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SLOVO REDAKCE

 VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DÁMY A PÁNOVÉ,

dnes k Vám přichází již páté číslo našeho knihovního časopisu KAPKA, jenž je určen jednak Vám, 

čtenářům, jednak pracovnicím a pracovníkům knihoven Pardubického kraje. 

Jarním číslem (březnovou KAPKOU) jsme završili celý ročník. Zda jsme dosáhli svého cíle – vytvořit 

časopis, který by se četl a přinášel čtenářům i knihovníkům vždy něco nového a zajímavého – to musíte 

posoudit sami. Náměty, nápady i kritické ohlasy posílejte, prosím, na adresy uvedené v tiráži. 

Za každý podnět, za každou připomínku Vám budeme velice vděčni.

Blíží se léto, doba dovolených, 1. června slaví děti svůj svátek, proto páté číslo KAPKY poněkud vybo-

čuje z linie stálých rubrik. Především chceme našim nejmladším čtenářům přinést něco pro potěšení, 

a tak se v červnové KAPCE setkáváme s více obrázky než doposud. Hlavně dětem jsou určeny fotografie 

Kristýny Bažantové, pohádka Jiřího Šimka, povídka o neobvyklém vánočním dárku, či vítězná práce 

letošního ročníku začínajících literátů O pardubický pramínek.

KAPKA však není dětským časopisem, proto zde dospělí čtenáři naleznou pokračování rubriky 

KRAJSKÁ KNIHOVNA SE VÁM PŘEDSTAVUJE (v tomto čísle oddělení katalogizace a akvizice), nechybí 

NÁŠ ROZHOVOR (s panem Jiřím Šimkem), zajímavosti z natáčení Ďáblovy lsti (rozhovor s režisérem 

Jiřím Strachem), doporučení knížek Natálie Nothombové. A pro Vás, mladé věkem, ale i duchem, 

ukázka z knihy začínajícího autora, cestovatele Vojty Hlásného. 

Doufáme, že i páté číslo našeho časopisu si nalezne k Vám cestu a potěší Vás, ať již doma, či na zaslou-

žené dovolené. Pěkné prázdniny Vám, školou povinní, hezkou dovolenou Vám, kdo jste školním lavicím 

již odrostli

                                                                                                                 

přeje redakce KAPKY
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Přijde-li čtenář do knihovny 
a uvidí-li rozcestník oddělení, 
která se v Krajské knihovně 
v Pardubicích nacházejí, dojde, 
pokud má trpělivost, až k řád-
ku „akviziční oddělení“. Věřím 
tomu, že mnozí lidé ani netuší, 
co tato slova znamenají a tudíž  
si ani nedovedou představit, jak 
oddělení vypadá a co se v něm 
vlastně odehrává.
Výklad pojmu akvizice dle slov-
níku je následující: získávání, pří-
růstek, nově získaná věc.
A co tedy akvizice znamená 
v oboru knihovnictví? Výběr, ná-
kup a získávání dokumentů, kte-
ré se stávají majetkem knihovny 
a které se následně dostávají do 
rukou čtenářů coby knihy, skrip-
ta, časopisy, noviny, brožury 
a mapy.
Oddělení akvizice tedy shání 
tituly pro čtenáře, jednak naku-
pováním v knihkupectvích, 

přes internetové stránky různých 
nakladatelství, přímým nákupem 
od dodavatelů a jejich dealerů, 
v antikvariátech i na veletrzích. 
Po dodání materiálů do knihov-
ny oddělení akvizice musí pro-
vést fyzickou kontrolu všech 
titulů, které musí být shodné 
s fakturami, protože oddělení je 
zodpovědné za veškeré svěřené 
finance. Teprve potom začíná 
práce s knihou, kterou musíme 
připravit tak, aby byla možná její 
prvotní evidence. To znamená, 
že se kniha musí orazítkovat ra-
zítkem příslušné knihovny, dále 
razítkem pro katalogizování 
dokumentů, přírůstkovým čís-
lem, které je jedinečné a každá 
kniha má své vlastní, jež vlastně 
přibližuje čtenáři i nám pořado-
vé číslo knihy  procházející zpra-
cováním v knihovně. Následně 
se vlepí tzv. čárkový kód, pod 
kterým se kniha půjčuje čtenáři 

a také vrací zpět do knihovny. 
Dále se do knihy vlepuje mag-
netický kód, který zabraňuje zci-
zení. Po těchto úkonech teprve 
přichází první počítačová evi-
dence knihy. V oddělení akvizice 
zapisujeme do katalogizačního 
záznamu dodavatele knihy, její 
cenu, číslo faktury, způsob na-
bytí, název titulu, ISBN (vlastní 
číslo vydaného titulu, v dnešní 
době třináctimístné), vypíše se 
ručně přidané přírůstkové čís-
lo, zapíše se přiřazený čárkový 
kód. Knize se také musí přiřadit 
signatura, zapsat do katalogu 
a v neposlední řadě je také 
nezbytné určit, do kterého od-
dělení bude titul zařazen. V ně-
kterých případech se vkládají 
ještě další potřebné údaje. Není 
toho málo, když si uvědomíme, 
že každoročně do naší kraj-
ské knihovny přibude více jak 
10.000 titulů.
Kromě získávání knih náku-
pem, akviziční oddělení získává 
knihy také převodem z jiných 
knihoven, jako dary od různých 
vydavatelů i soukromých osob 
a povinné výtisky od všech regi-
onálních nakladatelů. 
Z oddělení akvizice kniha pu-
tuje do oddělení katalogizace, 
kde je dokončena veškerá evi-
dence knihy a pak už je jen na 
čtenáři, zda-li si vybraný titul 
půjčí k přečtení či prostudování.
                                                      

Hana Bulíčková

Oddělení AKVIZICE

KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH 
SE VÁM PŘEDSTAVUJE
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Jste-li ze staré školy a uslyšíte 
slovo „katalogizace“, nejspíš 
se vám vybaví skupinka osob 
shrbených nad psacími stroji, 
zahloubaných do knih a chrli-
cích nekonečné stohy malých 
katalogizačních lístků. Popravdě 
řečeno, základ té představy je 
docela správný a platí dodneš-
ka. Pouze jsme psací stroje vy-
měnili za počítače a omšelé pa-
pírové lístky za virtuální on-line 
katalog. Práci nám navíc usnad-
ňuje možnost přebírat část 
záznamů z Národní knihovny 
v Praze nebo i z jiných knihoven, 
hlavně prostřednictvím takzva-
ného souborného katalogu, do 
kterého od loňského roku na 
oplátku také přispíváme.
Přestože katalogizátory vět-
šinou není příliš vidět, jejich 
práce je důležitou a nedílnou 
součástí knihovních činností. 
Věnují se přesnému popisu 

knih z pohledu jmenného (od 
koho) a věcného (o čem kniha 
je). Umožňují tak jejich zařazení 
do určitého systému, a hlavně 
jejich zpětné vyhledání. Čtenář 
pak může snadno vyhledávat 
v počítačovém katalogu podle 
autora, názvu, jednotlivých slov 
z názvu a dalších údajů. Velmi 
užitečné je pro čtenáře i kni-
hovníky hledání podle tématu, 
samozřejmě hlavně u naučné 
a populárně-naučné literatury, 
protože uživatelé často přichá-
zejí s tím, že potřebují knihu 
„o něčem“. K tomu slouží přidě-
lená předmětová hesla a také 
číselné třídníky Mezinárodního 
desetinného třídění. Podle jeho 
upravené verze je rovněž řazen 
fond naučné literatury.
Je ale jasné, že čím dokonalejší 
vyhledávání dnešní automati-
zované knihovní systémy (v na-
šem případě je to od nedávné 

doby systém Aleph) umožňují, 
tím větší nároky kladou na ka-
talogizátory. Vyžadují zazname-
nání většího množství údajů 
ve velmi přesném uspořádání, 
s náležitou interpunkcí a upřes-
ňujícími indikátory, což práci 
bohužel opět zpomaluje. Pravi-
dla zápisu se navíc čas od času 
mění a uzpůsobují mezinárod-
ním normám. Rovněž přibývají 
nové typy dokumentů a nosičů 
informací (CD, DVD, mp3, knihy 
pro zrakově postižené atd.), kte-
ré je potřeba začlenit do existu-
jícího systému. 
To vše je ale běžným uživate-
lům skryto a důležitý je pro nás 
především výsledek – fungu-
jící katalog, kde každý snadno 
a rychle nalezne vše, co potře-
buje, a který poslouží stejně 
dobře čtenářům i knihovníkům. 
                                                    

Gabriela Chalupská
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V tomto článku se zaměříme 

pouze na několik zajímavostí 

z madridských knihoven, více 

řeknou fotografie.

Národní knihovna Španělska

Byla založena králem Filipem 

V. již roku 1712. V současné 

době je umístěna v paláci, 

který byl vybudován na po-

čest 400 let od objevení Ame-

riky a předán do užívání roku 

1896. Původně v něm kromě 

knihovny bylo umístěno mu-

zeum a nechyběl ani archiv. 

V oddělení vzácných tisků si 

můžeme prohlédnout i velice 

vzácné obrazy ilustrující pří-

běhy Dona Quijota.

Rukopisy Calderona de la 

Barcy a Ramóna de la Cruze 

bychom našli v Bibliotece His-

tórica Conde Duque, vědecké 

knihovně sloužící nejen mad-

ridské radnici, ale i veřejnosti.

Nová veřejná knihovna Bibli-

oteca Pública María Mioliner 

se nachází na jižním okraji 

Madridu – v oblasti, kde žije 

přibližně 127 000 obyvatel 

převážně s nižšími příjmy 

(emigranti, dělníci), přesto 

se v roce 2007 zaregistrovalo 

27 619 nových čtenářů. Veli-

ce zajímavé je oddělení pro 

děti do pěti let, tzv. bebetéka. 

Nalezneme zde i oddělení 

knih pro národnostní menši-

ny (Araby, Rumuny, Číňany...). 

