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Úvodní slovo pro nové, začínající 

čtenáře, aneb co vás v knihovně čeká... 
 
Obecní knihovna Jinačovice 

Obecní knihovna v Jinačovicích sídlí v čísle popisném 83, ve stejné budově, 

kde je i obecní úřad, pošta a mateřská škola. Pro návstěvníky je otevřená každý 

pátek od 17 do 20 hodin, věnovat se vám bude  knihovník Břetislav Bém. 

 

 

 

 



 

Vloni... aneb ohlédnutí za rokem 2012 v knihovně 

V loňském roce bylo v knihovně zaregistrováno 37 čtenářů, což samozřejmě 

nezobrazuje počet aktivních čtenářů - například přijde čtyřčlenná rodina s jednou 

průkazkou, ale knihy si půjčí všichni. Čtenáři uskutečnili 433 čtenářských návštěv, 

1131 výpůjček (788 ks beletrie pro dospělé, 79 ks naučné pro dospělé, 211 ks 

beletrie pro děti a 17 ks naučné literatury pro děti).  Na webu knihovny, kterou 

aktualizuje pan Petr Příborský,  bylo uskutečněno 3229 náhledů. Co se věkového 

rozpětí čtenářů týče, o prvenství se dělí čtenáři do 15ti let se čtenáři ve věku 30 až 39 

let.  Knihovnu navštěvují z 78,4% ženy a z 21,6% muži. Průměrně vychází 2,61 

výpůjček na návštěvníka. V loňském roce došlo k odpisům celkem 403 ks titulů po 

velké revizi fondu. V současné době má tedy knihovna cca 3600 knihovních 

jednotek. Najdete zde beletrii pro děti, mládež i dospělé, stejně tak i naučnou 

literaturu pro čtenáře všeho věku. 

Během loňského roku proběhlo 11 kreativních dílniček, kterých se zúčastnilo 

86 dětí a 31 dospělých.  Také jsem opětovně pasovala prvňáčky ze ZŠ Rozdrojovice 

na rytíře řádu čtenářského,  podílela jsem se na akci „rozsvěcení vánočního stromu“ 

a uspořádala jsem čtyři besedy pro předškoláčky z MŠ a prvňáčky v ZŠ.  Vloni se 

také konala již sedmá Noc s Andersenem s účastí 16 dětí,  o knihovně vyšly čtyři 

články v kuřimské Zlobici, a také jsem vydala v nepravidelných intervalech 5 čísel 

Knihovnického občasníku, tentokrát již pouze v elektronické podobě. 

Uskutečnilo se také několik charitativních sbírek – oblečení, hraček, knížek, 

pexes, víček od pet lahví pro sociálně znevýhodněné nebo handicapované děti. 

 

Jak se stát čtenářem 

Pokud se chcete stát čtenářem knihovny a půjčovat si knihy nebo časopisy 

domů, musíte se zaregistrovat. Při registraci nahlásíte údaje o své osobě (jméno, 

příjmení, adresu, datum narození, kontakt, dosažené vzdělání) a obdržíte průkazku 

s čarovým kódem.  Registrační poplatek stojí 30 kč a platí dvanáct měsíců ode dne 

zaplacení. Po vypršení poplatku vám průkaz stále zůstává, jen je potřeba poplatek 

obnovit. Cena za registraci zůstává pro všechny věkové kategorie stejná. Průkaz je 

nepřenosný a slouží jen tomu, komu je vystaven. 

 

 



 
Služby knihovny, výměnný fond, čtenářské dary 

V knihovně můžete využít zdarma služeb veřejného internetu. 

K dispozici jsou rovněž časopisy, v letošním roce odebíráme Enigmu a D-test, 

z předchozích let tu na čtenáře čekají mnohá čísla časopisů Maminka, Betynka, 

ABC, Čtyřlístek, Koktejl, Lidé a země, Kreativní Ámos, Biblio, Duha. 

Protože na nákup knih je omezený rozpočet, vypomáháme si tzv. výměnnými fondy. 

Výměnný fond zahrnuje knihy, zdarma zapůjčené na rok do naší knihovny z městské 

knihovny v Kuřimi. Také tyto knihy si můžete na měsíc půjčit domů.  Knihy z VF 

neradi prodlužujeme, dbáme o to, aby se během jednoho roku kniha dostala k co 

nejvíce čtenářům. Koncem loňského roku byl přivezen výměnný fond o objemu asi 

160 knih. 

Knihovna také získává od čtenářů i občanů obce knižní dary. Za poslední dar, který 

čítal několik desítek svazků kvalitní literatury, vděčíme panu Kubovi z Jinačovic. 

