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Slovo úvodem
„Léto budiž pochváleno“ zní citát z dramatu Léto
od Fráni Šrámka, autora, jehož 70. výročí
úmrtí si připomínáme 1 července. A když už
jsme u těch výročí, připomeňte si i vy
prostřednictvím našeho Kalendária, kteří další
významní spisovatelé, básníci, ale také například
herci, se v horkých letních dnech narodili, nebo
naopak, bohužel, zemřeli. Třeba oblíbený český
herec Miloš Kopecký by letos oslavil stovku.
A u oslav se ještě chvíli pozastavíme, lépe řečeno,
ohlédneme se hned za dvěma významnými,
slavnostními událostmi v souvislosti s Městskou
knihovnou Hodonín. Prostřednictvím obrazové
přílohy si připomeneme Pasování prvňáčků –
tato léta zavedená akce se konala v prvním
červnovém týdnu v hodonínském sále Evropa.
Druhou významnou akcí, konanou přímo na
půdě knihovny, bylo udílení diplomů na
ukončení semestru VU3V. Věříme, že výběr
fotografií vás zaujme a potěší.

Tušíte, o koho jde? Napovíme ještě zámek
Duchcov. Čtení je to zajímavé.
Stejně tak jako odpovědi na naše už pravidelné
anketní otázky. Tentokrát jsme se ptali, jestli
dáváte na dovolené přednost knihám nebo
časopisům, a na jakém místě nejčastěji
a nejraději čtete. Je to pestré a každý to má jinak.
Ale ať už čtete kdekoliv a cokoliv, nebo nečtete
vůbec, užijte si hlavně krásné léto
a prázdniny, a nezapomeňte přijít do
hodonínské knihovny. I v červenci a v srpnu
máme pro vás nachystaných pár akcí a stále
pokračují zajímavé výstavy.
Na dveře (a na okna) neťukejte jen v období od
8. – 19. srpna, kdy i my, zaměstnanci knihovny,
budeme odpočívat, relaxovat, číst a fotit. 😊

Stejně jako sympatický rozhovor s dlouholetou
zaměstnankyní hodonínské knihovny Miladou
Češkovou, která má v současné době na starosti
vedení klubu pro seniory ProSenior. Věřte, že
nejde o ledajaký rozhovor, jeho součástí jsou
také recepty proti komárům, kvízy a jako bonus
i nabídka ubytování. Paní Češková je prostě
neuvěřitelně aktivní člověk a ani den nezahálí.
A nezahálejte ani vy. Máme před sebou léto,
prázdniny, podle předpovědi má být horké, po
delší době je možnost cestování do zahraničí…,
zapojte se do naší fotografické soutěže.
Podmínky naleznete na straně 12. a hned za ní
následuje vtipný fejeton z „pálenkou vonící“
Malagy. Škoda, že i Petr Pavlásek nám neposlal
nějakou fotografii.
V minulém vydání jsme vám nabídli výběr
tematických audioknih na dovolenou, nyní
nabízíme hned zkraje knižní tipy. No a pokud si
žádnou z knih nevyberete, nebo se vám nechce
číst dlouhé romány, přečtěte si náš článek
o známém knihovníkovi s pověstí svůdníka.
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Alexandra Stušková, DiS.

Knižní tipy na dovolenou
V minulém vydání Knihomolu jsme vám doporučili audioknihy určené k poslechu při cestě na dovolenou.
Teď už jste na místě a ležíte na pláži u moře nebo na trávě u rybníka. Po jaké knize sáhnete?
Možná po některé z naší tematické letní nabídky. Anebo po doporučené knižní novince.

