„Asi máte infarkt,“ říkali. 

„Já jsem to hned povídal,“ souhlasil jsem. 

Byli čtyři, přehádali by mě, kdybych nesouhlasil. Poslušně jsem „kecl 

na vozejček“ a dal sebou kodrcat po schodech do sanitky na ulici. 

Na Jednotce intenzivní péče v nemocnici mě přesadili a osadili ještě 

většími razítky, od kterých vedly dráty, zašněrovali mě hadičkami a kolem 

ruky namotali manžetu. Ležel jsem na pojízdném lůžku, nad hlavou mi 

http://www.zar.cz/
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blikaly, tútaly a pískaly různé přístroje. K boku mi přistavili bílou plentu, 

abych si mohl umírat sám pro sebe a ne pro něčí oči. 

Nad tou plentou se objevila hlava. Je zajímavé, že plenta redukovala 

můj obzor na lidské hlavy. 

„Máte infarkt, jestli to nevíte,“ řekla hlava. 

„O tom s vámi nemohu rozprávět,“ řekl jsem. „Mám totiž  

infarkt.“ 

 

- - - 

 

A to už je opravdu vše. Jen dodám, že vousatý kamarád opravdu infarkt 

měl… 

 

 

Božena Klímová 
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Autorská seznamka trochu jinak 

 

Napadlo vás někdy, kolik asi žije spisovatelů na 

území naší republiky? O určitých slýcháme často, 

až zbytečně, a tu-tam  neopodstatněně… A jiní 

„sedí za bukem” a nebýt náhod, k jejich literatuře 

se nedostaneme.  

 

Vydávání elektronických knih v tomto ohledu není 

úzkoprsé a mapuje daleko více osobností 

z umělecké sféry, než by jeden předpokládal.  

 

 

Na Karlštejn sehnal kupce, 

Němce z Düseldorfu. 

Obvinili ho z korupce, 

žije teď na Korfu. 

 

(ukázka z knihy A fór ismy) 

 

Představím vám nyní Jindřicha Malšínského, který 

žije a tvoří v Horní Plané (Šumava, oblast Lipenska), 

první záznamy o budoucím městě pocházejí 

z poloviny 14. století.  Vlevo znak města. 

 

 

 

O J. M. v úvodu k jedné z jeho knih (konkrétně Citáty a cintáty) napsala 

Mgr. Petra Nestávalová: 
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Literatura reflektuje svět a život kolem nás a je na ní 

úžasná fantazie, hravost, vážnost, ironie i patos, se kterými 

může být uchopena. 

 

A o životě, moudrosti, historii, strastech i radostech je 

toto dílko. Je od spisovatele, který má nárok. Nárok být 

moudrý. 

- - - 

 

Noticka, ulovená na internetu, pak ještě prozrazuje: 

 

Praha dne 1 .října 2012 

 

Vážený pane starosto! 

 

Dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím pogratuloval 

vašemu občanovi Jindřichu MALŠÍNSKÉMU 

k významné životní události, přijetí do Obce spisovatelů. 

Jindřich Malšínský napsal deset knih, polovinu z nich 

pro děti, ve kterých originálním způsobem zhodnotil své 

celoživotní poznatky z pedagogické praxe. Na dalších 

publikacích stále pracuje. Bylo by možná na místě upozornit 

na jeho spisovatelskou činnost i místní noviny. 

Ke gratulaci připojuji i přání dobrého zdraví a 

mnoha nápadů při jeho publikační činnosti. 

 

Za gymnaziální spolužáky 

ing. Alois K o l á ř 

 

Ano, Jindřich Malšínský (narozen v roce 1932),  člen Obce spisovatelů ČR, 

původním povoláním pedagog, vydal úctyhodnou řádku knih a vydání 
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podpořil finančně. Mezi jinými napsal také pohádky pro děti, aforismy, a 

podílel se i na učebnicích. Mezi výrazný prvek patří jeho fejetony! 

Vlastním jménem Jindřich R. F. Červíček, pokračovatel významného rodu 

divadelníků a principálů…, jejichž jeden člen kdysi hrával se samotným J. 