Pokud chcete i vy knihovně nabídnout svoje knihy, doneste prosím písemný seznam. 

Jinak se nám stane, že se nám knihy hromadí a pak nezbývá než je nabídnout 

k rozebrání a nebo rovnou vyhodit. 

Prostor knihovny je omezený a proto se některým darům musíme bránit. 

 

 

Na webové stránce knihovny můžete najít 

informace k akcím, které zde již proběhly, 

náměty na tvoření s dětmi (kreativní 

dílničky), novinové články o knihovně i o 

obci a spoustu zajímavých fotografií. 

Jakékoliv dotazy ohledně knihovny a akcí 

vám ráda zodpovím na e-mailu 

bemovasarka@email.cz, web knihovny je 

již zmíněný www.jinacovice.cz/knihovna,  

knihovna je nyní i na Facebooku. 

 

 
 

mailto:bemovasarka@email.cz
http://www.jinacovice.cz/knihovna


 

Populárně-naučné stezky i letos! 
Po velkém úspěchu s populárně-naučnými stezkami, které jsme pořádali 

v druhé polovině roku 2011 a v první polovině roku 2012, se opět vracíme k pořádání 

stezek. Protože nejbližší okolí obce i obec samotnou jsme již dostatečně poznali, 

tentokrát se bude jednat o stezky motorizované, do vzdálenosti 20 km od obce. 

Jak již sám název napovídá, k účasti na stezkách potřebuje každá rodina své vlastní 

auto, stezky jsou tedy určeny pro rodiny, ne pro samotné děti. 

 

První stezka se bude konat již  
v neděli 24. 3. 2013. 

V tento den se bude na Šmelcovně slavnostně vítat 

jaro a my budeme u toho. 
 

Protože část trasy půjdeme pěšky, doporučuji vzít si kvalitní boty, dostatek jídla i pití. 

S ohledem na předpokládaný blátivý terén nedoporučuji kočárky, koloběžky, 

odrážedla. 

 
Časový harmonogram akce: 

9.30 Odjezd vlastními auty od knihovny v Jinačovicích do Maršova. 

10:00 Pěšky z Maršova na Šmelcovnu – celkem asi 2 až 2,5km  

11:00-12:00 Šmelcovna – program škol, jarní jarmark, atrakce pro děti (v 11:30 

zahájení oficiálního programu, kdy se za zpěvu písní a recitace básní dětí ze ZŠ 

Domašov bude házet Morana do řeky). Moranu můžete mít svou vlastní! 

12:00  

a) návrat zpátky stejnou cestou  

b) pěšky ze Šmelcovny na Hálův mlýn (asi 1 km, občerstvení)  

13:00 pěšky Hálův mlýn –Maršov (2,5km)  

14:00 Odjezd z Maršova do Jinačovic  



Občerstvení: možné na Šmelcovně, Hálův mlýn, Maršov – k výběru je spousta 

dobrot, ale bývají dlouhé fronty.   

Budeme se společně fotit, ale tentokrát pro děti nebudou žádné úkoly, soutěže, 

odměny. Zjišťujeme zájem o tento typ „motorizovaných“ stezek. 

Těšíme se na vás,  za Obecní knihovnu Šárka Ondrušková, Břetislav Bém 
 

Vítání jara na Šmelcovně 

Šmelcovna je častým cílem pěších i cyklo- turistů. Od roku 1902 se zde koná každou první jarní neděli 

vítání jara spojené s házením Morany do Bílého potoka. Novodobou tradici založila brněnská turistická 

společnost „NOHA“ a v letech 1912–1933 se Vítání jara na Šmelcovně zúčastňoval i básník Petr 

Bezruč se svou „smečkou“. Roku 1968 byla na památku Bezručových návštěv odhalena u cesty na 

Javůrek pamětní deska. 

 

 
 

Foto, zdroj: http://obecjavurek.cz/vitani-jara-a-nase-sikovne-deti/g-4595/id_obrazky=11678&typ_sady=1&p1=68 

¨ 
 

http://obecjavurek.cz/vitani-jara-a-nase-sikovne-deti/g-4595/id_obrazky=11678&typ_sady=1&p1=68


NAUČNÁ LITERATURA  PRO DOSPĚLÉ 
ČTENÁŘE 

 
Baldwin, Louis: Nesmrtelné lásky 
Kniha je nahlédnutím do soukromí téměř čtyř desítek známých osobností od Kleopatry a 

Marka Antonia po Joanne Woodwardovou s Paulem Newmanem. 