Zpověď dlouholeté delegátky CK

Každý má svůj životní příběh

Herečka se snaží vrátit do práce

Propletené osudy šestice postav Společná rodinná dovolená = infarkt

NOVINKA

NOVINKA
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Ostrov Korfu vám vyčistí hlavu

NOVINKA

Čtení na léto / Knihovník s pověstí svůdníka
„V povolání knihovníka si představujeme člověka duchovně i morálně vyváženého, spíše klidného,
občana váženého“, píše se v dobových materiálech. Přesto se na konci 18. století tomuto povolání
věnoval muž, který proslul více rolí milovníka než knihovníka. Jmenoval se Giacomo Casanova
a svého času působil jako správce knihovny na duchcovském zámku.
Co bychom dnes věděli o slavném Casanovovi,
kdyby nenapsal své autobiografické dílo „Dějiny
mého života“? K tomu, aby ho sepsal, však
potřeboval klid. Bez rozptylování ženami. A kde
mohl očekávat větší klid a pohodu než
v zámecké knihovně? Slavný Casanovův
životopis vznikl na zámku v Duchcově.
Jak se tam tento známý svůdník dostal?

Láska k ženám
Giacomo Casanova se narodil v roce 1725
v Benátkách. Oba rodiče hráli divadlo, chlapec
tak vyrůstal v prostředí zábavy… a neřestí.
Údajně se už ve svých jedenácti letech poprvé
setkal s fyzickou láskou a od té doby se staly
ženy jeho velkou vášní. Giacomo přitom patřil
k takřka geniálním dětem. Na univerzitu vstoupil
už ve dvanácti, v sedmnácti promoval
s právnickým titulem. Casanova si dokázal získat
nejen srdce žen, ale i sympatie vlivných mužů.
Rychle se dostal mezi evropskou šlechtickou
smetánku, svého postavení však dokázal nejen
využít, ale také zneužít. Svou přízeň a milovnické
choutky směřoval na bohaté vdané paničky,
kterýma se velmi často nechal vydržovat. Tak
dlouho se ovšem chodí se džbánem pro vodu, až
se ucho utrhne. Z absolutního výsluní a přízně
vlivných manželů, se několikrát dostal až na
úplné dno, často končil i ve vězeňské cele.
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Náhody (ne)existují
Jak se tento proslulý požitkář nakonec ocitl v roli
knihovníka? Vše začalo v roce 1784, kdy už
Casanovi táhlo na šedesát. Předešlý nezřízený
život se začal pomalu projevovat na jeho tělesné
schránce. Přesto ještě jisté kouzlo, a hlavně
konexe měl, a tak ho čekala poslední diplomatická mise. Stal se tajemníkem Sebastiana
Foscariniho, benátského velvyslance ve Vídni.
A právě u Foscariniho se seznámil s mladým
a
bohatým
hrabětem
Josefem
Karlem
z Valdštejna, kterého při jednom společném
obědě okouzlily Casanovovy pikantní historky.
Mimo jiné došla řeč i na knihy a na magii. Oba
pánové zjistili, že mají mnoho společných témat.
Valdštejn tehdy Casanovovi nabídl, aby s ním
odjel na jeho severočeské panství v Duchcově
a ujal se roli správce hraběcí knihovny. Giacomo
ale zdvořile odmítl. Nechtělo se mu vzdávat
prestižního místa u vídeňského velvyslance.
Jenže Foscarini zanedlouho zemřel a Casanova se
potřeboval někam „upíchnout“. Ať zkoušel, jak
zkoušel, nikde se mu nedařilo. O rok později,
zcela náhodou, při svém pobytu v Teplicích
narazil na hraběte Valdštejna znovu a jeho
nabídku tentokrát přijal.
Láska ke knihám
V roce 1785 přijíždí Giacomo Casanova na
Duchcov. Oproti předchozímu životu to byla
pořádná změna. Leckdo by ho možná politoval.
Trávit čas místo v náručí žen mezi zaprášenými
regály s knihami? Opak byl však pravdou.
Casanova se ocitl na místě, které, ač si to nerad
přiznal, už dlouho potřeboval. Na odpočinku
v tom pravém slova smyslu. Už se nemusel za
ničím honit. Měl pravidelný příjem, byt, stravu.