Čtenáři neplatí žádné regis-

trační poplatky. Ve všední 

dny je knihovna otevřena od 

8,30 do 20,45 hodin, v sobotu 

od 9,00 do 13,45. 

redakce

Z KNIHOVEN V EVROPĚ3

Knihovna – Madrid Nádraží Atocha – Madrid Národní knihovna – Madrid

Z CESTY ŘEDITELŮ KRAJSKÝCH KNIHOVEN 
DO KNIHOVEN VE ŠPANĚLSKU  ve dnech 5. – 10. 4. 2008
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PARDUBICE 
ZNÁMÉ  NEZNÁMÉ 4

Zřízení městské policie v na-
šem městě nebylo z hledis-
ka pamětníků ničím novým 
a neznámým. Městská poli-
cejní stráž byla samozřejmou 
součástí Pardubic již mnoho 
desítek let před druhou svě-
tovou válkou. Byla vždy ne-
postradatelným pomocníkem 
policie tzv. státní. Protože však 
je to již dávno a pamětníků 
ubývá, byl proto vznik „nové“ 
městské policie v roce 1992 
pro většinu občanů něčím 
novým. V září téhož roku se na 
Policejní škole v Pardubicích 
začíná připravovat 20 vybra-
ných zájemců o novou, dosud 
nevyzkoušenou profesi. V uli-
cích města se první strážníci 
a jedna odvážná žena poprvé 
objevují v černých uniformách 

v listopadu roku 1992. Své prv-
ní zkušenosti sbírali po boku 
kolegů – policistů ČR. Od sa-
mého počátku stál v čele rodí-
cí se městské policie její ředitel 
ing. Petr Kvaš a začátky měl 
nelehké. Do řad městské poli-
cie se hlásili stále noví zájem-
ci a na konci roku 1993 měla 
městská policie 42 strážníky. 
Vlastní chod městské policie 
se postupně dařilo stabilizovat 
a zbylo tak více času na věno-
vání se bezpečnostní proble-
matice města. Ve stejném roce 
se začalo s používáním mezi 
řidiči tolik neoblíbených „boti-
ček“ a začínají se zajišťovat ta-
kové akce jako např. Pardubic-
ký maratón, Dětský den, Velká 
pardubická steeplechase, Zla-
tá přilba apod. Přestože krité-

ria pro výběr nových strážní-
ků byla a jsou stále náročná, 
podařilo se postupně kolektiv 
stabilizovat a začaly vznikat 
jednotlivé specializace, jako 
např. výjezdové skupiny, „bo-
tičkáři“, přestupkové oddělení 
a na městské policii byl rovněž 
zřízen pult centrální ochrany 
(PCO), který v současné době 
střeží 166 objektů v majetku 
města včetně 42 Signálů v tís-
ni. Při Vysoké škole veterinární 
v Brně byli vyškoleni strážníci 
zabývající se odchytem toula-
vých a volně pobíhajících zví-
řat, zejména psů. V současné 
době má také městská policie 
k dispozici tři strážníky psovo-
dy a tři služební psy.
V  roce 2002 byla zřízena po-
řádková jednotka složená 
z 25 strážníků, která je spe-
ciálně vycvičena k ochraně 
veřejného pořádku a je využí-
vána zejména při hokejových 
utkáních nebo kulturních ma-
sových akcích různého druhu. 
Pro všechny strážníky také ve-
dení Městské policie Pardubice 
zajistilo systematický odborný 
výcvik ve střelbě ze služebních 
zbraní a v sebeobraně. Strážní-
ci mají  k dispozici krytou střel-
nici, kde pravidelný střelecký 
výcvik probíhá. 
V přímé souvislosti s živelnými 
pohromami byly vytvořeny 
a speciálně vycvičeny dvě šes-
tičlenné „skupiny pro zásah při 

Městská policie Pardubice se představuje...
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krizových situacích“. Tyto sku-
piny jsou připraveny pomáhat 
při řešení různých krizových 
situací a zmírňování jejich ná-
sledků. Jednotliví členové mají 
za sebou např. lezecký výcvik, 
výcvik kvalifikované první 
pomoci, potápěčský výcvik 
a školení v práci s motorovou 
pilou, které se výborně hodilo  
při pomoci Tatrám postiženým 
kalamitou v roce 2004 nebo 
při odklízení následků vichřice 
Emma v letošním roce. 
Městská policie Pardubice 
dnes disponuje 92 strážníky 
včetně vedení městské poli-
cie, které tvoří, kromě ředitele, 
jeho dva zástupci a velitel vý-
konu služby.  
Ředitelství městské policie síd-
lí v centru města v Pernerově 
ulici a protože město Pardu-
bice je tvořeno sedmi měst-
skými obvody, byly v každém 
obvodě zřízeny okrskové slu-
žebny, kam se mohou občané 
se svými starostmi na strážní-
ky obrátit. V důsledku změn 
v organizační struktuře měst-
ské policie došlo od 1. 1. 2005 
ke snížení počtu služebních 
obvodů ze sedmi na čtyři, 
a to tak, že byly sloučeny vždy 
dva sousední městské obvo-
dy v jeden. Toto nové členění 
odpovídá i územnímu členění 
Policie ČR, od čehož lze očeká-
vat i lepší územní spolupráci 
obou složek.
Městský kamerový dohlížecí 
systém, který byl v Pardubicích 
instalován v roce 1997, má 
dnes celkem 21 kameru, které 
střeží nejexponovanější místa 
ve středu města a také nádraž-
ní halu Českých drah. Kame-
rový systém se stále rozšiřuje 

a pomáhá tak strážníkům mo-
nitorovat veřejná prostranství 
s cílem odhalovat narušování 
veřejného pořádku a drobnou 
pouliční kriminalitu. Je dopl-
něn informačními tabulemi, 
které jsou rozmístěny zejména 
v centru města a prakticky tak 
pomáhají vytvářet pro občany 
tzv. zónu bezpečí.
Městská policie v Pardubicích 
disponuje služebními vozidly, 
služebními jízdními koly a pro 
potřeby strážníků dopravního 
oddělení byly zakoupeny i dva 
služební skútry.
V roce 2002 došlo z rozhod-
nutí městského zastupitelstva 
k postupnému zakoupení 
čtyř nádherných hřebců sta-
rokladrubského plemene, 
o jejichž výcvik a službu se 
stará pět strážníků specialis-
tů. Se „svými“ koňmi dosahují 
i mimořádných úspěchů při 
závodech policejních koní jak 
v tuzemsku, tak v zahraničí.
Po nezbytných přípravách při-
stoupila také Městská policie 
v Pardubicích k měření rych-
losti vozidel. Byl zakoupen 
moderní laserový radar s mož-
ností přesné fotodokumenta-
ce přestupku včetně věrného 
zachycení obličeje řidiče, RZ 
vozidla apod. Tento krok byl 
odpovědí na stoupající neho-
dovost ve městě provázenou 
četnými zraněními i úmrtími 
chodců. Samotnému opatření 
předcházela rozsáhlá mediální 
kampaň preventivního význa-
mu, po které již následovalo 
pravidelné měření rychlosti 
vozidel v nejohroženějších 
ulicích, u základních škol a rizi-
kových přechodů pro chodce. 
Dokonalá fotodokumentace 

přestupku se zaznamenáním 
data, místa, času, rychlosti 
vozidla aj. je odesílána správ-
nímu orgánu, který přestupek 
řidiče řeší. Novelou zákona  
č.361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích 
účinnou od 1. 7. 2006 jsou 
strážníci oprávněni zastavovat 
vozidla s následným možným 
uložením blokové pokuty. 
Na základě uzavřené veřejno-
právní smlouvy mezi městem 
Pardubice a městy Holice 
a Heřmanův Městec vykoná-
vají pardubičtí strážníci úkoly 
na úseku zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku 
v i těchto městech. O tuto 
službu mají výhledově zájem 
i další okolní obce.    
Jednou z novinek, ke které 
v rámci modernizace služby 
vedení pardubické městské 
policie přistoupilo, je pou-
žívání tzv. „vyhledávacích 
služebních mobilů“, pomocí 
nichž strážníci přes internet 
rychleji ukládají a také získá-
vají údaje o přestupku (RZ, 
místo přestupku, datum, čas 
apod.) špatně zaparkovaného 
vozidla z registru přestupků. 
A nejen to, mobil strážníkovi na 
ulici poskytne i informaci, kolik 
přestupků bylo s vozidlem 
v minulosti spácháno, kolik jich 
je nevyřízených a jakou částku 
řidič na pokutách městu dluží. 
Fotodokumentace přestupku 
mobilem je samozřejmostí. 
Tato služba přináší zefektiv-
nění práce strážníka, který má 
takto v terénu k dispozici po-
třebné informace.
Neodmyslitelnou součástí 
práce městské policie je pre-
vence kriminality a dopravní 
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výchova. Toto oddělení vznik-
lo v roce 1996 a zajišťuje široké 
spektrum činností počínaje 
besedami se školní mládeží 
na přesně stanovená témata, 
realizace různých preventiv-
ních projektů nejen s dětmi, 
ale i s dospělými -  např. rea-
lizace projektu Signál v tísni (v 
současné době jsou připojeni 
42 občani), který je určen pře-
devším seniorům s vážnějšími 
zdravotními potížemi. Stráž-
níci jsou připraveni vyjíždět 
k případům náhlého zdra-
votního postižení člověka 
a zachrání ročně v průměru 
čtyřem až šesti lidem život. 
Práce oddělení prevence kri-
minality a dopravní výchovy  
spočívá zejména v  pořádání 
besed a přednášek v mateř-
ských a základních školách, 
klubech důchodců, seznamu-
je děti, mládež a seniory s čin-
ností městské policie, zvyšuje 
jejich právní vědomí  a infor-
muje o možnostech bezpeč-
ného chování a o mnohém 
nebezpečí, se kterým se děti 
i dospělí mohou setkat. Oddě-
lení se spoluúčastní i na reali-
zaci dalších preventivních pro-
jektů v oblasti práce se školní 
mládeží.
Prioritou však zůstává již zmí-
něná práce s dětmi. Od útlého 
věku, tzn. již od mateřských 
škol, se děti zábavnou for-
mou seznamují s nástrahami, 
se kterými se mohou setkat 
v kontaktu s cizími lidmi, toula-
vými zvířaty nebo pohozenou 
injekční stříkačkou. Povídání 
s těmi nejmenšími je dopl-
něno motivačními scénkami, 
kde hlavní roli hrají sami malí 
školáčci. Také zde již začínají 