 
Čápová, Hana: Košíkaření z papíru 
Návody na netradiční tvoření košíků za pomoci papíru. Můžete si vyrobit misky, ošatky, 

talíře, podnosy, stínídla na lampy, obaly na květinače, oplést různé předměty nebo použít 

košíky k dekoraci. Praktická příručka plná vzorů, návodů a fotografií. 

 
Morton, Andrew: Diana 
Pravdivý příběh tragicky zesnulé anglické princezny. 

 

Ryantová, Marie: Královny a kněžny české  
Významné ženy českých zemí (panovnické rody, šlechtičny, královny, váznamné ženy; jejich 

životopisy a medailony) 

 
Svobodová, Jana: Diagnóza EBD: život s motýlími křídly, příběh Makulky 
Knížka vypráví skutečný příběh malé holčičky Markétky, která trpí nemocí Epidermolysis 

bullosa dystrophic (EBD), česky zvanou nemoc motýlích křídel. Jedná se o velmi závažné a 

v dnešní době neléčitelné onemocnění, při kterém má člověk natolik jemnou a citlivou kůži, 

že stačí sebemenší neopatrný dotek a na kůži se okamžitě vytvářejí bolestivé puchýře, nebo 

se dokonce celá kůže strhne. Život s takovou nemocí přináší mnohá omezení a vyžaduje 

velkou opatrnost a spoustu času na každodenní ošetřování všech poranění. Příběh Makulky 

přesto ukazuje, že i takovou nepřízeň osudu lze snášet statečně a prožívat při tom krásný a 

láskyplný život. 

TUTO KNIHU MÁME S AUTOGRAMEM A VĚNOVÁNÍM AUTORKY JANY SVOBODOVÉ I 

JEJÍ DCERY MAKULKY. 

 
Webster, Paul: Život a smrt malého prince  
Životopisná kniha o životě a smrti francouzského spisovatele a letce Antoine de Saint-

Exupéry. 
 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE 
 

Gageová, Elizabeth: Ráj smyslnosti 
Obávaný magnát Harmon Kurth, nadějná mladá herečka Annie Havillandová, scenárista 

Damon Rhys a prostitutka Christine spolu rozehrávají příběh prodchnutý sexem, citovostí i 

romantikou. 

 
Hearnová, Lian: Slavík věští smrt 
První část trilogie. Malý Tomasu přijde jednoho dne o celou rodinu. Lidé z jeho vesnice jsou 

povražděni a domy vypáleny. Chlapce se ujímá kníže Otori, který ho prohlásí za svého 

příbuzného a dá mu nové jméno Takeo. Na jeho osudu potom autorka přibližuje svět 

středověkého Japonska, svět nindžů a samurajů, v němž kromě odvahy vede k vítězství 

především soustředění a magie. 

 
Hemingway, Ernest: Povídky 
Svazek obsahuje výbor z povídek, které nechtějí působit dějem, ale snaží se postihnout 

duševní hnutí v člověku a ty skutečnosti, které k nim daly podnět. 

 

Howatch, Susan: Ďábel žhavých nocí 
Colwynovi žijí poklidně na své usedlosti uprostřed Gowerského poloostrova. Vše se ale 

změní, když si dvě křídla sídla pronajme mírumilovně vyhlížející Společnost pro propagaci 

přírodní stravy. Její vůdce se ale nezamlouvá Evanovi, synu majitele panství, který se vrátil z 

Afriky. Když k tomu přibudou dvě záhadná úmrtí, podivné poblouznění Evanovy snoubenky, 

blížící se den sabatu Ďáblovy církve a podivná slavnost v polorozbořené kapli, začne v něm 

narůstat podezření. 

 

Christie, Agatha: Vánoce Hercula Poirota 
Devatenáctá kniha série Hercule Poirot. Detektivní román se odehrává na jednom starém 

rodinném sídle v Anglii, kde Hercule Poirot řeší případ vraždy milionáře Simeona Leea 

současně s krádeží jeho vzácných diamantů. 

 

Kadlečková, Vilma: Meče Lorgan 
Autorka nás v první části trilogie zavádí opět do světa argia-luů. Příběh se tentokrát 

odehrává na Fomalhiwě-planetě, která byla pravlastí argenitů. 

 



Khashoggi, Soheir: Dětí se nezvdám 
Napínavý příběh Diny Ahmadové, dcery libanonského otce a irské matky, která se provdala 

za muslima a žije v New Yorku. Jednoho dne odveze její manžel dvojčata Aliho a Suzzane 

ke své rodině do Jordánska, kde s nimi hodlá zůstat. Dina spolu se svými přítelkyněmi o své 

děti neúnavně bojuje. Podaří se jí získat děti zpět? 