K. Tylem. A proč tedy Malšínský?, to se snad dozvíme příště…  

 

Přehled tvorby 

 

Knihy pro děti (s básněmi Aloise Koláře): 

 

O VÍLE KRISTÝNCE 

O VÍLE KRISTÝNCE A DUHOVÉM PRINCI 

ABECEDA TO JE VĚDA 

LASKAVÉ POHÁDKY Z 21. STOLETÍ 

O KOČIČÍM MŇOUKÁNÍ 

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ 

 

Knihy pro dospělé: 

 

KOHO V NOCI NEPOTKÁTE – povídky 

KAŽDEJ JSME NĚJAKEJ – fejetony, s básněmi Aloise Koláře 

JAK JSEM TO VIDĚL JÁ – CV 

JULIE, KDE MÁŠ ROMEA? – román 

ZPACKANÉ REPORTÁŽE 

VE STÍNU MAGNOLIÍ – vzpomínky na studijní léta 

PRINCIPÁL – generační román 

A-FÓR-ISMY – společně s A. J. Kolářem 

POHLED Z OČÍ DO OČÍ – výbor z díla, 2015 

CITÁTY A CINTÁTY 
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Rukopisy 

NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ – rozepsaný román 

 

- - - 

Elektronické Nakladatelství Žár Ostrava chystá na březen 2015 jeho tituly: 

nejdříve dětem pohádky, těch není nikdy dost!!!! 

 

 
 

Ukázka z pohádky Princezny to mají těžké. 

 

Tam kdesi za horami bylo království a v něm vládl král 

Božek z Božkova s královnou Madlenkou ze Štěpánovic. 

Před lety si mladý kralevic usmyslel, že se ožení. Na- 

vzdory svým rodičům odmítl si vzít nafintěné, protivné, 

namyšlené a hloupé princezny a vydal se hledat dívku 

svého srdce mezi prostými lidmi. 

Bylo horko k zalknutí a mladý Božek se zastavil u hospody, 

kde vyhrávala muzika. Mládenci na parketu vytáčeli 

děvčata a staří ve stínu lípy klábosili o všem možném 

i nemožném.  

Kralevic se usadil na lavici a pozoroval děvčata v krojích, 
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která se smála a pokukovala po mládencích. Jedna 

z nich mu padla do oka a když muzikanti spustili polku, 

neváhal a požádal ji o tanec. Madlenka tančila jako víla, 

usmívala se a povídala a povídala, a protože se jí neznámý 

mládenec líbil, tak si domluvili schůzku. Potom druhou 

a třetí a nakonec z toho byla, k velkému překvapení krásné 

nevěsty, královská svatba. 

Do roka Madlenka porodila dvojčata, rozkošné holčičky 

Marušku a Kordulu. Od malička první princeznička se 

usmívala a od božího rána ji provázela písnička. Kordula 

byla hádavá, zlá a závistivá. Na procházce v zámeckém 

parku Maruška trhala kvítí a přitom si zpívala: 

Pletla v kytku rozmarýnku devatero divný květ, 

a kvítí házela do potůčku, aby plulo v širý svět. 

Kde se vzal tu se vzal na louce stařeček: „Ty hezky zpíváš 

a pročpak ty se mračíš.“ Obrátil se na Kordulu a chtěl ji 

pohladit. 

- - - 

Pro dospělé čtenáře pak vychází chuťovka, (viz ukázka výše),  veršované 

aforismy od téhož autora. Alois Kolář texty doplnil svými básněmi.  

- - - 

 

 

A objeví se ještě další e-kniha, pod názvem Citáty a 

cintáty. Obojí nepostrádá tolik potřebný humor!!!! 

Možno dodat, že aforismy, citáty, úvahy, výroky 

literáta mají blízko k trefné satiře… 
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Ukázka 

 

● ● 

I OMYLY MOHOU NAPOMÁHAT K ÚSPĚCHU. 