i ti nejmladší pronikat do pro-
blematiky dopravy, hlavně  
bezpečného chování chodců 
i začínajících cyklistů.
V této problematice se pokra-
čuje i na prvním stupni základ-
ní školy. Nejprve probíhá teo-
retická příprava a hned poté 
následuje praktická výuka 
malých cyklistů na Dětském 
a dopravním hřišti na Dukle. 
Po úspěšném zvládnutí všech 
pravidel jízdy na kole žáci ob-
drží průkaz cyklisty.  
Na druhém stupni základních 
škol jsou žáci seznamováni se 
závažnějšími problémy dnešní 
společnosti. Besedují o mo-
rálce, právu, odpovědnosti za 
své jednání, šikaně, drogách, 
lidských právech a o chování 
v jednotlivých krizových situ-
acích. Učí se také o trestném 
činu, přestupku i o trestech, 
které následují v případě pro-
tiprávního jednání.
Besedy jsou zpestřeny pro-
mítáním videofilmů, kde jsou 
názorně v hraných příbězích 
doplněna probíraná témata.
Pro děti všech typů škol jsou 
také pořádány soutěže s do-
pravní tématikou a pro větší 
školáky soutěže vědomostní, 
např. „Právo pro každý den“. 
Jak již bylo uvedeno, naše 
městská policie také provo-
zuje dětské a dopravní hřiště, 
kde po provedené rekon-
strukci je pro děti otevřeno 
sedm dní v týdnu. Proškole-
ní strážníci zde zabezpeču-
jí výuku dopravní výchovy 
zejména pro mateřské a zá-
kladní školy. V dopoledních ho-
dinách probíhá výuka pro školy 
a odpoledne je hřiště otevře-
né pro veřejnost. Této nabíd-

ky nejvíce využívají maminky 
s malými dětmi, protože zde 
v bezpečí a v příjemném pro-
středí mohou trávit volný čas 
se svými nejmilejšími. Kromě 
venkovního, moderně vyba-
veného dopravního hřiště, zde 
funguje i učebna, kde probíhá 
výuka zejména v nepříznivém 
počasí. Strážníci se tedy dě-
tem na hřišti věnují i o letních 
prázdninách.
V letních měsících také par-
dubičtí strážníci pravidelně 
pořádají letní dětský tábor, 
který nabízí ubytování až 120 
dětem. Zde je zajištěn bohatý 
program spojený s různými 
ukázkami ze služební praxe. 
Není pochyb, že o tento tábor 
je mezi dětmi a jejich rodiči 
každoročně velký zájem.
V létě roku 2008 se v Pardu-
bicích uskuteční již 14.ročník 
turnaje v malé kopané o Pu-
tovní pohár primátora města. 
Je to příležitost pro neformální 
setkání strážníků z celé České 
republiky spojené se sportov-
ním zápolením.
Město Pardubice je důležitým 
centrem pro konání různých 
společenských, kulturních 
a sportovních akcí mezinárod-
ního významu. A právě většinu 
těchto akcí pomáhají zajišťo-
vat strážníci městské policie.

Zpracovali: 

Mgr. Jana Mannlová

Mgr. Ivana Vítková

PhDr. Pavel Čejka
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,,S Čezetou 
do města Tuaregů“ 
je nová kniha cestovatelů Voj-
těcha (* 14. 2. 1990 Hradec Krá-
lové) a Filipa (*11. 2. 1983) Hlás-
ných z Býště. Kniha pojednává 
humorným způsobem o dob-
rodružné expedici na motove-
teránech ČZ 250 Sport (*1962 
a 1964, Strakonice) z Býště přes 
jižní Evropu do severoafrických 
států Tuniska, Libye a Egypta. 
Během výpravy cestovatelé 
navštívili tak zajímavá místa, 
jakými jsou např. Šikmá věž 
v Pise, trosky slavných antických 
měst Kartága, Sabraty či Leptis 
Magna, slaná pouštní Ubarijská 
jezera, ,,město Tuaregů“ Ghat, 
hroby československých vo-
jáků v Tobruku a samozřejmě 
pyramidy v Gíze. Po četných 
publikacích v domácím tisku 
a prezentacích pro školy i ve-
řejnost přišly na řadu publikace 
v zahraničních časopisech. 

Kniha je pro široké spektrum 
čtenářů, text není příliš zahlcen 
technickými popisy, ty jsou ve 
speciální kapitole, aby si je mohl 
přečíst ten, koho to zajímá. 
Popis knihy:
144 stran na kvalitním křídovém 
papíře, 126 fotografií z míst zná-
mých i neznámých
Pohled na severoafrické státy 
z pohledu opravdových cesto-
vatelů, tak jak je běžný turista 
vidět nemůže
Obrázky během textu – celoba-
revný tisk, 2 mapy
Speciální kapitola s podrobně 
popsanými technickými záva-
dami
Faktická data o navštívených 
místech v oddělených rámeč-
cích

Ukázka z textu:
Dostáváme se do míst, kde je 
vesnice každých 60km. Poma-
lu začíná foukat slabý protiví-
tr, který postupně nabývá na 
síle. Z větříku se nakonec stává 
ohromně silný vichr Harmatan, 

ten vzniká uprostřed Sahary 
v Alžírsku a přes Tunisko a Libyi 
se žene do Evropy, kde ohřívá 
jižní Řecko. Fouká proti nám, 
mírně ze strany, takže Čezetám 
ubírá výkon, a navíc z boku 
pokouší naší stabilitu. Stavíme 
na benzínce asi 180 km před 
Nalutem. Netankujeme, jen se 
chceme zchladit. Trochu se dá-
vám do řeči s obsluhou pumpy 
a dozvídám se, že na Sahaře se 
střídají zhruba po třech dnech 
horké a chladné dny. Během 
těch ,,chladných“ je v srpnu od 
36°C do 40°C a během hor-
kých je od 41°C do 50°C. A teď 
začínají ty horké. Teploměr na 
benzínce ukazuje 43°C ve stínu, 
ale my jsme celý den na slunci, 
kde je teplota mnohem vyšší.

Další informace o knížce na-
leznete na internetové adrese: 

www.hlasny.borec.cz

S Čezetou do města Tuaregů

VYCHÁZÍ V PARDUBICKÉM KRAJI5
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NÁŠ ROZHOVOR 6
Sedíme s panem Jiřím ŠIM-
KEM v regionální studovně 
Krajské knihovny v Pardubi-
cích. Přede mnou se kupí foto-
grafie obrazů, knižních ilustra-
cí, loutek i soch, nechybí ani 
katalog z výstavy... Kde začít? 
U kterého obrázku se po-
zdržet? Snad přeci... příroda, 
loutky i sochy z tradičního ma-
teriálu – dřeva... A je tu první 
otázka.

1. Narodil jste se na Vysoči-
ně – nestýská se vám v Par-
dubicích po zvlněné krajině 
plné lesů? 
Kde se vám nejvíce líbí 
– která místa u nás máte 
nejraději?
Mým domovem jsou Pardubi-
ce a mám toto město opravdu 
rád, ale rodištěm je Hlinsko 
a zamilovaným krajem Vyso-
čina. Nádherná, neopakova-
telná horská krajina s lidským 
rozměrem, barevná a poetic-
ká. Nestýská se mně, protože 
tam často jezdím, setkávám 
se s příbuznými a přáteli.  Je 
mně tam zkrátka dobře. Nikdy 
mě neomrzí bloudit hustými 
jehličnatými lesy, navštěvovat 
staré řemeslníky, mlynáře, ko-
váře, tesaře i rolníky, kteří jsou 
s Vysočinou srostlí a většinou 
zde žily celé jejich rody. Rád 
obdivuji půvabné roubenky 
i důmyslná technická díla se-
kerníků. Tento kraj mě inspi-

ruje při mé tvorbě ve všech 
třech oborech. Zážitky a po-
střehy zužitkovávám v ateliéru 
ve své fantazii. 

2. Tvoříte marionety i sochy 
ze dřeva. Michelangelo ří-
kal, že v každém kameni je 
zakleta socha. Jak je tomu u 
vás – necháváte se ovlivnit 
druhem a strukturou dřeva, 
či je na prvním místě přesná 
představa budoucího díla?
Ať už maluji, sochařím nebo 
tvořím loutky, které se snažím 
dělat jako svébytné umělecké 
artefakty, rovnocenné obra-
zům a sochám, vždycky je na 
počátku jasný záměr, který je 
neměnný a důsledně jej napl-
ňuji. U soch mě mnohdy, dá se 
říci většinou, inspiruje materiál, 
dřevo, kámen; jeho vzhled, vý-
raz, struktura, kresba , tvrdost. 
Na základě této inspirace vzni-
ká nápad, záměr a tvoří se ko-
nečná představa díla, která je 
už potom neměnná. Většinou 
však je záměr na počátku a pro 
jeho realizaci vybírám materi-
ál. Když pracuji, nenechávám 
nic náhodě, ani nepodléhám  
nápadům, které logicky v prů-
běhu práce přicházejí na mysl. 
Ty mohu uplatnit třeba v příš-
tím díle. 

3. Velice často tvoříte po-
stavy pohádkových bytostí, 
kde nacházíte inspiraci?

S pohádkovými bytostmi jsem 
kamarád. Především s těmi, 
které žijí na Vysočině. Vodníci, 
hastrmanky, rusalky, bludičky, 
víly, čeští čerti, hejkal, hejkalka, 
samozřejmě skřítci, trpaslíci 
a celá armáda dalších. Teď jsem 
o nich dokončil ilustrovanou 
knížku „Pohádkové povídačky 
z Vysočiny“. Za léta chození po 
Vysočině se s pohádkovými 
bytostmi, strašidly a strašidýl-
ky zkrátka dobře znám. Čes-
ké nadpřirozené bytosti jsou 
převážně dobré, poetické, 
s lidmi dobře vycházejí a často 
jim pomáhají. V kolika kníž-
kách dělají radost našim dě-
tem, probouzejí jejich fantazii 
a také je v dobrém vychováva-
jí. Inspiraci nacházím nejčastěji 
právě na Vysočině, ale také v li-
teratuře, v pohádkách.