Navíc knihy miloval stejně vášnivě jako ženy. Jen,
na rozdíl od nich, mu na čtení ještě dost sil
zbývalo. Valdštejn si Casanovu přímo hýčkal.
Navíc pěstoval čilý společenský život, zval
zástupce významných rodů, pořádal plesy,
slavnosti, hony. Společenským Italem se na svém
dvoře velmi chlubil.

Plodný autor
Casanova byl nejen milovníkem žen a knih, ale
také poměrně plodným autorem. Na Duchcově
nalezl pro své psaní ideální podmínky. První dílo
dokončil už rok po svém příjezdu na zámek,
v roce 1786. Byla jím francouzsky psaná esej
„Samomluva myslitelova“. Po ní následovala
kniha „Historie mého útěku z benátských vězení
zvaných Olověné komory“. Ta se stala doslova
bestsellerem. Autorovo jméno na ní však
nenaleznete. Nejspíš se i tři desetiletí od
popisovaných událostí obával postihu. Casanova
se však neomezoval pouze na romány. Vydal
například pojednání o kvadratuře kruhu, chystal
se také napsat poému o významném předkovi
svého chlebodárce – Albrechtovi z Valdštejna.
Toto dílo ale už nedokončil. Zemřel 4. června
1798. Traduje se, že u jeho úmrtního lože stál
i hrabě Valdštejn, muž, který se díky své
velkorysosti de facto zasloužil o nesmrtelnost
svého „knihovníka“. Paměti plné milostných
avantýr totiž zajistily Casanovovi nehynoucí
věhlas. Ne nadarmo dodnes jeho jménem
označujeme protřelé svůdce a milovníky.
použitý zdroj: historie.cz
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Rozhovor
Milada Češková / Bez knihy na dovolenou nejezdím
Nelze ji minout. Každé
úterý a čtvrtek se hbitě mihne v prostorách
hodonínské knihovny
a zamíří do klubu
seniorů
ProSenior,
který funguje pod
jejím vedením. Cvičením
se
udržuje
v kondici, organizuje
zajímavé akce, sbírá
bylinky, dělá léčivé
masti, je majitelkou penzionu a má plno
známých, včetně zaměstnanců knihovny,
se kterými svého času trávila celé dny.
Pomalu se nám do úvodu všechny ty aktivity
nevešly. Vezmeme to z gruntu. Vzpomeneš si
ještě, kdy jsi prvně nastoupila do knihovny?
Ano, vzpomenu. To bylo před 27 roky a knihovna
mi tehdy přišla jako jedno velké bludiště.
Co se ti vybaví jako první z tvé působnosti
v dospělém oddělení? Máš nějakou historku?
Historek je spousta, ale raději si vzpomenu na
bývalé kolegyně, které mi předávaly své rady
a zkušenosti s touto profesí.
I když jsi dala výpověď, z knihovny jsi úplně
neodešla.
Z dospělého
oddělení
ses
„přesunula“ k vedení klubu ProSenior. Už to
není tolik o knihách, ale spíše o organizaci.
Ano, to je pravda. Jde o práci s lidmi, je to hodně
o komunikaci a zajišťování akcí; přednášky,
výtvarné dílny i workshopy, k tomu vedu lekce
Trénování paměti, cvičení na židli a u židle, nebo
také organizuji oblíbené zájezdy za poznáním.
Co je na práci se seniory nejhezčí? A jak bys
to třeba porovnala s prací s mladými lidmi,
protože tomu ses před léty také věnovala.
Senioři mají větší životní nadhled, přehled
a zkušenosti. Obzvláště v dnešní uspěchané době
je klid a rozvážnost téměř nedostatkovým
zbožím.
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Aktivity seniorů jsou zaměřeny nejen na
duševní ale také na fyzickou stránku. To
znamená různé tvoření, ruční práce. Myslíš,
že by něco z toho bavilo i dnešní generaci?
Mladí lidi nemají pořád čas a ruční práce ten čas
vyžadují. Ale některé maminky na mateřské jsou
velmi tvořivé, a třeba háčkování nebo pletení by
se jim mohlo hodit.
Ty sama jsi manuálně zručná? Pokud ano,
po kom? Po mamince nebo po tatínkovi?
Moji rodiče také neměli moc času, mě jako dítě
vychovávaly spíš babičky. Ty bývaly dříve v domácnosti, nebo chodily brzy do důchodu, takže
měly více času na péči o vnoučata. Já nevím, jestli
jsem manuálně zručná, kolikrát ale žasnu, co
všechno dokážou vytvořit „moje seniorky“.