● ● 

MOUDROST BEZ POKORY A TOLERANCE STĚŽÍ 

HLEDÁ SPOJENCE. 

● ● 

NENÁVIST CHODÍ PO ŠPIČKÁCH ZA ZÁVISTÍ. 

● ● 

 

HUMANITÁRNÍ VÁLKA JE PRÝ PROSTŘEDEK 

K DOSAŽENÍ VZNEŠENÝCH CÍLŮ. 

● ● 

 

Věřím, že si z tvorby spisovatele Malšínského vyberete i vy a spolu s ním 

nahlédnete do utajených koutů lidského kolotání jeho očima. A  

optimisticky doufejme, spolu s ním, že níže uvedený text v budoucnu již 

nebude platit.  

 

BLÁHOVÝ JE TEN, KDO SE DOMNÍVÁ, 

ŽE SVĚT JE MOŽNÉ ZMĚNIT K LEPŠÍMU. 

NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKOU BÝVAJÍ LIDÉ. 

 

(J. Malšínský – Citáty a cintáty) 

 

 

Božena Klímová 
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Knihy plné zdraví 

 Mezi letošní novoroční předsevzetí mnohých z nás dozajista patřilo 

více se věnovat svému zdravotnímu stavu, správné životosprávě a snad, 

že si i naordinujeme více pohybu. Prodlužující se den a více slunečního 

svitu nás k podobným aktivitám doslova vybízí. Na stránkách časopisů i 

knih je mnoho receptů na to, jak takového úsilí dosáhnout. Někdy je 

poněkud komplikovanější se v té přemíře informací vyznat a taky záleží 

na tom, který z „receptů“ z knih je pro nás ten pravý. Proto vám 

následující řádky mohou být inspirací i vodítkem ve vaší snaze o dosažení 

toho, co jste si předsevzali. 

 Základem je, jak všichni víme, kvalitní strava, ale často na to 

zapomínáme. Slovenská autorka Antónia Mačingová přišla před 

nedávnem na knižní trh s publikacemi, v nichž vysvětluje jednoduchý 

systém, jak přejít z obvyklého stravování ke správnému způsobu, 

především díky detoxikaci a pravidelné životosprávě. Recepty i podrobný 

návod najdete například v knize „Zhubněte jednou provždy: najezte se do 

štíhlosti“ nebo „Harmonie zdraví, krásy a vitality“. 

Na téma detoxikace existuje i mnoho dalších publikací, ať už kniha 

od Davida Freje „Detoxikace pro dlouhý život“ nebo titul s názvem 

„Praktická detoxikace“ od Josefa Jonáše. Zde se můžete dozvědět mimo 

jiné, že „detoxikace není nahodilý proces a může být léčbou i prevencí. 

Samovolná detoxikace však našemu organismu nestačí.“  Známý český 

lékař, zabývající se alternativní medicínou, dále v knize inspiruje k tomu, 

jak „netoxikovat“ jednotlivé orgány v těle. Co těmto částem našeho těla 

prospívá a co jim škodí. Radí, jak odstranit ložiska zatížení jednotlivých 

orgánů, jak odbourat ložiska mikrobiálních toxinů apod. Pokud vás 

témata Josefa Jonáše zaujmou, můžete se v knihovně poohlédnout i po 

dalších jeho dílech. Jmenujme například publikace  „Křížovky života“ a 
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„Tajenky života“, které by mohly být inspirací pro čtenáře alternativně 

zaměřené, kteří se chtějí léčitelstvím zabývat do větší hloubky.  

Mezi čtenáři se setkala se zájmem i kniha Miroslava Légla „Vaříme 

bez soli“, která je „ hutně seřazeným souborem informací o tom, jak 

kuchyňská sůl ovlivňuje lidský organismus fyziologicky i smyslově a jaké 

důsledky její přebytek nebo naopak nedostatek vyvolává.“(s.9)6 

Pokud si mohu dovolit poznamenat, mě samotnou zaujaly knihy 

Jarmily Manžukové, jež mají velmi prozaické názvy: „Co jíst, když…“  a „Co 

pít, když…“.  V nich můžeme najít jednoduché recepty na jídla, čaje a 

bylinné odvary, které mohou pomoci nejen při chřipce, rýmě, kašli, ale 

také při urologických či gynekologických problémech, při problémech  

s vlasy, nehty a mnoha dalších neduzích, které nás bohužel v současné 

době plné stresu a znečistěného ovzduší mohou trápit. Pozitivní je, že 

všechny recepty jsou opravdu ze surovin a potravin, které máme běžně 

na zahrádkách či v ledničce. 