4. Kdy jste začal tvořit?
Již v dětství nebo teprve bě-
hem studií?  Byla na prvním 
místě malba s kresbou, 
či vytváření loutek a soch?
Nejdříve jsem začal kreslit 
a malovat už v dětství a v klu-
kovských letech. Vždycky mě 
to moc bavilo. V době studií 
jsem se výtvarnou činností 
zabýval už vážně, četl a prohlí-
žel jsem odbornou literaturu 
a hledal cesty, jak se později 
stát profesionálním výtvar-
níkem. Nikdy mě zaujetí pro 
výtvarnou tvorbu neopusti-

Jiří Šimek
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lo. Nejdříve to bylo kreslení 
a malování. K sochaření a lout-
kám jsem se dostal až později, 
kdy jsem se začal zabývat šir-
ším sortimentem materiálů 
a také mě moc lákalo zabývat 
se tvarem. Vždycky mě pro-
vokovalo experimentovat, vy-
mýšlet, zkoušet různé techni-
ky, různé hmoty a to ve všech 
třech oborech. Zásadně odmí-
tám tak zvaný vlastní rukopis.
To považuji za opakování sebe 
sama. V této profesi je nejdů-
ležitější nápad a to nápad, co 
dělat, ale s tím i nápad, jak to 
dělat. A to je nepochybně veli-
ce rozličné. 

5. Pardubice jako město 
nemají svou pohádkovou 
bytost i pověstí s nadpřiro-
zenými silami je u nás málo; 
jakou postavičku byste si 
představil na pardubickém 
zámku, v historickém cen-
tru města, či na Kunětické 
hoře?
Opravdu jsem se v Pardubi-
cích nesetkal s městským stra-
šidlem. To mně bylo velice líto, 
a proto jsem si ho vymyslel 
a v uváděné knížce jsem jej 
usadil na Kunětickou horu. 
Jmenuje se Krutifous a jak 
svým chováním, tak i vzhle-
dem tomu jménu nezůstává 
nic dlužen. Pardubice by si 
opravdu zasloužily mít svoje 
městská strašidla. Podívejme 
se, jaká krásná strašidla a jaký 
zástup jich má Praha. 

6. Na řadě vašich obrazů se 
objevuje modrá (taková, ja-
kou vidíme brzy ráno, kdy 
se teprve rozednívá), šedá, 
černá a bílá – barvy vyvolá-

vající pocit blížícího se sně-
žení a zimy. Proč?
Modrou barvu v kombinaci  
s černou, šedou  a bílou lze 
vyjádřit pocit zadumání, ta-
jemna, baladičnosti místa, ale 
také ticha, klidu a pokory. To 
v mnohém vyjadřuje můj ni-
terní duchovní prostor. Není 
tomu tak vždycky, maluji také 
obrazy s bohatou barevností, 
expresívní, vyjadřující optimis-
mus, napětí, radost a naději. 
Někdy nacházím inspiraci i v 
literatuře, či v hudbě a pak je 
nutné k námětu volit i vhod-
nou barevnost. 

7. Ilustrujete knihy, vytvá-
říte pohádkové postavičky, 
mluvíte o pověstech. Byl jste 
jako malý kluk vášnivým 
čtenářem? (Můžete nám 
prozradit oblíbené knížky 
svého dětství?)
Už od útlého mládí jsem mi-
loval knížky. Nejdříve mně 
z nich četla maminka. Ladova 
říkadla, kocoura Mikeše, Ferdu 
mravence od O. Sekory, Kara-
fiátovy Broučky a celou řadu 
dalších. U těch jsem vydržel 
vysedávat celé hodiny. Měli 
jsme doma bohatou knihov-
nu, a tak když jsem se naučil 
trochu číst, listoval jsem v kníž-
ce Z českých mlýnů, dokonce 
i ve Třech mušketýrech. 

8. A dnes? Máte svého ob-
líbeného autora, určitý typ 
literatury, knížku?
V dospělejším věku byli mými 
oblíbenými autory naši klasi-
kové: Neruda, Vrchlický, Jirá-
sek, Rais, potom Franc Kafka, 
bratři Čapkové, francouzští 
existencionalisté, z anglických 

spisovatelů jsem měl nejra-
ději Oskara Wilda, z Němců 
Hermana Hesse a samozřej-
mě celou řadu dalších našich 
i světových autorů.
V poslední době jsem se vracel 
k některým autorům, kteří mě 
vždycky oslovovali. Jsou to na-
příklad H. Sienkiewicz, Albert 
Camus, Umberto Eco, z našich 
M. Kundera, Josef Krečmer ... 
Všechny autory tady nedokáži 
vypsat, je jich hodně. Občas 
pozdě večer, když už ostatní 
členové rodiny spí a mně se 
nechce bušit do dřeva či do 
kamene, malovat, ani dělat na 
loutce, čtu si v Bibli, nejčastě-
ji Starý zákon. Naše domácí 
knihovna obsahuje řádově 
1500 svazků. 

9. Promiňte mi, prosím, 
poněkud osobní poslední 
otázku. Vaše obrazy, sochy 
a marionety se nacházejí 
v muzeích, galeriích i sou-
kromých sbírkách nejen 
u nás, ale prakticky po ce-
lém světě. Není vám smut-
no, když se s dílem, kterému 
jste věnoval tolik trpělivosti, 
péče, fantazie i lásky musíte 
rozloučit?
Vždycky jsem rád, když moje 
obrazy, sochy a loutky jdou do 
světa. Je to důkaz, že se někte-
rým lidem líbí. Nechci, aby na 
ně padal prach v depozitáři. 
Proto se s nimi nikdy neloučím 
s lítostí, vím, že jsou v dobrých 
rukou. Když zdobí soukromý 
nebo veřejný prostor, je to pro 
mě ta nejlepší odměna.  

Otázky připravila: Karla Jará
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Psal se rok 1824, kdy byl ma-
jitelem zámku Karlštejna 
a okolního panství, poblíž měs-
ta Hlinska, Karel Alexandr Thurn 
– Taxis, ale ten zde nepřebýval. 
Na zámku byl správcem jakýsi 
Mauldrescher, což by se dalo 
přeložit jako tlučhuba. Ten sem 
přišel odněkud z jižních Čech, 
snad z panství Schwarzenber-
ků. Byl to lakomý poživačník, 
který pro sebe hrabal majetek, 
kde mohl a všemi prostředky, 
k poddaným se choval nabubře-
le, hrubě, a proto ho vůbec nikdo 
neměl rád a to je moc smutné.
Na Vysočině byly v té době roz-
sáhlé a hluboké lesy s množ-
stvím všelijaké lovné i jiné zvěře. 
Jeleni, srnci, mufloni, divočáci, 
objevili se také vlci, někdy i hu-
ňáč medvěd a samozřejmě 
spousta drobnějších živočichů. 
To Mauldrescher hojně využí-
val. Protože však byl už starý 
a hlavně tlustý, nemohl sám
lovit, a tak zaměstnával mysliv-
ce, hajné a další lesnický personál.
V revíru patřícímu k zámku byla 
hájovna, ve které žil s manžel-
kou a dcerkou Kačenkou hajný 
Malvazín. Poctivě, pilně a zod-
povědně se staral o svěřený les 
a v tom mu pomáhal 
myslivecký mládenec Vladimír. 

Byl to švarný mladý muž, sluš-
ný a poctivý a protože Kačenka 
byla moc hezká dívka, dobře 
vychovaná a milá, nebylo divu, 
že se mladí lidé do sebe zahledě-
li. Hajný i jeho žena tomu přáli, 
a tak Vladimír už tak nějak patřil 
do rodiny. Dalším obyvatelem 
hájovny byl vlčák Brok, vycviče-
ný hlídací pes, kterého, když šlo 
o ochranu rodiny a svěřeného 
území, nebylo radno provokovat. 
V rozsáhlých, hlubokých lesích 
na Vysočině bylo možno za příz-
nivých okolností potkat i mnohé 
pohádkové bytosti. Samozřej-
mě skřítků a trpaslíků habaděj, 
také přísný strážce lesa hejkal 
a jeho družka hejkalka dali občas 
o sobě vědět. V jezírku na 
kraji paseky kraloval vodník 
Žblabuňka s hastrmankou Vod-
ničkou, s nimi tam pobývaly 
rusalky, nad rašeliništěm pole-
tovaly bludičky a na lesní pase-
ce s půvabem a lehkostí tančily 
každý večer lesní víly. Kačence 
se tančící víly moc líbily, a pro-
to často přicházela na paseku 
a s obdivem je pozorovala. Mal-
vazínovi byli vůbec s pohádko-
vými lesními obyvateli zadobře. 
Hejkal dohlížel na pořádek a zle 
se vedlo lidem, kteří se v lese cho-
vali hlučně, neurvale, ničili ptačí 

hnízda, kopali do muchomůrek 
nebo plenili borůvčí, či maliní. 
Také na pytláky a zloděje dříví si 
dovedl posvítit. Skřítci a trpaslíci 
pomáhali Kačence sbírat lesní 
plody a dbali na to, aby v hus-
tém lese nezabloudila. Vodník 
a hastrmanka nedopustili, aby 
se kdokoli z hájovny probořil 
v rašeliništi nebo spadl do je-
zírka. Hvozdy na Vysočině žily 
svým životem podle vlastních 
pravidel a zákonů.
Správce panství Mauldrescher 
občas zajížděl s lovci na Malva-
zínovu hájovnu a tam se potkal 
s Kačenkou, která se mu moc 
zalíbila. Neustále na ni myslel, 
jak by se k ní co nejvíce přiblížil, 
a nakonec se rozhodl. Poslal 
zámeckého sluhu do hájovny 
se vzkazem, aby hajný přivedl 
dcerku na zámek, kde zůstane 
trvale jako komorná. Celá Mal-
vazínova rodina byla z toho 
příkazu zděšená a zarmoucená, 
nejvíc sami Kačenka a Vladimír. 
Ta zpráva zle rozčílila lesní zví-
řátka. Medvěd brumlal, že si na 
zámecké posvítí, jelen dvaná-
cterák chtěl nabrat správce na 
parohy a pořádně s ním zaclou-
mat. Také vlčí smečka se chysta-
la vyrazit a divočáci brousili kly. 
Liška přemýšlela, jak na Mauld-
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Z LITERÁRNÍ DÍLNY 
NAŠICH ČTENÁŘŮ7