 

Konsalik, Heniz, G.: Extáze 
Vlastní nadání a otcovo postavení skýtají nadějnému mladíkovi mnohé životní šance. 

Náhodný experiment s drogou zvanou extáze ale jeho život nasměruje k neodvratné zkáze. 

 

Konsalik, Heinz, G.: Letištní klinika 
V románu zpracovává Konsalik přitažlivou tematiku, v níž je skutečným mistrem. Tentokrát si 

zvolil prostředí letištní kliniky ve Frankfurtu nad Mohanem. Poznáváme odborný tým lékařů 

doktora Hansena a doktora Grafeho, jejich kolegů, zdravotních sester Britty a Lukrécie a 

dalších zaměstnanců padesátičlenného týmu. Jejich osudy se prolínají s minipříběhy do 

nichž můžeme nahlédnout právě jen po dobu, kdy jsou její protagonisté odkázáni na pomoc 

letištní kliniky. Seznamujeme se s případy cestujících postižených nevolností během letu, a 

případy náhlých porodů, poznáváme pašeráky drog i sebevrahy. Letištní klinika se musí také 

vypořádat s psychopatem, který se pokusí vyhodit letiště do povětří. Lékařský personál 

ovšem čtenář nezastihuje jen při práci, nýbrž i v soukromém životě. 

 

Lajla: Provdaná proti své vůli 
Maghrebská dívka Lajla byla provdána za muže o patnáct let staršího, který bezmezně 

poslouchá svou matku. Ponižování, zákazy a urážky jsou na denním pořádku. Když se 

vzbouří, skončí v nemocnici. Přesto se nevzdává a její nezdolnost jí nakonec přinese 

alespoň částečnou svobodu. Lajlin příběh podává otřesné svědectví o životě arabských žen. 

Jen ty nejsilnější z nich se pustí do boje za právo na svobodu, nezávislost a lidskou 

důstojnost. 

 

Mahmoody, Betty: Bez dcerky neodejdu  
Exotické manželství Američanky a íránského lékaře je vylíčeno v autentické pravdivosti. Ani 

roky romantického vztahu Betty nenapověděly, jak trpkou příchuť bude mít Orient, až ona a 

její pětiletá dcerka zakusí na vlastní kůži netušené a absurdní poddanství islámu. Příběh je 

varováním pro ostatní ženy. Autorka dnes žije pod cizím jménem v nekončícím strachu před 

odvetou bývalého manžela. 

 



Mahmoody, Betty: Z lásky k dítěti 
Tisíce dětí jsou každoročně zavlečeny do ciziny jedním z rodičů. Únosy dětí a prodej 

nezletilých dívek, to jsou zlomky otřesných případů. Kniha líčí dobrodružné vysvobození 

dvou děvčátek, která unesla morálně pustnoucí matka do Německa. Nepřikrášlené, pravdivé 

zážitky dětí i rodičů mohou být napínavější než smyšlený román a ne vždy končí šťasně. 

Volně navazuje 

 

Margolin, Phillip: Hořící muž 
Román o mladém ambiciózním advokátovi, který podcení své schopnosti a teprve, když si 

uvědomí, že svou nezdravou ctižádostí málem zaviní odsouzení nevinného, morálně 

dospívá. 

 
McCrery, Nigel: Výkřiky smrti 
Soudní patoložka Samantha Ryanová pomáhá řešit brutální vraždu na americké letecké 

základně. 

 
Moravcová, Jana: Vražda v Luhačovicích, aneb vrah nemá rád Vincentku 
Rok po smrti mladé pražské knihovnice Edity Krejzové je nalezen její deník. Z něj vychází 

najevo, že středem jejího zájmu tehdy byly lázně Luhačovice, kde prožila romantický týden, 

ale i následné šokující okamžiky prozření. Editin bratranec Prokop a její bývalý přítel se 

vydají na místo činu, aby vypátrali totožnost vraha... 

 
Oates, Joyce Carol: Tetované děvče 
Stárnoucí spisovatel a překladatel Joshua Seigl je nucen díky své těžké chorobě najmout 

asistentku. Stává se jí tetované děvče Alma Buschová. Ta k němu zpočátku cítí nenávist, 

protože je bohatý, dokonce se jej pokusí i zabít, ale postupně, jak Joshua své nemoci 

podléhá, se její nenávist promění ve slepou lásku. Jeho smrtí se má dovršit i osud Almy 

Buschové... 