Je o tobě známo, že se vyznáš v léčivých
bylinkách, vyrábíš i různé olejíčky,
mastičky. To je to, co ti dodává energii?
To je složitá otázka. Pokud chceme používat
byliny nejen běžně nebo do kuchyně, musí se
o tom hodně vědět a hlavně vnímat, co nám říká
naše tělo. Běžné bylinky jsou dobré v prevenci
v rámci zdravého životního stylu. Já mám
všeobecně ráda rostliny, vážím si toho, co nám
příroda nabízí. Obdivuji i včely, které chová můj
manžel. A energii mi dodává moje rodina, pobyt
v přírodě a bezvadní lidé, které mám okolo sebe.
Jak dlouho tvůj manžel včelaří? A také se
angažuješ v tomto jeho zajímavém koníčku?
Manžel včelaří už přes třicet let. Včelaření je
krásný a užitečný koníček, ale také náročný na
fyzickou práci a znalosti. Já chovu včel moc
nerozumím, angažuji se potom až na zpracování
včelích produktů
Určitě mi dáš za pravdu, že není med jako
med. Na co si dát pozor při jeho nákupu?
Med je jedna z nejvíce falšovaných potravin.
Jednoduchá rada je nekupovat med s nejistým
místem původu. Nejlepší je kupovat med od
včelaře, kterému věříte. Takový včelař med od
včel vytočí a napustí do sklenic, a ke včelám se
chová s láskou a úctou.

Kromě užitečných včeliček kolem nás v létě
létá i spousta protivného, bodavého hmyzu.
Nejhorší jsou snad komáři. Nemáš recept na
nějaký
osvědčený,
přírodní
repelent?
Jako repelent se používají věci, které hmyzu moc
nevoní. Známé je mírné předávkování vitamínem
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B. Dají se použít i různé voňavé rostliny, třeba
levandule, rozmarýn a hřebíček. Nabídnu vám
dva velmi jednoduché přírodní recepty.
Repelent 1
1 l vroucí vody
2 hrsti levandule nebo rozmarýnu
Zalejeme, necháme přes noc vylouhovat,
přecedíme a smícháme s 1 dcl vinného octu.
Potom nalejeme do rozprašovače a při pobytu
v přírodě použijeme.
Repelent 2
Do Alpy naložíme hřebíček, necháme týden
louhovat a tinktura je připravena k používání.

Vraťme se ještě do doby, kdy jsi působila
v knihovně, v dospělém oddělení. Za ty roky
máš v malíčku určitě spoustu knih. U jakého
regálu by ses coby čtenářka zastavila?
Asi postupně u všech. Stále moc ráda čtu.
Historické romány, literaturu sci-fi a fantasy,
romány současných autorů i naučnou literaturu.
Prostě všechno, co je dobře napsané.

Nedávno jsi oslavila významné životní
jubileum, jiní by v tvém věku už asi zvolnili,
ale ty ne. Otevřela sis společně s manželem
ještě penzion. Jak k tomuto rozhodnutí
došlo? A dá se to vůbec všechno zvládnout?
Zvládnout se to dá, i když je to někdy hodně
náročné. Proto jsem taky zvolila v knihovně jen
ten částečný úvazek. Po odchodu maminky jsem
zdědila dům a bylo mi líto ho prodat. Přišlo mi to
jako dobrá možnost využití. Nabízíme ubytování
všem, kteří ocení klidné a domácí prostředí.

