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KNIHOVNICKÝ 
OBČASNÍK, 

         červenec 2012, č. 6 
 

Pasování prvňáčků na čtenáře řádu rytířského, 8. 6. 2012 

 
Žáci 1. třídy ze ZŠ Rozdrojovice 
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Populárně-naučné stezky - vyhodnocení 

V září loňského roku jsem zahájila projekt populárně-naučných stezek. Důvodem bylo to, že 

jako rodačka z Jinačovic jsem znala spoustu mist, které stojí za návštěvu či za spatření, ale 

nově přistěhovalí o nich nemají tušení. Stezky se setkaly s nadšením, takže se do jejich 

přípravy zapojil i Břetislav Bém a paní starostka Dvořáčková.  Na přípravě stezek jsem se 

podílela já především úkoly a soutěžemi pro děti, Břeťa se postaral o akčnější část stezek a 

orientoval se lépe v terénu a paní starostka nám např. zpřístupnila kapličku na návsi a zajistila 

knižní či sladké odměny pro děti.  

 

První stezka, 10. 9. 2011 

trasa: Hitlerova dálnice, Zelený stůl, pomník “U Rumunů”, Myslivecká chata 

největší atrakce: sbírání patron po střelbách 

počet dětí a dospělých: 25 + 11 

 

Druhá stezka, 1. 10. 2011 

trasa: památná lípa, pískovcová plastika Laca Garaje, čistička odpadních vod, bažantnice 

největší atrakce: prozkoumávání podzemní štoly 

počet dětí a dospělých: 16 + 9 

 

Třetí stezka, 12. 11. 2011 

trasa: kříž a pomník před knihovnou, kaplička, tvoření v čítárně 

největší atrakce: otevření a prohlídka kapličky, která bývá běžně uzavřená 

počet dětí a dospělých: 24 + 14 
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Čtvrtá stezka, 21. 4. 2012  

trasa: kříž na Skalkách, hřiště Kuřimsko, rybníček a studánka “U Marušky”, chata “U Marušky”, 

pomníček, golfové hřiště, tvoření v Kuřimsku 

největší atrakce: dětský den v Kuřimsku se soutěžemi a odměnami, hledání kinder-vajíček 

počet dětí a dospělých: 22 + 10 

 

Pátá stezka, 19.  5. 2012  

trasa: Kulaťák, studánka, 2x pomníček, výhled na Rozdrojovice, Myslivecká chata, vodárna, 

studna 

největší atrakce: opékání špekáčků u Myslivecké chaty, tahání “zříceného” letadla 

počet dětí a dospělých: 13 + 7 

 

Šestá stezka, 16. 6. 2012 

trasa: přírodní park Baba, vrcholová kniha, místo odkud byly vyzvednuty ostatky rumunského 

vojáka, nejvyšší vrchol na Babě, pomník zastřeleného myslivce p. Kučírka, posezení                   

v hospůdce v Ivanovicích 

největší atrakce: pasování dětí, které se zúčastnily všech šesti stezek na jinačovské 

světošlápky, odměny 

počet dětí a dospělých: 15 + 11 

 

Účast na co nejvíce stezkách byla podmínkou pro možnost nocování s Andersenem.                  

Děti s největší účastí na stezkách a dovršení šesti let měly přednostní právo před ostatními. 

Na začátku stezek bylo vyhlášeno, že kdo absolvuje všechny stezky, bude obdarován pěknou 

knihou.  Z dvacetipěti dětí, které začínaly na první stezce, jich do zdárného finale došlo pět.  
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Pěknou knížku na památku, fidorkovou medaili a diplom dostaly následující děti: 

Dominika Nejezchlebová, Nikolka Nejezchlebová, Erik Ondruška, Patrik Ondruška a Iva 

Musilová. 

Ze všech stezek jsou na webu knihovny fotografie v elektronické podobě a v knihovně jsou                

k nahlédnutí klasické papírové ve fotoalbech. 

Malá statistika závěrem... 

Celkem se všech šesti stezek zúčasnilo 42 různých dětí, některé jen jednou, většina 

opakovaně. 

Pokud bych sečetla účastníky všech stezek, tak by to bylo 115 dětí a 62 dospělých.  

Jak jsem již psala, 5 dětí absolvovalo všech šest stezek. Ale poklona patří i těm, kteří zdolali pět 

stezek, i to je velký úspěch, ne vždy zdravotní stav nebo dovolené umožnily účast na všech 

stezkách. Pěti stezek se zúčastnili sourozenci Zuzka a Vítek Černí a trojčata Kristýnka, Monička 

a Milošek Křenkovi a čtyřikrát přišel Jakub Stodůlka. Nejmladší účastnící se dítě mělo 1 rok a 

nejstarší 14 let. Celkem se zúčastnilo 20 dívek a 21 chlapců. Co mě zaujalo, je účast dvanácti 

sourozeneckých párů a tří “tříčlených” sourozeneckých týmů.  