A když jsme u těch nemocí… V současné době je velmi probíraná 

tématika přírodních antibiotik, také o nich vyšlo hned několik knih. 

Zabývá se jimi již zmiňovaný Josef Jonáš v publikacích: „Svět přírodních 

antibiotik“ a „Odolnost vůči nemocem“. Obdobně jako Jana Arcimovičová  

v díle s názvem „Léčíme se přírodními antibiotiky“. Dozvíme se zde 

o rizicích vedlejších účinků syntetických antibiotik a objevíme svět léčiv 

pocházejících z přírody. Mohou mezi ně patřit takové, jež důvěrně známe, 

jako je např. cibule kuchyňská, citron, černý bez, kopřiva, levandule, 

vavřín a zázvor a mnohé další. Dále rostliny, o jejichž existenci jsme 

možná ani nevěděli. Patří mezi ně jen tak namátkou: kramerie trojmužná, 

kyprej, macela, šišák, parijata nebo simaruba.  

                                                           
6
 LÉGL, Miroslav. Vaříme bez soli: recepty a postupy přípravy teplých pokrmů. Praha: Eminent, 2013. 407 

s. ISBN 978-80-7281-471-8. 
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Říká se, ve zdravém těle, zdravý duch, proto je nutné ke všem výše 

zmíněným radám týkajícím se zdravého jídla a optimistickému přístupu 

k životu, přidat ještě tu neméně podstatnou radu. Bez pohybu a cvičení 

to prostě nejde. Záleží jen na nás, jaký způsob pohybu si vybereme, ať už 

aerobní cvičení, kalanetiku, powerjógu, jógu nebo pilates. Preferujete-li 

pohyb ve víru tance s latinskoamerickými rytmy, je tu pro vás zumba. Jste 

hloubaví a vše si do detailu nejprve promýšlíte, pak vás možná zaujme 

taiči. Vybírat je každopádně z čeho. V knihovně najdete mnoho 

odborných knih o zdravém způsobu životu a taktéž o různých sportech a 

možnostech různých typů cvičení.  

A pokud k tomu všemu ještě přidáte jarní „detox“ šatníku, k němuž 

vás může inspirovat stejnojmenná kniha Petry Šestákové, pak budete na 

jaro dokonale připraveni.  

Užijte si jaro ve zdraví… 

přeje knihovnice Darina 
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Jubilea knihovníků v roce 2015. 

  

V letošním roce oslaví životní jubilea naši kolegové a kolegyně  

– ve službě, i důchodci a důchodkyně. 

Přejeme jim hodně zdraví, ať je život stále baví. 

75 let 

30.3. – Erika Zdeňková 

13.5. – Anna Kodrlová 

27.6. – Ludmila Stanjurová 

 

70 let 

1.11. – Jan Orlík 

 

65 let 

1.5. – Naděžda Procházková 

8.10. – Marie Baránková 

10.11. – Marie Hochgesandtová 

 

60 let 

8.5. – Jana Jáchimová 

18.9. – Mária Mrázková 

27.12. – Helena Tenglerová 
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55 let 

24.12. – Zuzana Bornová 

 

50 let 

4.1. – Jindřiška Fussová 
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Záložky KPBO 

Jak jste si již mnozí jistě povšimli, v naší knihovně přibyly knihovnické 

záložky. Určitě je nepřehlédnete, visí při vstupu do šatny. Záložky pro 

Vás připravil kolektiv knihovny, pokud se Vám nějaká zalíbí, neváhejte a 

klidně si vezměte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