Na závěr se nabízí otázka, jak strávíš letošní
dovolenou?
Jedeme na poznávací zájezd do Krušných hor
a do Jeseníků. Takže dovolenou strávím hlavně
pobytem v přírodě, a také cvičením.
A budeš mít také čas na četbu knih?
Určitě, bez knihy na dovolenou nejezdím. Asi si
vezmu Šikmý kostel od Karin Lednické. Ta kniha
je v knihovně stále zamluvená, ale doufám, že se
na mě do dovolené dostane.

Hledáte ubytování v klidné části města Hodonína?
Zkuste ubytování na Martina Benky
https://www.ubytovanibenky.cz/

Letní KVÍZY od Milady Češkové
Budete trávit dovolenou u nás i v zahraničí? Jaké si dáte pečivo? A poznáte, co jíte?
1. Co je to Maces?
a) placka z chlebového těsta
b) máslový rohlík
c) židovský nekvašený chléb

2. Co je to Graham?
a) rohlík s klíčky
b) pečivo s vyšším podílem otrub
c) tmavý moskevský chléb

3. Co je to Pita?
a) rozkvašené těsto
b) arabské chlebové placky
c) rohlík z listového těsta

4. Co je to Knäckebrot?
a) tukový rohlík
b) placky z ovsa
c) křupavé chlebové placky

5. Co je to Dalamánek?
a) bulka z bramborového těsta
b) bulka z tvarohového těsta
c) bulka z bílého pečiva

6. Co je to Focaccia?
a) italský chléb
b) francouzský chléb
c) maďarský chléb
Správné odpovědi: 1c) 2b) 3b) 4b) 5c) 6a)
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Do kterého moře doplujete, když nasednete na lodičku v zadaném městě?
Kolik rozvodí má Česká republika?
Nasedáte v
Praze
Hodoníně
Ostravě
Valašském Meziříčí
Žďáru nad Sázavou
Bohumíně
Českém Krumlově

Doplujete do

Černé moře
Baltské moře
Severní moře

Správné odpovědi:
Praha a Žďár nad Sázavou– Severní moře, Hodonín a Valašské Meziříčí – Černé moře, Ostrava a Bohumín – Baltské moře
Česká republika má 3 rozvodí

Doplňte rostlinu do názvu knihy
1)Bohumil Hrabal / Slavnosti ……………..
2) Stanislav Rudolf / …………………………. pro zámeckou paní
3) Umberto Eco / Jméno ……………………
4) Alexandre Dumas ml. / Dáma s ………………………
5) Carolyne Swan / Rubínová ………………………
6) Vladimír Neff / Císařské ………………………
7) Naďa Horáková / Korálky z …………………
8) Otomar Dvořák / Hořící ……………………..
9) Alexandre Dumas / Černý …………………..
10) Hermann Hesse / ………………….. a Goldmund
11) Vlasta Javořická / Dvě ……………
12) Franziska Stalmann / Šampaňské a ………………………. čaj
13) Ivanka Radilová – Láska jako………………….
14) Ruth Kvarnström-Jonesová / Pekárna s vůní ……………………
15) Lucinda Riley / ………………………….. zahrada
16) Lucinda Riley / Tajemství černé ………………………………..
17) Jana Klimečková / Přezrálé ……………………..
18 ) Noelle Chatelet / Žena v barvě …………………………………
19) Jaromír Konečný / Tuhej ………………………..
20) Pavel Čech / Prstýnek z …………………………
Správné odpovědi:
1) sněženek, 2) kopretiny, 3) růže, 4) kaméliemi, 5) orchidej, 6) fialky, 7) klokočí,
8) lilie, 9) tulipán, 10) narcis, 11) růže, 12) heřmánkový, 13) pelyněk, 14) skořice
15) levandulová 16) orchideje, 17) moruše 18) vlčího máku 19) tulipán 20) kopřivy