Jiří Šimek: Lesní víly a Kačenka Malvazínka
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reschera vyzrát. Nejvíce se roz-
čiloval zajíc. Bušil se pěstičkami 
do hrudníku a vykřikoval, že jim 
na zámku všem ukáže. Mysle-
li si doopravdy, že na správce 
a jeho přisluhovače půjdou, ale 
nebylo to možné, protože na 
zámku byli drábové a sluhové 
a ti měli flinty. Zvířátkům by se 
vedlo moc zle a to hajný nemo-
hl připustit. Naštěstí se nakonec 
nápravy ujaly víly.
Dívčina byla zoufalá a nevěděla 
si rady. Chtěla se také rozloučit 
s lesními žínkami, a proto vyšla 
v podvečer na paseku a velice, 
převelice smutně vyčkávala je-
jich příchodu. Ty se jako vždyc-
ky náhle a nečekaně objevily. 
Když spatřily zoufalou dívenku, 
shlukly se kolem ní a ptaly se, co 
ji tak zlého potkalo. Kačenka jim 
o svém hoři všechno vypovědě-
la. Žínky se zamyslely a jedna 
z nich, ta nejkrásnější, dívčinu 
chlácholila: „Neboj se, my si 
s tím poradíme.“
Druhý den v podvečer vyhlédl 
správce z okna a užasl. Na ná-
dvoří se prochází šest krásných 
dívek v průsvitných hábitech, le-
hounce a ladně našlapují a slib-
ně se usmívají. Neodolal, seběhl 
se schodů dolů, aby se zeptal, 
kde se tu půvabné návštěvnice 
vzaly a co pro ně může udělat. 
Ale sotva se jim přiblížil, ucho-
pily ho víly za ruce a roztočily 
s ním divoký tanec jako na bále. 
Čím dál rychleji a rychleji, nožky 
se jim jen kmitaly, jenže tlustý 
zámecký pán tomuto rejdění 

nestačil. Klopýtal a sotva dechu 
popadal. Prosil, aby už tanec 
skončil, že dál nemůže, ale nic 
naplat, víly ho nemínily jen tak 
snadno propustit a se smíchem 
rejdily rychleji a rychleji. Posléze 
přece jen divoký tanec ustal. 
Správce ležel na zemi, popadal 
dech, kulil oči a srdce mu bušilo 
jako o závod. Žínky s chichotem 
opouštěly zámek a zvonivými 
hlásky ujišťovaly, že zítra přijdou 
zase. „To ne, už nikdy,“ lamen-
toval Mauldrescher a s pomocí 
komorníka se těžce belhal do 
zámku. Druhý den k večeru vy-
hlédl z okna a s hrůzou spatřil 
na nádvoří krásné lesní bytosti. 
Umiňoval si, že zámek za žád-
nou cenu neopustí, kdyby se 
dělo co dělo. Ale co to? Podivná 
síla ho vynesla na nádvoří do-
prostřed kola podivuhodných 
krasavic. Ty ho opět uchopily 
za ruce a divoký taneční rej za-
vířil se stejnou prudkostí jako 
předešlého dne. Správce měl 
pocit, že nastala jeho poslední 
hodina. Prosil, kňoural, ale nic 
naplat. Musel rejdovat, točit se 
a poskakovat jako šílený. Víly ho 
propustily, až když už byl skoro 
polomrtvý. Opět s půvabnými 
úsměvy zašveholily, že příští den 
zase přijdou a že se na taneček 
s ním moc těší. Mauldresche-
ra museli komorník se sluhou 
odnést v náručí do ložnice 
a dávat mu studené obklady. 
Pod peřinou se třásl strachy, co 
ho zase nazítří čeká. Třetí den 
se všechno zase opakovalo. 

Když víly zmučeného tlouští-
ka konečně opustily, neváhal 
a jakmile se trochu vzpamato-
val, nařídil zapřáhnout do dvou 
kočárů, naložit nejpotřebnější 
věci a za časného rána opustil 
Karlštejn. Ujížděl dva dny a dvě 
noci směrem do jižních Čech, 
aby se už nikdy na Vysočinu ne-
vrátil. Nikdo z poddaných jeho 
útěku nelitoval. Všichni se rado-
vali a nejvíce v hájovně. Vladi-
mír požádal o Kačenčinu ruku 
a chystala se svatba. To bylo ra-
dosti a veselí. Brok honem běžel 
do lesa, aby o tom pověděl všem 
zvířátkům, která potkal. Svatba 
to byla slavná. Vařilo se, sma-
žilo a peklo, koláče jako kola 
od vozu, tvarohové a makové 
buchtičky, koblihy a věnečky a k 
tomu hlinečtí muzikanti vyhrá-
vali jako o závod. Přátelé z okolí 
přinášeli snoubencům svateb-
ní dárky, přáli jim samé štěstí 
a hodně dětí. Také zvířátka při-
šla popřát. Medvěd měl pronést 
přípitek, avšak dojetím ze sebe 
dostal jenom: „Brum, brum,“ ale 
i tak mu všichni rozuměli. V há-
jovně zavládlo štěstí a pohoda. 
Na panství přišel nový správce, 
který byl hodný a poddaným 
přál. Všem bylo od té doby dobře. 
I potom chodívala Kačenka 
vpodvečer na paseku obdivovat 
tance krásných lesních žínek 
a nikdy na jejich dobrý skutek 
nezapomněla. 
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Redakci KAPKY zaujaly fotogra-
fie Kristýny Bažantové, protože 
je páté číslo KAPKY věnováno 
hlavně čtenářům – juniorům 
a děti většinou milují zvířátka, 
vybrali jsme pro Vás několik fo-
tografií kočkovitých šelem.
Nejprve si přečtěme, co o sobě 
říká sama fotografka: 

Jmenuji se Kristýna Bažantová 

a ráda bych Vám řekla něco 

málo o sobě a představila tak 

svou největší vášeň - fotografo-

vání. Ono to vlastně není jenom 

o té fotografii, ale o „výtvarnu“ 

jako takovém. Říkali mi, že jsem 

držela pastelku v ruce ještě dřív, 

než jsem začala mluvit a moje 

první obrázky byla zvířátka. 

Odtud taky vítr fouká, co se týče 

tématu mého focení. 

Zvířata zůstala nejen v mém 

srdci, ale také v mé ruce - ma-

lování a v mém oku - focení. 

Na základní škole jsem absolvo-

vala šest let lidové školy umění 

a volné dny trávila u koní v jed-

nom pražském jezdeckém oddí-

le. V deseti letech jsem dostala 

první fotoaparát a obdélníčky 

z prstů vystřídaly opravdové fot-

ky, čeho jiného než koní.  Vystu-

dovala jsem střední školu veteri-

nární a začala malovat své první 

olejomalby. Inspiraci, jak k foce-

ní, tak k výtvarné činnosti jsem 

stále víc začala nalézat v přírodě. 

Ráda cestuji, a tak se mé obzory 

rozšířily i na architekturu, lidi, 

detail apod. Fotografování 

je pro mě relaxace, uvolnění, 

jiný pohled na svět, je to cesta 

k uvědomění si krásy okamži-

ku a detailu. Nořím se do síly 

přírody a zachycuji dynami-

ku života - dává mi to energii, 

kterou prostřednictvím svého 

„druhého oka“ přenáším zase 

dál. Ráda se procházím zachy-

cenými etapami svého života a 

vnímám atmosféru toho které-

ho záběru. Fotografování je pro 

mě neodmyslitelnou součástí 

života a ráda se o své fotografie 

podělím.

Redakce KAPKY upozorňuje: 
v červenci 2008 vystavuje 
Kristýna Bažantová své foto-
grafie a obrazy v prostorách 
Krajské knihovny v Pardubi-
cích. Všechny čtenáře srdeč-
ně zveme.

NAŠI ČTENÁŘI FOTOGRAFUJÍ8
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Vážení čtenáři, přinášíme Vám výsledky 
soutěže spisovatelských nadějí Pardubického kraje 

„O pardubický pramínek“
XIV. ročník  literární soutěže pro žáky základních škol 
a studenty středních škol
na téma „HVĚZDNÉ NEBE NADE MNOU“

Výsledková listina :
(redakce KAPKY uvádí pouze první místa)

I. kategorie 3. – 5.tř. ZŠ:
1.   místo  –  Tereza Štěpánová (ZŠ J. Ressla Pardubice) 

II. kategorie 6. – 7.tř. ZŠ + odpovídající ročník G:
1.   místo –  Veronika Dvořáčková (Gymnázium Ústí nad Orl.)

III. kategorie 8. – 9.tř. ZŠ + odpovídající ročník G:
1.   místo – Michaela Valúchová (ZŠ Lázně Bohdaneč)

IV.kategorie  1. – 2.roč. SŠ:
1.   místo  –  Valentýna Kyclová (Gymnázium Dašická ul. Pardubice)
1.   místo  –  Petr Marek  (Lab. hotelová škola Pardubice) 

V. kategorie  3. – 4.roč. SŠ:
1.   místo  –  Tereza Smrčková (Gymnázium Dašická ul. Pardubice)

Literární soutěž probíhala za finanční podpory Magistrátu města Pardubic.
Krajskou knihovnu v Pardubicích zřizuje Pardubický kraj.

Ze soutěžních prací jsme pro Vás vybrali příběh Mariky Podhájecké.