Všechny děti, které se zúčastnily alespoň jedné ze stezek, dostaly sešitek „Krtčí metro“, 

s básničkami Miloše Kratochvíla a ilustracemi od Markéty Vydrové. Kdo nedostal, může si pro 

knížečku do knihovny dojít, bude ji tam mít odloženou. 
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Kreativní dílničky – ohlédnutí… 

Protože v červnu 2012 proběhla poslední kreativní dílnička, nedá mi to, abych se neohlédla za 

těmi, které proběhly. 

První kreativní dílnička proběhla v knihovně v únoru 2007. Tehdy se vyráběla zvířátka                

z toaletních rourek. 

Dílničky se potom takřka pravidelně pořádaly každý měsíc, mimo letních prázdnin. Někdy 

musely být kvůli nemoci přesunuty na náhradní termín, proto se někdy stalo, že některý měsíc 

nebyla dílnička žádná a jindy byly dvě dílničky za měsíc. 

Ale plus minus po měsíci jsme dospěli až k tomu, že v červnu 2012 se konala poslední,           

58. dílnička.  

Nejvíce úspěšné dílničky, na které přišlo 26 lidí, byly dvě. Dvanáctá dílnička, kde se malovalo 

na sklo, a dvacátádruhá dílnička, kde jsme vyráběli papírové loutky. 

25 zájemců se dostavilo na patnáctou dílničku, kde jsme zdobili velikonoční vajíčka za pomocí 

decoupage a dekorativní pryže.  

24 zájemců přišlo na jedenáctou dílničku - výrobu zvonečků z květináčů, a také na sedmnáctou, 

kde jsme malovali na textilní tašky. 

23 zájemců dorazilo na devatenáctou dílničku, kde jsme vytvářeli dráčky z mechové gumy. 

A 22 zájemců přišlo na dvacátoučtvrtou dílničku - výrobu čajových prostírání a stejně tak na 

dvacátou osmou dílničku - výrobu papírových lampiónů. 

Celkem se tedy na 58 dílničkách zúčastnilo 501  dětí a 265 dospělých, což by v součtu bylo více 

než je obyvatel Jinačovic :o) Samozřejmě některé děti chodily opakovaně. Rekordmanem je 

Ivča Musilová, která dílničky navštívila 32x. (A k tomu 5x Noc s Andersenem a také byla na 

všech populárně-naučných stezkách). Takových věrných čtenářů si velmi vážím :o) 
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KNIŽNÍ NOVINKY, ČERVENEC 2012 

 

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ 

Disney-Pixar: Auta – Ramon v modrém. Blesk se učí závodit        

Disney-Pixar: Auta – Alova nejlepší dovolená. Seržův výcvikový tabor   

Disney-Pixar: Robinsonovi 

Miler, Zdeněk; Miler, Kateřina: Krtek a rybka 

My little Pony 

Olin, Mary: Ratatouille 

Wilbert Vere Awdry; Christopher Awdry: Gordon 

Hledej skrytá slovíčka 

 

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Goldflam, Arnošt: Standa a dům hrůzy 

Goldflam, Arnošt: Tatínek není k zahození 

Kirschnerová, Denisa; Klásek, Martin: Hurvínkova cesta do Tramtárie   

Lincoln, Christopher: Kostík Billy – Výprava do Záhrobí 

Selznick, Brian: Velký objev Huga Cabreta 

Svěrák, Zdeněk: Tatínku, ta se ti povedla 

Wells, Zeb; Scherberger, Patrick: Spider-man, knížka na rok 2010 
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 

Ayotte, Martine: Oběť: Zpověď o dvaceti letech násilí a zneužívání 
Březinová, Ivona: Madona v kabátě 

Jahodová, Jana: City a pocity 

Keleová-Vasilková, Táňa: Lži 

Koudelková, Barbora: Návrat do českého pekla: Boj o děti a vlastní život 
nekončí 

Koudelková, Barbora: Na rozcestí: Kolotoč nástrah se opět roztáčí  

Kratochvíl, Miloš: Lásky královské a Sny králů 

Lanczová, Lenka: Vstupenka do ráje 

Simona Monyová 

Matyášová, Beáta: Klára nad propastí   

Procházková, Iveta. Proti své vůli 

Řeháčková, Věra: Cesty z rodinného kruhu 

Řeháčková, Věra: Co mi život přichystal 

 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 

Lynch, Charlotte; Kidd, Julia: Cvičení pro rozvoj řeči 

Štourač, Milan: Mílovy zážitky 

Vitale, Joe: Klíč: Odhalte tajemství zákona přitažlivosti a získáte, po čem toužíte 
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KNIHOVNICE DOPORUČUJE ČTENÍ NA 
DOVOLENOU:  

KNIHY BARBORY KOUDELKOVÉ 
Barbora Koudelková se narodila  28.5.1980 v Novém Městě na Moravě. V devatenácti 

letech odjela za přítelem do Ghany, kde zůstala skoro šest let. Ze vztahu má dvě děti - 

Davida, tomu je sedm let, a Jennifer, které bude šest let. O tomto vztahu a následných 

problémech jsou první dvě knihy... 