9

Senioři v Městské knihovně Hodonín / ohlédnutí obrazovou přílohou
Člověk by se měl vzdělávat v každém věku.
Hodonínští senioři jsou toho zářným příkladem.
V úterý 14. června se v Zasedacím sále Městské
knihovny Hodonín konala významná událost.
Slavnostní UKONČENÍ SEMESTRU VU3V
(Virtuální univerzita třetího věku). Ředitelka
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MěK Hodonín Petra Špačková předala všem
zúčastněným pamětní listy a těm, kteří úspěšně
ukončili všech šest semestrů univerzity,
Osvědčení pro absolventy. Gratulujeme
a přinášíme malou obrazovou přílohu.

Děti v Městské knihovně Hodonín / ohlédnutí obrazovou přílohou
Další významnou událostí, pořádanou Městskou
knihovnou Hodonín, je PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE Tato dlouholetá, úspěšná tradice,
pod vedením knihovnic Svatavy Hýbnerové
z dětského oddělení a Aleny Přikrylové z pobočky

Brandlova, se letos konala ve dvou dnech,
8. a 9. června v hodonínském sále Evropa.
Těšíme se na všechny malé, nové čtenáře
a opět přinášíme malou obrazovou přílohu.

📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
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Fotografická soutěž / Léto s knihou / časopisem
Rok se s rokem sešel a opět před sebou máme
letní prázdniny. Období plné radosti, smíchu
a
hlavně
zážitků.
Ty
zaznamenáváme
prostřednictvím fotoaparátů, chytrých telefonů,
případně i kamer.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

A tak jako vloni, i letos vyhlašujeme
fotografickou soutěž o nejlepší záběr s knihou,
novinami nebo časopisem.

Pokud vaše dítě školou – školkou povinné umí
fotit, což už dnes většina dětí zvládá lépe než
dospělí, můžou se stát i ony platnými účastníky
soutěže.

•

Zapojte se do soutěže o věcné dárky
Městské knihovny Hodonín. Můžete
vyhrát pěkný hrníček, knihu, zápisník
a jiné drobné upomínkové předměty.

Stačí jen, když nám do konce prázdnin na adresu:
akce@knihovnahod.cz pošlete z jakéhokoliv
místa fotografii, na níž si vy, nebo kdokoliv z vaší
rodiny či přátel, čte knihu, noviny nebo časopis.
Samozřejmě čím zajímavější místo, tím větší
šance na výhru.

Připomínáme vítěze loňské soutěže.
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Do předmětu e-mailu uveďte: Léto s knihou.
Soutěž potrvá od 1. července do 31. srpna
2022 a je věkově neomezena.

Vítězné fotografie a jména výherců budou
zveřejněny v průběhu září na sociálních sítích
Městské knihovny Hodonín a v podzimním
vydání Knihomolu / září - říjen. V tomto období
budou výherci také odměněni.
Užívejte si prázdniny…, léto má být krásné,
slunečné… čtěte, foťte a posílejte fotografie.
Těšíme se na pěkné záběry, u kterých vy si
zavzpomínáte a nás, i naše čtenáře, potěší.