9 SPISOVATELSKÉ NADĚJE 
PARDUBICKÉHO KRAJE
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(autorka, žákyně 6. třídy ZŠ 
Dr. Peška v Chrudimi, obsa-
dila 2. místo ve II. kategorii 
soutěže O pardubický pra-
mínek, v letošním XIV. roč-
níku)
Ležím s rukama a nohama roz-
hozenýma jako anděl ve sněhu. 
Oči mám zavřené a cítím na 
tváři další závan jarního větru. 
Pod tělem mi tepe suchá a teplá 
zem. Vnímám louku plnou zvu-
ků, barev a vůní. Na větvi neda-
lekého stromu sedí drobný ptá-
ček. Zjevně mu svítí sluníčko do 
očí, protože se pořád vrtí a otáčí 
hlavičkou. Chtěla bych ho uklid-
nit, cítit jeho hedvábná pírka 
a malé tepající srdíčko pod bříš-
ky svých prstů. Škoda jen, že mě 
k sobě nepustí. Nemůže. Proč jen 
jsme k sobě tak málo důvěřiví? 
Stačí jen duši popíchnout a nikdy 
podruhé už vás k sobě nepustí. 
Už nikdy se nevrátíte do malého 
tepajícího srdíčka tušícího zradu. 
Vztáhla jsem ruku , ale ptáček se 
jen vyděšeně rozletěl pryč. Copak 
mě nerozeznal od rošťáckých 
kluků a lovců, kteří střílejí po zvě-
ři a mají z toho radost? Jsme (u 
toho ptáčka) podle něj všichni 
stejní? Popadlo mě znechucení. 
Už toho mám dost.
Vrátím se zpátky do chatky. Ale 
dvakrát se mi tam nechce. Holky 
jsou nejspíš prima, ale ne pod-
le mého názoru. Copak se dá 
poslouchat to věčné:,,Hele co si 
Marieta dnes zase oblékla?“ Ne-
bo:,,Už zase kouká po ptákách. Je 

fakt divná.“ A co mi vadí nejvíce? 
Otázky typu: ,,A sirotci můžou 
taky na ničím (zatím) neposkvr-
něný tábor?“
Za těchto okolností se mi vždy 
otevřou staré rány na duši. Aniž 
jsem si to uvědomila, stojím 
uprostřed našeho pokoje v malé 
chatce. Máme to tu na táboře 
opravdu útulné. Na postelích leží 
tyrkysové povlaky na polštáře. 
Za oknem nás hladí mohutný 
Cedr, který zajišťuje příjemný 
chládek. Vždy, když holky ote-
vřou okno, cítím jeho magickou 
vůni. Ležím na své patrové po-
steli a čtu si knížku. Co bych také 
měla dělat jiného? Slyším, jak si o 
mně holky špitají. Lezu z postele 
a utíkám do koupelny. Po tvá-
ři se mi koulí slzy jako hrachy. 
Nechci to slyšet. Nechci slyšet 
o mých mrtvých rodičích. Nebýt 
té smrtelné havárie, maminka 
by s tátou přijela. V neděli, když 
jsou návštěvní dny. Jenže nepři-
jede. Často přemýšlím, proč se 
to stalo zrovna mně? Vzdychám 
a vracím se na pokoj.
Na posteli pod tou mou sedí 
nová účastnice tábora. Hned 
se představuje:,,Ahoj, já jsem 
Jana a ty?“ Zářivě se usmě-
je a mě to zahřeje u srdce. Že 
by nová kamarádka? Kéž by! 
,,Já jsem Marieta.“ Také se usmě-
ji. Později, když si Jana vybalila, 
domlouváme se. Na dnešním 
nočním spaní ,,pod širákem“si 
lehneme spolu. Jana je moc milá 
a já doufám, že mi i porozumí 

a vytáhne mne z toho žalu. 
Začnu s ní nový život. 
Ležím na zádech a cítím vůni 
suché trávy. Pozoruji nebe plné 
hvězd a blikajících světélek. Po 
celém těle mám hřejivý pocit 
když se dívám na jednu obvzlášť 
jasnou hvězdu. ,,Maminko,“ šep-
tám ,,já vím, že tam jsi a hlídáš 
mě na každém kroku. Díváš se 
na mě a já na tebe. Moc mi 
chybíš, chtěla jsem ti jen říct, jak 
moc tě mám ráda a jak tě 
postrádám. Komu se budu 
svěřovat? Koho obejmu, až mi 
bude smutno? Kůru stromu? 
Se slzami štěstí v očích sleduji, 
jak se hvězdná obloha mění 
a ta nejjasnější hvězda se uvol-
ňuje a padá. Padá ke mně a já cí-
tím, jak se mi zavírají víčka. A já se 
propadám do ...? Vedle sebe cítím 
Janin dech. V tom mi to dojde. Už 
vím, kam se teď ponořím. Do no-
vého začínajícího přátelství.
Pořád cítím tu vůni uschlých 
květin. Věřím. Někde hluboko 
v srdci, ale přesto věřím, že se na 
mě všichni z hvězdného nebe 
dívají. Všichni, co už nejsou. 
Nebo jsou? Kdo ví? Ale teď  už 
se rušit nenechám. Jdu za no-
vým přátelstvím. ,,A co nastane 
potom?“ ,,Probuzení“ odpoví-
dám. ,,Probuzení z nekonečného
žalu.“ 

Marika Podhájecká: Hvězdné nebe nad hlavou
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KNIHOVNICE SVÝM ČTENÁŘŮM10
Vážení čtenáři, ráda bych Vás 
seznámila s třemi knihami 
belgické spisovatelky AMÉLIE 
NOTHOMBOVÉ. V románu 
Strach a chvění se podíváme 
do zákulisí jedné velké japon-
ské firmy. Hlavní hrdinka sem 
nastupuje na jednoroční stáž, 
původně na místo tlumočni-
ce. Jsou jí však svěřovány pou-
ze primitivní úkoly, proto si 
sama vymýšlí práci, například 
v podobě posouvání okének 
na kalendáři. Shodou okol-
ností padá až na samé dno 
pracovního žebříčku. O to více 
sleduje dění ve firmě. 
Autorka nás v nepříliš roz-
sáhlém příběhu seznamuje 
s mentalitou a pracovními 
návyky Japonců. Vyvrací víru 
některých lidí, že Japonsko je 
země zaslíbená. Komentuje 
také časté případy sebevražd. 
„Proto prohlašuji, že mám hlu-
boký obdiv ke každé Japonce, 
která sebevraždu nespáchala. 
Je to u ní projev odolnosti spo-
jené s nesobeckou, ušlechtilou 
odvahou.“
Román se ve Francii ihned stal 
bestsellerem, byl přeložen do 
čtrnácti jazyků a také zfilmován.

V další knize, Antikrista, se se-
tkáváme s příběhem šestnác-
tileté Blanche a Kristy. Blanche 
je osamělá, uzavřená do sebe 
a touží po kamarádce, přítelky-
ni. Seznámí se s Kristou, která je 
jejím charakterovým protipó-
lem. Krista se se svou povahou 
a pomocí lží vetře do přízně 
rodičů Blanche, dokonce do 

té míry, že jí nabídnou bydlení. 
Zde si můžeme vzpomenout 
na podobenství o marnotrat-
ném synovi, kde také rodiče 
dávali přednost nehodnému 
potomkovi – tady v podobě 
Kristy. A Blanche bylo to hod-
né dítě, které na sebe neupo-
zorňovalo. 
Na konci příběhu vyjde pravda 
najevo, nicméně závěr je pře-
kvapující. Autorka mistrně od-
haluje skryté pohnutky lidské 
duše, hlavně té dívčí. 
Introvertní Blanche velmi ráda 
četla. Proto se hodí ocitovat 
její názor na četbu: „Ti, kdo se 
domnívají, že četba je jakýmsi 
únikem, jsou na hony od prav-
dy; číst znamená postavit se 
tváří v tvář skutečnosti v jejím 
nejkoncentrovanějším stavu, 
což je kupodivu méně hrozivé 
než mít co dělat s její věčně 
ředěnou podobou.“

Kniha Milostná sabotáž 
je inspirována autorčiným 
dětstvím, které prožívala 

v Pekingu. Hlavní hrdinka žije 
se svými rodiči v uzavřeném 
společenství diplomatů. Jde 
o jakési „gheto“, kde spolu děti 
vedou válku. Překvapí nás, 
k jak krutým potyčkám zde 
dochází.
Mimo dětské „válečné“ událos-
ti hlavní hrdinka prožívá svou 
první lásku ke krásné italské 
holčičce, lásku krutou a neo-
pětovanou. 
Nothombová líčí svět očima 
dítěte, v textu ale nalezneme 
i úvahy dospělého člověka 
a jak je u autorky obvyklé, se-
tkáváme se i s patřičnou dáv-
kou cynismu.
Díla Amélie Nothombové 
nejsou rozsáhlá a se složitým 
dějem, jsou však mistrně na-
psána a psychologicky dobře 
propracována. Přečtením je-
jích knížek budeme bohatší 
o další čtenářský zážitek.  

Lydie Nečasová
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Po dvou letech se k nám 
pražští filmaři v čele s re-
žisérem Strachem zase 
vrátili. Tentokrát však po 
náměstí neběhali ně-
mečtí vojáci a na radni-
ci či knihovně nevisely 
hákové kříže, a tak se 
leckomu mohlo stát, 

že je ve městě ani neza-
registroval. A důvod proč 
si režisér vybral zase Par-
dubice? Je to především 
Ďáblova bible, kterou 
je film inspirován a kte-
rá vznikla v nedalekých 
Podlažicích. Podle legen-
dy žil v tamějším klášteře 
mnich, který zhřešil a aby 

se vyhnul trestu, slíbil, že 
za jedinou noc napíše 
knihu, která bude obsa-
hovat všechny vědomos-
ti světa. Svůj úkol skuteč-
ně splnil, ale traduje se, 
že jen díky tomu, že svoji 
duši zaprodal ďáblu. Scé-
nář k filmu napsal známý 

záhadolog a cestovatel 
Arnošt Vašíček, který na-
psal i podobně motivo-
vaný seriál Strážce duší, 
vysílaný před několika 
lety Českou televizí. Re-
žisér Strach říká, že má 
s naším městem dobré 
vztahy a že jsou Pardu-
bice svou fotogeničnos-

tí pro filmování ideální. 
Kdo ví, třeba se vrátí 
i potřetí...