 

Shaw, Patricia: Čekání na bouři  
Majitelé dvou dobytkářských farem australského Severního teritoria čekají na příchod 

monzunových dešťů. Kromě nedostatku vláhy je však trápí i jiné věci: každý z členů obou 

rodin se ocitá na životní křižovatce a naruší tak idylku života stráveného v krásné, ale 

nelítostné divočině. 

 
 



Steinbeck, John: Pohár zlata 
Román je romantickým příběhem o životě pověstného anglického bukanýra Henryho 

Morgana. Hrdina je syn podivínského zchudlého měšťana, který jako mladík odchází z 

domova. Jeho život se mění v okamžiku, kdy v čele korzárské lodi podniká první úspěšné 

přepady. Ze snivého chlapce se stává tvrdý muž, který kolem sebe ničí přátelství i lásku a 

který celý život zůstává hluboce osamocený, třebaže byl za dobytí Panamy povýšen králem 

do šlechtického stavu. 

 

Vonnegut, Kurt: Osudy horší než smrt 
Autobiografie, v níž Vonnegut zachycuje události a dění v osobním i kulturním životě - 

vzpomínky se mísí s hodnocením originálními představami i lehkovážnými komentáři. 

 

Walden, Laura: Půlnoční rituál 
Sofie obdrží bolestnou zprávu, že její matka zahynula na dovolené na Novém Zélandu. 

Vypraví se do této exotické země, aby vyřídila nezbytné formality. Ke svému nesmírnému 

překvapení zjistí, že tady zdědila dům na pláži a nemalou hotovost. Matčino tajemství Sofii 

nedá spát, proto se pustí do čtení starých deníků. Může být i Sofie stižena dávnou kletbou 

Maorů? 

 
Woodiwiss, Kathleen E.: Vlk a holubice 
Děj poutavého historického románu se odehrává ve druhé polovině 11. století v Anglii. Po 

krvavé bitvě u Hastingsu v roce 1066, v níž nad Anglosasy zvítězil Vilém I., se rozvíjí tragický 

příběh jedné anglosaské šlechtické rodiny. 

 

Woodová, Barbara: Plamen duše 
Krásná léčitelka Selené při svém putování po světě poznává učení bohyně Isis a dávná 

zaříkávání a pomocí nich léčí nemocné. Zároveň putuje za svou životní láskou - řeckým 

lékařem Andreasem. Příběh končí v Římě, za vlády císaře Claudia. 

 

Wilson, Charles: Černý pasažér 
Američtí vědci - manželé Jeffriesovi jsou vysláni do amazonského pralesa, aby zde pátrali po 

nových léčivých rostlinách. Jejich poslání se změní v katastrofu, když se střetnou                           

s neznámým virem. 

 

 
 



RODINNÁ SÁGA Dynastie Morlandů, 

autorka Cynthia Harrod Eagles 
 

 Díky knižnímu daru jinačovského občana máme tuto ságu v knihovně zastoupenou celkem 

32 svazky. Za hmotný dar velmi děkujeme. 

 
Zakladatelka rodu, 1. díl 
První díl epické ságy o rodině Morlandů, žijící na drsném severu blízko skotských hranic, je 

zarámován vzrušenou dobou války dvou růží - rodů Lancasterů a Yorků, bojujících o anglický 

trůn. 

 
Dvorní dáma, 2. díl 
Druhý díl historické ságy o rodině Morlandů. Po smrti zakladatelky rodu se duší rodiny stává 

Nanette, která si zvolí dráhu dvorní dámy na královském dvoře Jindřicha VIII. 

 

Divoký princ, 3. díl  
Třetí část rozsáhlé historické ságy několika generací šlechtického rodu Morlandů v Anglii 16. 

století se odehrává v atmosféře náboženských bouří. V této části je děj rámován bouřemi 

náboženské nesnášenlivosti, které se v polovině 16. století rozhořely po celé zemi. Nad 

rodinou drží ochrannou ruku jejich příbuzná, bývalá dvorní dáma dvou královen. Po smrti 

hlavy rodiny se panství ujímá nový pán a v nových podmínkách se začínají dobývat na světlo 

dávno zapomenutá rodinná tajemství. 

 
Talisman, 4. díl  
Pokračování příběhu příslušníků rozsáhlé rodiny Morlandů. V Anglii bouří válečná vřava 

vyvolaná bezohledným sporem mezi králem Karlem I. a parlamentem. 

 

Černá perla, 5. díl 
Pokračování příběhu příslušníků rozsáhlé rodiny Morlandů. Válka skončila, ale život na 

Morlandu se vrací do starých kolejí velmi pomalu. Ralph se pomalu smiřuje s osamělostí a 

řeší problém dědice Morlandu. 