Svého druhého partnera si našla již tady v Čechách, a to v době, kdy byly obě děti v 

kojeneckém ústavu. Díky partnerovi je získali zpět a Barbory život se stával lepším... 

Opět ale zapracoval osud a partner nastoupil do výkonu trestu. To se odehrálo v době, 

kdy s ním čekala syna a byla v šestém měsíci těhotenství... Nyní je sama se třemi 

dětmi, a čeká na návrat partnera domů...   

V knihovně máme od této autorky tři autobiografické knihy. 

 

Útěk z afrického pekla: zpověď Češky o pěti letech týrání 
a ponížení 

V devatenácti letech se na dálku zamilovala do afrického 

černocha a odjela za ním do Ghany. Na pobřeží Atlantského 

oceánu prožila nádherný měsíc a myslela si, že je to jen 

začátek celoživotního štěstí. Příliš pozdě přišla na to, že se 

stáv bílým otrokem nigerijské mafie. Jak utéct z afrického 

pekla plného ponížení, bití i znásilňování a zachránit dvě děti 

bez evropských dokladů? O tom vypovídá Češka, která 

přežila brutální mučení černošským přítelem, nelidské 

podmínky ghanského vězení a kterou naivita přivedla až na 

práh smrti. 
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Návrat do českého pekla: boj o děti a vlastní život 
nekončí 

Celý národ měl možnost sledovat příběh mladé Češky, která 

se zamilovala do Afričana, odjela za ním do Ghany a stala se 

zajatkyní nigerijské mafie. Báře se podařilo přežít brutální 

mučení černošským přítelem, nelidské podmínky ghanského 

vězení a uprchnout i s dvěma dětmi do své původní vlasti. 

Konečně se žena, životam víc než zkoušená, s nadějí vrací, 

ale žádný růžový sen ji nečeká. Ona ani děti nemají české 

doklady, je zadlužená, bezradná a na konci sil. Ocitne se 

úplně na dně, a tak jí úřady obě děti odeberou. Dokáže se 

Bára ještě zvednout? 

 

 

Na rozcestí: Kolotoč nástrah se opět roztáčí 

Kdo si myslel, že se Bára konečně usadí, je na omylu. Utekla z 

Ghany od despotického partnera, bojovala s úřady o své děti, 

prožila měsíce na psychiatrii po pokusu o sebevraždu. Až 

konečně našla přítele. Bára jako by však byla magnetem na 

problémy. Příběh navazuje na knihy Útěk z afrického pekla a 

Návrat do českého pekla. 
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A trochu toho knihovnického humoru 

na závěr…. 

 

Mladému spisovateli se narodil syn. Přítel mu blahopřeje: 

„To ti tedy gratuluji! Je to tvoje první dílo, které má hlavu i patu!“ 

 

Spisovatel se chlubí mezi známými: 

„Moji novou knihu už čte dvojnásobný počet čtenářů!“ 

„Nepovídejte, a kdy jste se oženil?“ 

 

Pepíčku, kdo ti pomáhal s domácím úkolem?“ 

„Tatínek.“ 

„Tak mu vyřiď, že Wolker byl Jiří a ne Johnie!“ 

 

„Co jsi dostal pod stromeček?“ 

„Kytici od Erbena.“ 

„A od těch ostatních?“ 

 

Manželka si čte v knize básní. 

„Ambroži,“, volá na muže, „tady nějaký Fráňa Šrámek opsal básničku, kterou jsi před třiceti lety 

složil jen a jen pro mě!“ 



11 
 

Manželům Kubelkovým se po deseti letech manželství pokazí televizor, který dostali jako 

svatební dar. 

„Rozsviť,“ povídá muž ženě a vezme do ruky knihu. 

„Cože, ty umíš číst?“ vykřikne překvapen manželka. 

 

„Řekni mi co čteš a já ti povím, kdo jsi.“ 

„Čtu Homéra, Ovídia, Skakespeara, Balzaca, Zolu, Platóna, Němcovu, Steelovou …” 

"Stačí, už vím, že jsi lhář!“ 

 

„Co bych měla koupit manželovi k svátku?“ 

„Kup mu nějakou pěknou knížku.“ 

„Neblázni, knížku už má!“ 

 

 