Bude Ďáblova lest kla-
sická detektivka nebo 
se při ní budeme i bát?
Trochu bychom se bát 
měli, ale zároveň bude 
i prostor pro legraci. 
V herecké trojici Trojan, 
Dvořák, Geislerová už 
teď padají hlášky, které 
jsou lehce komediální 
a které já tam s chutí ne-
chávám. A to proto, že 
tento konspirační žánr tu 
nemá moc tradici a sluší 
spíš americký filmařině. 
Chceme ukázat, že to 
nemyslíme zas tak vážně.
Vy se netajíte tím, 
že jste katolík. Promít-
ne se váš postoj do 
zpracování filmu?
Promítne se v něm do té 
míry, že se nedopustíme 
nějakých nesmyslů proti 
církevním dogmatům 
nebo proti svátostem. 
Samozřejmě si hrajeme 
s konspiračními teoriemi, 
které jsou spíš  pohád-
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RŮZNÉ  ZAJÍMAVOSTI11
Martina Kynclová: Rozhovor s Jiřím Strachem 
o připravovaném filmu Ďáblova lest
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kou pro dospělé a troš-
ku si tam tedy některé 
věci upravujeme. Třeba 
v Broumově už žádní be-
nediktýni nejsou, ti jsou 
teď například v Praze 
- Břevnově, ale my jsme 
je tam umístili. Malinko si 
tedy s realitou hrajeme, 
ale jen v mezích Vatiká-
nem schváleného.

Příběh jste přenesli 
do současnosti. O čem 
bude?
On byl původně napsaný 
na současnost. Jde o to, 
že v Ďáblově bibli chy-
bí osm stránek a nikdo 
neví, co na nich stálo. 
A tam právě máme pro-
stor pro fantazii, hraje-
me si s tím. Necháváme 

tam napsat něco, co tam 
možná nikdy nebylo, ale 
co tam možná i být moh-
lo a z toho vycházíme. 
To jsou ty konspirace, 
ty ďábelské plány.
Na kterých místech 
v Pardubicích natáčíte?
Natáčíme na Pernštýn-
ském náměstí, na radni-
ci, na policii, po ulicích, 
v hospodě... Pár míst tady 
máme.
Původně jste měli na-
táčet i v naší knihovně. 
Proč z toho sešlo?
Protože jsme v Praze na-
šli hezčí. Ale tu pražskou 
budeme vydávat za vaši 
pardubickou. Točili jsme 
nakonec na UMPRUM, 
tam je taková hezká uni-
verzitní knihovna, není tak 
velká, ale působí pěkně.
A tady na univerzitě 
budete taky točit?
Ne, nakonec ne.
Se kterými herci se ve 
filmu setkáme?
Dvořák, Geislerová, Tro-
jan v hlavních rolích, pak 
je tam Vojta Dyk, Tereza 
Voříšková, František Ně-
mec, Olda Navrátil v ro-
lích menších. Takový ty 
dobrý herci.
Pan Dvořák tam hraje 
nějakou zápornou po-
stavu, že?

Ne, ten hraje detektiva, 
vyšetřovatele.
Někde jsem četla, že 
má hrát policistu, který 
je závislý na alkoholu.
No tak závislej úplně 
není, sice pije, ale jen 
malinko. A má s tím tro-
chu problémy u nadří-
zených. Ale ne, že by byl 
nalitej permanentně, že 
by nemohl chodit, to ne. 
To bychom si zase ne-
troufli...
Ptám se, protože když 
jsem se s ním nedávno 
bavila, tak mi říkal, že 
dostává pořád zápor-
né role.
No jo, ale oni se zase líp 
hrajou. Je to spíš policajt 
typu Clinta Eastwooda, 
který je sám proti všem, 
jede si svým vlastním 
stylem a občas si dá pa-
náka.
Nepřemýšlel jste o spo-
lupráci s pardubický-
mi herci nebo obecně 
s oblastními herci?
Já jsem jich pár v Silveru 
obsazeno měl. Přiznám 
se, že takhle z hlavy 
nevím koho. Tak samo-
zřejmě, že o tom člověk 
přemýšlí, ale problém je 
v tom, že je zas až tak ne-
znám. Posledního, koho 
jsem znal velmi dobře, 
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byl Milan Sandhaus, kte-
rý už bohužel není. Ale 
při mé zaměstnanosti, 
kdy jsem jen za loňský 
rok natočil tři filmy a už 
jsem chystal tenhle čtvr-
tý, opravdu nemám času 
nazbyt, abych se sem 
mohl jet podívat na pár 
představení a případně  
někoho vybrat. Ale já to 
napravím.
Vím, že je ještě brzo, 
ale chystáte už další 
film?
No jasně, chystáme do-
konce už dva další. To 
člověk musí pořád vidět 
dopředu, co bude dál. Je 
to pohádka Dlouhý, Širo-
ký a Bystrozraký, kterou 
píše Marek Epstein a pak 
je to můj takový už dlou-
hodobější projekt, který 
se pomalu šnečím tem-
pem sune dopředu a to 
je Sedmikostelí, přepis 
románu Miloše Urbana. 
Práva máme koupená už 
asi pět let a pomaličku to 
přepisujeme, když máme 
se scénáristou Zdenem 
Kubinou čas a náladu. 
Takže kdy to vznikne, ne-
vím, jestli za dva, tři nebo 
pět let.

Jiří Strach
se narodil 29. září 1973 

v Praze, v roce 1999 

ukončil studium na 

FAMU, obor hraná re-

žie. Jako herec účinko-

val například v pohád-

ce Lotrando a Zubejda 

či v seriálech Duch čes-

ký a Dobrá čtvrť. Nyní 

se věnuje převážně 

režii, mezi jeho nejzná-

mější filmy patří Vůně 

vanilky, Operace Silver 

A, Brainstorm nebo 

Anděl Páně. Je o něm 

známo, že spolupra-

cuje se stále stejným 

okruhem herců.
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Chlapci a děvčata, milí čtenáři,
Vaši oblíbení knižní či seriáloví hrdinové přicházejí za Vámi, skryti ve větách, které 

se Vám na první pohled mohou zdát poněkud podivné. Z každé věty je potřeba 

odstranit několik písmen, abyste Vám dobře známou postavičku odhalili. Kolik 

písmenek je potřeba škrtnout, máte na každém řádku uvedeno. Pro Vaši lepší 

orientaci najdete pod seznamem postav ještě názvy knih či časopisů (zpřeháze-

ně), v nichž Vaši oblíbení hrdinové vystupují.

Hodně úspěchů při luštění:

 1.  Čert vem náš čtvrtek - odstranit 7 písmen
 2.  Já neznám baletky - odstranit 7 písmen
 3.   Dcera a gondola - odstranit 7 písmen
 4.   Nádherná marioneta - odstranit 9 písmen
 5.   Krobián stonal - odstranit 5 písmen
 6.   Dámy šly spolu líně - odstranit 8 písmen
 7.   Máme tu jaro - odstranit 6 písmen
 8.   Jarda nic nekonal - odstranit 8 písmen
 9.   Ota má čolka - odstranit  4 písmena
10.  Chci  řapíku kousek - odstranit 8 písmen
11.  Pilot randál dovolil - odstranit 10 písmen
12   Dán šetří Vaňka - odstranit 6 písmen

Broučci, Říkání o víle Amálce, Včelka Mája, Čtyřlístek, Rychlé šípy, Robinson Cru-
soe, Harry Potter, Dragon, Neználkovy příhody, Dášeňka čili život štěněte, Rum-
cajs, Devatero pohádek

Správné odpovědi:

1. Červenáček 2. Neználek  3. Dragon 4. Hermiona 5. Robinson 6. Myšpulín 7. Mája 8. Janinka 9. Amálka 10. 
Cipísek 11. Lotrando 12. Dášeňka

ČTENÁŘŮM PŘEDEVŠÍM 
JUNIORŮM K ZAMYŠLENÍ12
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KAPKA JUNIORŮM13
Anita van Saan: 
365 experimentů 
na každý den, 
INFOA, 2007
Školní rok končí a vaše hlava 
jistě přetéká spoustou veledů-
ležitých vědomostí. Tak schvál-
ně  - umíte vysvětlit, jak rostou 
květiny, kde se bere vítr, kroupy, 
blesk nebo hrom? Dokážete 
rozsvítit žárovku pomocí citró-
nové šťávy, nebo najít vodu 
ve velmi suchých oblastech? 
Pokud máte zvídavého ducha, 
vyzkoušejte jedinečné „recep-
ty“, které vám poodhalí taje pří-
rodních dějů. Fyzika, biologie 
a matematika nemusejí být 
vždy nudné a nepochopitelné 
předměty. Nevěříte? Zkuste ex-
perimentovat s námi.

Jacqueline Wilsonová: 
Jacky snílek, 
Praha, BB/art, 2008
Jacky snílek je příběhem autor-
čina dětství. „Obyčejný životo-
pis,“ řeknete si, ale opak je prav-
dou. Hned na první straně na 
vás dýchne nostalgie starých 
černobílých fotografií. Vtipné 
ilustrace obohacují celkový ráz 
knihy, která vás provede vším, 
co chcete o autorce vědět: co 
měla ráda, jak rostla, kdy napsa-
la svůj první román.
Čtete-li rádi knížky J. Wilsono-
vé, zkuste poznat také ji samot-
nou!

Zdeněk Svěrák: 
Radovanovy radovánky, 
Praha, Fragment, 2008
Úsměvné příběhy zahradnické-
ho synka Radovana znáte z te-
levizních večerníčků. Radovan 
má neustále dobrou náladu, 
prožívá různá veselá a ztřeště-
ná dobrodružství. Přečtete si 
o nich ve dvou knihách, které 
právě vycházejí v nakladatelství 
Fragment. 
V první z nich (modré) se do-
zvíte, jak se Radovan naučil 
hvízdat, jak objevoval tajemství 
v mlze i jak se hadici narodily 
děti. 
V dalším volném pokračová-
ní vyzraje Radovan na motýly 
a zajde si s tatínkem na jmelí.
Knížky provázejí půvabné ilu-
strace Zdeňka Smetany.