 
 

 



Dlouhý stín, 6. díl  
Pokračování rodinné ságy z Anglie 17. století. Po sňatku s Ralphem Annunciata přijíždí na 

jeho panství, ale stále více touží po lesku Londýna a jeho radovánkách, a nově navázanými 

kontakty s muži komplikuje manželský vztah s Ralphem. Na dvoře Karla Stuarta si najde 

milence a také její manžel si zařídí život po svém. Politická situace v Anglii však zasahuje do 

osudů všech členů rodiny a tak i Annunciata se musí vrátit domů pod záštitu svého manžela. 

Na Morlandu se sbliží v nedovoleném vztahu s nevlastním synem, kterého ztrácí, když král 

uprchne do Francie. 

 
Věrní kavalíři, 7. díl  
V sedmé části ságy se dědicem panství stává mladý James Matthias, který spravuje 

majetek, zatímco zbytek rodiny je roztroušený po všech koutech Evropy. 

 

Nečekané dědictví, 8. díl 
Osmý díl ságy rozvíjí osudy dalšího pána na Morlandu - mladého Jamese, který se z 

politických důvodů nešťastně oženil. 

 
Neklidné moře, 9. díl 
Pokračování rodinné ságy z Anglie 17. století. Krásná Jemima Morlandová a její milovaný 

Allen pracují na tom, aby vrátili Morlandu jeho slávu. 

 
Divoká růže, 10. díl 
Desátý díl rodinné ságy. Zatímco na Morlandu umírá Allen, na Jeminu doléhá nejen smutek 

ze smrti manžela a problémy s nejmladší dcerou Lucy, která uteče z domova, ale také 

starost, kdo z jejích synů zajistí Morlandu dědice. 

 

Napoleon přichází, 11. díl  
Osudy rodiny Morlandů za napoleonských válek. Jemina stále marně touží po vnukovi a 

dědici panství. Dva její synové se odmítají oženit, William se zamiluje do vdané ženy a Lucy, 

která uzavře sňatek z rozumu, se osudově zamiluje do jiného muže. 

 

Slavné vítězství, 12. díl  
Rodinná sága, jejíž kořeny sahají až do 15. století, odhaluje další osudy známých hrdinů. 

James, který se oženil jen proto, aby dal Morlandu dědice, žije v nešťastném manželství, z 

něhož není úniku. Jeho sestra Lucy čeká se svým milencem druhé dítě, ale její manžel 



Chetwyn ho odmítá přijmout za své. Chetwyn hledá štěstí v novém vztahu, který je ale pro 

společnost nepřijatelný a nakonec ho donutí k nejvyšší oběti. 

 

Neposlušná dcera, 13. díl 
Osudy rodu Morlandů nás tentokrát zavedou do druhé poloviny 18. století, kdy se sňatkem 

Jamese a Héloise spojily dvě větve rodiny - legitimní potomci stuartovských levobočků. 

Héloise se potýká s výchovou Jamesovy dcery Fanny, před jejíž zlobou musí chránit svoje 

vlastní děti. 

 
Romantický válečník 14. díl 
Ve 14. dílu rodinné ságy shromažďují Spojenci svá vojska u Waterloo a chystají se na 

konečné vypořádání s Napoleonem. Rodinu Morlandů postihne velká ztráta - Fany 

Morlandová, dědička panství, umírá při porodu a její otec se bolestí zhroutí. Odmítá podporu 

své ženy a dokonce od sebe odvrhuje i své dva malé syny. 

 
Osudová volba, 15. díl 
Patnáctý díl rodinné ságy zachycuje dramatické osudy členů rozvětvené rodiny Morlandů, 

díky nimž sledujeme historické okamžiky Anglie už více než tři století - a to jak na 

královském dvoře, tak i v rychle rostoucích průmyslových městech. 

 

Ďábelské zjevení, 16. díl 
Šestnáctý díl rodinné ságy nás tentokrát přenese do 19. století. Rodina se opět rozrostla a 

její členové prožívají svá dobrodružství nejen na starobylém Morlandu, ale i v Londýně a 

průmyslovém Manchestru. 
 
Stín prokletí, 17. díl 
Sedmnáctý díl rodinné ságy nás tentokrát přenese do 19. století. Rodina se opět rozrostla a 

její členové prožívají svá dobrodružství nejen na starobylém Morlandu, ale i v Londýně a v 

průmyslovém Manchestru. 

 
Bratr proti bratru, 18. díl 
Osmnáctý díl rodinné ságy nás tentokrát přenese do poloviny 19. století. Rodina se ocitá v 

krizi: po smrti poslední "paní domu" na Morlandu jako by dům i jeho obyvatele obestřela 

nějaká kletba. Mezi bratry Nicholasem a Benedictem panuje nesmiřitelná zášť a panství 

upadá... 

 



Hraběnka, 19. díl 
V 19. pokračování impozantní rodinné ságy, sledující osudy Morlandových v průběhu 

několika století, zastihneme rodinu v napjatém rozpoložení. Marcus, rozvedený manžel 

Lucyiny dcery Rosamund umírá a ta může doufat, že se jednou se svou dcerou setká. Otec ji 

povolává do Londýna a ona nemá tušení, co se tu na ni chystá a kdo ji tu toužebně 

očekává... 

 
Údolí smrti, 20. díl 
V 20. pokračování rodinné ságy se ocitáme hned na několika místech: v Londýně, kde 

Charlotte zakládá nemocnici, v Manchestru, kde Fanny marně bojuje se sobectvím svého 

manžela a především se zúčastníme bitvy o Sevastopol... A na Morlandu klíčí nová láska. 

Mary se dle názoru otce nevhodně zamiluje a ten vymýšlí strategii, jak dceři vyhnat 

nevítaného ženicha z hlavy. 

 

Levoboček, 21. díl 
Jednadvacátý příběh rozsáhlé rodinné ságy. Osudy značně rozvětvené rodiny vstoupily do 

druhé poloviny 19. století a překročily Atlantský oceán. Tam se schyluje k občanské válce. 

Morlandovi stojí na straně aristokratického Jihu a všichni muži z rodiny vstupují do armády 

Konfederace. 

 
Ledová kráska, 22. díl 
Na Morland přijíždí Georgova nevěsta Alfreda. Od počátku se snaží dostat co nejrychleji a s 

co nejmenšími náklady mladší sourozence z domu. Georgova sestra Henrietta je provdána 

za staršího muže, který nepožaduje věno. V Londýně se zatím pouští Venetia do studia 

medicíny. Za to je jí ale zakázán vstup do otcova domu. 

 
Rodinný skandál, 23. díl 
Na morlandské panství přichází zlé časy. Nová paní domu Alfreda utrácí peníze a Morlandu 

hrozí bankrot. Georgova nešťastně provdaná sestra Henrietta se zamiluje, ale nechce svému 

citu podlehnout. Jedinou útěchou jí zůstává její dcerka. Venetie jde tvrdě za svým cílem a 

přes protesty rodiny se stává lékařkou. Přijde však o svého snoubence. 

 

Dům v plamenech, 24. díl 
Venetia se provdá za svou dávnou lásku Johna Hazelmera a Henrietta je šťastná po boku 

Jeroma Comptona. Obě sestřenice ale mají za sebou skandál. Venetia se stala lékařkou a 

Henrietta se provdala po smrti svého manžela za rozvedeného muže. Obě se setkávají v 



Londýně a navzájem se podporují ve společnosti plné předsudků. Edward Morland se ujímá 

dědictví a nemanželského syna svého zemřelého bratra George. 

 

Sbohem, Viktorie!, 25. díl 
Další díl osudů rodiny Morlandových nás zavádí na počátek 20. století. Teddy se po smrti 

své ženy přestěhuje na Morland a rozhodne se zavést tam výdobytky moderní techniky. Ve 

veřejném i politickém životě se stále více snaží prosazovat ženy. Kromě Venetie získávají 

moderní názory i Henriettiny dcery. Reginin syn Bertie bojuje v Búrské válce a později se 

stěhuje do Indie. Osudy rodiny se proplétají s nejvyššími plány království. Ve hře jsou 

postavení, tituly, bohatství i moc... 

 
Království snů, 26. díl 
Jack Compton, Henriettin syn, složí úspěšně pilotní zkoušky a najde si práci leteckého 

konstruktéra. Lady Venetia se zapojí do demonstrací na podporu volebního práva pro ženy. 

Teddy Morland se znovu zamiluje a vypadá to, že by Morland mohl dostat nového dědice. 

Ostatní Morlandové ale štěstí v lásce nemají. 

 
Nepokojná duše, 27. díl 
Anglie 1912. Teddy Morland vyplouvá na Titaniku se svou neteři, jejím manželem a dětmi, 

aby v Arizoně začali nový život. Přežijí tragédii Titaniku na jednom záchranném člunu. V 

Evropě se mezitím rozpoutá první světová válka... 