Martina Drijverová: 
Příběhy z hradů a zámků, 
Praha, Knižní klub, 2007
Dvacet krátkých pohádek pod-
le námětů z Česka, Francie, Nor-
ska, Litvy, Srbska... Vypravíme se 
v nich na nejkrásnější místa na 
světě, zapískáme na kouzelnou 
píšťalku, natrháme si zázračná 
jablka nebo ochutnáme kou-
zelný koláček.
Vřele doporučujeme dětem 
i rodičům, které zajímá vše ne-
známé a tajemné...

Thea Beckman: 
Křižák v džínách, 
Praha, Deus, 2007
Tahle novinka vás prostě chyt-
ne za srdce. Rázem se ocitnete 
mimo naši civilizaci a budete 
se jen divit, co se všechno dělo 
dřív a jak to, že se to vůbec dít 
mohlo. Nahlédneme do tajů 
lží a spletitostí, ale zároveň od-
halíte jejich příčiny a budete 
u toho, až se situace obrátí. 
Poznáte opravdové přátelství 
a nejen povrchní nahlížení na 
člověka. 
Možná pochopíte nejdůleži-
tější otázky života, které se zde 
odkrývají.
Naprosto splynete s hrdinou 
knihy a nebudete chtít věřit, že 
příběh skončí. Nebo neskončí? 

Knihovnice 
dětského oddělení: 

J. Kyclová, J. Němcová,
N. Křivková, B. Skalická

TAJNÉ TIPY KNIHOVNIC
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Jaká je souvislost mezi zi-
mou a létem, přesněji řečeno 
mezi Vánocemi a dovolenou 
(prázdninami)? Na to vám 
odpoví ve své povídce Kris-
týna Čížová. Možná, že vás 
napadne – právě teď na slu-
níčku – čím byste vy udělali 
radost svým nejbližším... 

Kristýna Čížová: 
Originální dárek
Letošní Vánoce byly opravdu 
zajímavé. Musím vám povědět, 
jak to vlastně bylo! Protože té-
měř po celé svátky nebyl sníh, 
ani nám to jako Vánoce nepři-
šlo, rozhodně ne jako Ladovy 
Bílé Vánoce.
Jako každý rok jsme klasicky 
i s babičkou zasedli ke štědro-
večerní  večeři. Letos jsem si 
konečně směla jako dospělá 
připít bílým vínem, taťka byl sice 
proti, ale to by nebyla mamka, 
aby mi aspoň malou loužičku 
na dno sklenky nenalila. Mladší 
sestra po „dospěláckém“ nápoji 
ani moc netoužila, tak zůstala 
u limonády. Popřáli jsme si dob-
rou chuť a hodovali. 
Po večeři jsme odnesli sváteč-
ní servis ze stolu a taťka ještě 
vyměnil baterku v našem foto-
aparátu. Pak následovalo roz-
balování dárků na etapy, jelikož 
jsme měli v bytě celkem tři vá-
noční stromky. Nejdříve jsme 
šli  všichni k babičce. Tam jsem 
rozdala dárky já. Poté nám bylo 
doslova přikázáno od sestry, 
ať se nikde nezdržujeme a jde-
me rovnou do našeho pokojíku. 
Tam čekala další várka vánočně 

zabalených překvapení od mé 
sestry. Ovšem to největší pře-
kvapení nás čeká každoročně až 
v obývacím pokoji, protože tam 
nadělují rodiče. Když mamka na 
znamení zazvonila zvonečkem, 
vrhli jsme se přímo ke strom-
ku. Čekaly tam na nás spousty 
dárků, ale jen jediný byl ten nej-
originálnější, jelikož ten nikdo 
vůbec nečekal. Ano, je pravda, 
že jsme o tom často mluvili, ale 
že nám to Ježíšek opravdu splní, 
to nás ani nenapadlo. 
Rozbalila jsem všechny dárky 
s mým jménem, rozdala všem 
ty ostatní a pod stromkem zbyl 
jediný. Stálo na něm: „Pro celou 
rodinku.“ Jelikož ještě všichni tr-
hali pečlivě zabalené pozornos-
ti od Ježíška, vzala jsem ho do 
svých rukou a škubala tři vrstvy 
balicího papíru. „Takhle to mohl 
zabalit jedině táta,“ pomyslela 
jsem si. Sundala jsem první vrst-
vu a pustila se do druhé. Nako-
nec to vypadalo jako tři svazky 
formátu A4. Poslední vrstva byla 
tady, a tak jsem ji rychle ztrhala 
a konečně se jako první dozvě-
děla odpověď na otázku, co 
to vlastně je. Zbytek rodiny se 
věnoval svým radostem, které 
našel pod stromkem, zatímco 
já zkoumala, nač jsem objevila 
právě tři různé katalogy ČEDO-
KU. Až pak mi to došlo. „Vždyť 
my jsme chtěli jet k moři!“ vy-
křikla jsem a všichni se na mě 
otočili. Na vysvětlenou jsem 
všem ukázala, co jsem objevila 
a táta se jen ušklíbnul, nebylo to 
všechno, co si na nás přichys-
tal. Katalogy jsem pak odložila 

a zápolila s obalem na novou 
paměťovou kartu do mobilu. 
To až sestra, která se nudila, si 
začala katalog prohlížet, vybírat, 
kam bychom mohli o letních 
prázdninách vyrazit. Najednou 
vykřikla tak, že jsem se lekla 
a malinká paměťovka mi vypad-
la z ruky kamsi pod sedačku. „Ti-
sícovka! A další!“ křičela. „Hezky, 
dvoutisícovka!“ Obracela listy 
katalogu a na každé stránce 
objevovala jinak hodnotnou 
bankovku. Taťka dělal, jako že 
o ničem neví, ale my všichni 
věděli, že je to zase jeden z jeho 
originálních dárků. 
Nakonec jsme napočítali 15.000 
korun českých, ale táta prohlá-
sil, že jestli počítáme správně, 
musí jich tam být ještě víc. 
„Ježišmarjá, já jsem s tím tady 
klepala, co když z toho něco 
vypadlo?!“ strachovala jsem 
se, ale moje milá sestra má oči 
a uši nastražené, nebylo tedy 
divu, že ve zbylých katalozích 
našla i zbývajících 5.000. „Tak 
a je to všechno!“ vydechla a po-
ložila 20.000 před tátu. 
Bylo to opravdu krásné překva-
pení, měli jsme radost a Vánoce 
si po právu užili. Kochali jsme se 
dárky a cítili tu vánoční poho-
du. Přemýšlela jsem, kam bych 
se ráda v létě podívala, když už 
nám Ježíšek nadělil výběr a ně-
jaké finance, ovšem moje sestra 
to zase nějak vyřešila za mě. Ni-
kam se totiž nepojede, protože 
ona na to kápla: „Tati, vždyť do 
prázdnin ty peníze utratíme!“ 
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28. 3. 2008 
Zábavné odpoledne s Ander-
senem v Krajské knihovně 
v Pardubicích, tentokrát 
s bratry Karlem a Josefem 
Čapkovými.  

Stačí se jen zastavit a začíst...

Karel Čapek byl ve škole vždy 
premiantem. Nedělalo mu to 
velké potíže, jen se tak trochu 
„napnul“, jak sám říkal. Při ma-
turitní zkoušce udivil svými 
znalostmi zahraniční politiky 
i zemského školního inspekto-
ra. Jeho život spisovatele byl 
velmi pestrý a bohatý. Hodně 
cestoval, byl uznávanou osob-
ností veřejného života. Stal se 
blízkým přítelem prezidenta 
republiky T.G.Masaryka, jed-
ním z našich nejznámějších 
spisovatelů. 
Jeho romány a dramata 
z oblasti vědeckofantastické 
literatury obohatily českou 

i světovou literaturu. Z tvorby 
pro děti připomeňme příběhy 
štěňátka Dášeňky a Devatero 
pohádek.
Knihovnické děti však už 
vědí, že pohádek je deset, 
jedna jako přívažek od Jo-
sefa Čapka. Josef byl Karlův 
starší bratr,  jehož talentem 
bylo umění malovat. Pro děti 
napsal a nakreslil nezapome-
nutelnou knihu o Pejskovi 
a kočičce.  
Během odpoledne si děti za-
hrály na detektivy a spolu se 
Sidney Hallem se vydaly hledat 
ztracenou kočku Jůru. Našly ji 
v zámeckém parku a  nutno 
říci, že nezaváhaly ani při zá-
věrečném účtování s panem 
králem. Jůra se spolu s dětmi 
vrátila do knihovny  a se zá-
jmem sledovala další dění. 

Pejska a kočičku zná snad kaž-
dý. Tihle dva nerozluční přátelé 
těší další a další generace dětí 

svými roztomilými a zábavný-
mi kousky. Pejsek i kočička umí 
psát, uklízet, prát prádlo, zaší-
vat a dokonce i vařit. Kuchaři 
jsou to náramní a kdo jednou 
ochutnal jejich dort, dlouho 
nezapomene.

Ten náš dort byl jogurtový, 
lentilkový, čokoládový a ja-
hodový, plný pudingu, ovoce 
a šlehačky. No není to krása? 

S plnými bříšky se nám to pak 
poslouchalo. Přečíst pohádku 
přišla známá herečka Výcho-
dočeského divadla Jindra Ja-
noušková.

Ještě diplom nakonec a pak 
hurá do Hajan. Každý z nás od-
cházel o něco bohatší, o něco 
moudřejší, a věříme i s poci-
tem, že knížka je náš kamarád, 
který nezklame a je vždycky 
po ruce. Stačí se jen zastavit 
a začíst...

KAPKA JUNIORŮM 
Oddělení kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích nabízí všem 
třídním kolektivům prvního stupně ZŠ HUDEBNÍ DÍLNU, fotografie, které 
otiskujeme jsou ze 16. dubna – varhany (lektorem byl pan Václav Uhlíř, profesor 
Konzervatoře Pardubice) a 23., 24. dubna – bicí nástroje ( pan Roman Vrána, 
Konzervatoř Pardubice).  