 
Bílá růže, 28. díl 
Nad Evropou se stahují černé mraky války a na Morlandu všichni napjatě očekávají, kdy se 

proti Hitlerovi postaví i Anglie. Mladí členové rodiny se chystají narukovat a do armády 

vstupuje i Američan Lenox Morland a Bertie, který odchází jako první. Jessie je na něho 

hrdá, což těžce nese její manžel Ned, který se domýšlí, že jím jeho žena pohrdá. Proto se 

rozhodne narukovat k dobrovolníkům. Než odejde z domova, Jessie zjistí, že je těhotná. 

Před Nedem to ale utají... 

 

Bouřlivé časy, 29. díl 
Válka změnila životy Morlandů... Ned, Bertie i Lenny jsou na frontě, zraněný Jack se stěhuje 

do nového domu na venkově a jeho žena, Helen, se stává profesionální pilotkou. Jessie se 

po odchodu Neda vrátí na Morland a začíná pracovat ve vojenské nemocnici jako pomocná 

sestra. Ačkoli je to pro ni nezvykle těžká dřina, Jessie se nevzdává a kromě únavy 

překonává i ústrky starších sester. V Londýně se prostřednictvím lady Venetie a jejího 



manžela, lorda Overtona, dozvídáme o nejnovějších politických rozhodnutích a navrhované 

vojenské strategii. A Violet, až dosud poslušná manželka lorda Holkama, se zamiluje... 

 

Kdy přijde můj konec, 30. díl 
Přátelství Jessie a Bertieho se prohlubuje, zejména, když se Jessie vydá do Londýna, aby se 

stala skutečnou zdravotní sestrou ve vojenské nemocnici. Violet, stále šíleně zamilovaná do 

autora svého vlastního - a velice skandálního - portrétu, porodí milenci nemanželské dítě. A 

mladá Polly by se ráda zamilovala, ale toho pravého romantického hrdinu stále ještě hledá. 

Morlandovské ženy se obávají o osudy svých mužů, kteří odešli na frontu a zprávy od nich 

docházejí jen sporadicky. Konec války je však na dohled... 

 
Válečné pole, 31. díl 
První světová válka stále trvá. Jack v ní bojuje jako pilot Britského královského letectva, 

Bertie a Oliver jsou ve Francii, Thomas je zvláštním vyslancem v Rusku. Frank a Ned ve 

válce padli. Jessie, která je ošetřovatelkou, zamíří do Francie jako válečná sestra. Teddy na 

Morlandu bere pod svá křídla opuštěné morlandské ženy. Do války se vydává i Robbie. 

Violet dosud drží smutek za Laidislawa, Ema se zasnoubí s Fennimanem. Helen čeká druhé 

dítě. Situace v Rusku se přiostřuje. Revoluce spláchla z obrazu dějin cara – i s rodinou ho 

posílá na Sibiř... 

 

 

Padlí králové, 32. díl 
Třicátý druhý díl Dynastie Morlandů, jejíž vývoj by autorka ráda dovedla až k současnosti, líčí 

osudy rodiny na sklonku první světové války. Německé vojsko se valí z východní fronty do 

Francie, Britové jsou šokováni představou porážky. Válečné štěstí ve Francii se konečně 

otočí, ale pokračují zuřivé boje i další těžkosti. Jenom odvaha dokáže udržet národ v 

neohroženém postoji; a u Morlandů pouze láska, víra a pochopení uchovají rodinu v bezpečí 

až do vytoužených dní míru... 

 

 
 
 
 



BELETRIE PRO MLÁDEŽ 

Jablíčko pro slečnu učitelku a jiné horory 
Dvanáct hororových příběhů současných anglicky píšících spisovatelů 

Obsahuje: 

Jablíčko pro slečnu učitelku / Vestey, Michael 

Černobílá fotografie / Mark, Jan 

Děti na mostě / Ireland, Kenneth 

Mlynářova pomsta / Jerome, Jerome K.  

Věrnost až za hrob / Marsh, Joyce 

Hrob ve sklepě / Alexander, Marc 

Klíč ve tvaru klíče / Bounds, Sydney J. 

Chybějící talíř / Bowen, Marjorie 

Čokoládový duch / Hawkes-Moore, Julia 

Ordinace pro panenky / Geras, Adele 

Příběh ze železniční zastávky / Sutton, Barry 

Zrcadlo / Durrell, Gerald Malcolm 

 

Hulpach, Vladimír: Příběhy ze Shakespeara 
Kniha, v níž autor vypráví příběhy třinácti dramat Williama Shakespeara a v každém z nich 

cituje ukázky ze slavných monologů či dialogů. 
 

 
NOVINKY V KNIHOVNĚ – PŘEVÁŽNĚ 

Z DARŮ OD OBCE, ČTENÁŘŮ A 
Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUŘIMI – VŠEM 

ZA DARY DĚKUJI!!! 
 

 