ProSenior / Malaga vonící po pálence / fejeton
V době mého bouřlivého mládí, zklamán
z rozchodu z prvního nevydařeného vztahu,
a nového vztahu v nedohlednu, jsem se rozhodl
zaletět si k moři. Na lov. Ovšem ne na ryby, ale na
holky. Mladý, nadějný, perspektivní kluk,
jazykově vybaven, to by v tom byl čert, abych si
to parádně neužil. A kdo ví, třeba se i znovu
nezamiloval. „Letím s tebou“, hlásí rozhodně můj
nejlepší kámoš. Sakra, že jsem nebyl zticha.
Všechna pozornost se bude upínat na něj.
Muskulaturou vybaven rozhodně lépe, vedle
alternativního knihomola na pláži jasný vítěz. No
nevadí. Ve dvou se to lépe táhne. I na cestách.
Než se naši překvapení rodiče vůbec stačili
zeptat, kam odlétáme, už jsme seděli v letadle.
Já zahloubán do jednoho z mých nejoblíbenějších
autorů Williama Scotta, mimochodem autora
slavného Desperada, kamarád zařazen do
kategorie spáčů v letadle. (Dodnes nechápu, jak
může někdo v letadle usnout. Představa
nekonečné hloubky pod námi by mi nedovolila
zamhouřit oko ani na okamžik. A let by mohl být
jakkoliv dlouhý). Náš let byl časově snesitelný,
poněvadž výběr lokality byl už od počátku
naprosto jasný. Jižní Španělsko, Malaga, rodiště
hlavního představitele filmového zpracování
mojí oblíbené knihy Desperado - Antonia
Banderase. (To jsem nevěděl, to jsem vyčetl
v Cinemě). Hrdina filmu byl však v tomto případě
druhořadý, na prvním místě byly v plánu holky.
Krásné, opálené, se třemi šňůrkami dole,
s malinkými trojúhelníčky, zakrývající jen to
nejnutnější, nahoře.
„Přijeli jste sami?“ ptá se nás lámanou angličtinou
malá, boubelatá, recepční. „Ne, s plyšáky.“ Snažím
se být vtipný. Nepochopila. Nevadí. Přijeli jsme si
to užít a ne strávit čas s boubelkou na recepci.
První den pobytu dopadl katastrofálně. Dva bílí
jogurti na pláži, notně posíleni alkoholem, ovšem
ve svých očích neodolatelní. „Už nepiju“, hlásím
od vyvoněné záchodové mísy, která se rázem
stala mojí první družkou ve slunném Španělsku.
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Druhý den nedopadl o nic lépe. Dva červení
krocani, hledající úkryt ve stínu, ani pomyšlení
strávit další den na slunci. Třetí den s námi pro
změnu zamávala místní gastronomie. Nacpaní
k prasknutí jsme se nemohli ani pohnout a těžko
nám bylo ještě další den. Nicméně k večeru jsme
se trochu zmátořili a vyrazili za cílem naší cesty,
na „lov“. Krásky hodné „českých Desperádů“
však nejevily zájem nebo už byly zadané.
Dva dny před odletem se ale poštěstilo. Kousek
od našeho apartmánu se ubytovaly „dievčatá
z Rimavské Soboty“. Co na tom, že nevěděly, že
se nachází v rodišti Antonia Banderase, co na
tom, že neznaly spisovatele Williama Scotta a už
vůbec ne režiséra filmu Roberta Rodriqueze,
když vytáhly z kufru pálenku, kulturní
předsudky šly stranou. Slovenské dievčatá to
rozjely tak, že i tanečnice proslulého flamenga
jim měly co závidět.
Druhý den jsme v očekávání ťukali na sousedící
apartmán znovu. Zbytečně. Už od rána seděly
u stolu s chlapíky, kteří mohli být jejich dědečci.
Po kapsách půlroční důchody, v sandálech
značkové ponožky. Ale co. Budiž i jim přáno.
„Když už jsme tady, nepojedeme se podívat, kde se
ten Banderas vlastně narodil?“ obrátil jsem se
s dotazem na svého spolucestujícího. „Jasně“. Byl
to super nápad. Super strávený den. Super
zážitek. Škoda jen, že jsme nepotkali i slavného
rodáka. Třeba příště…
Po cestě zpátky jsme v blízkosti našeho
apartmánu málem zakopli o dvě ležící postavy.
„Dědkové“ to kapánek přehnali. A opuštěná,
neúnavná „dievčatá z Rimavské Soboty“ opět
lákaly. „Kde stě boli?“ „Za Banderasem.“ „Prišiel
s vami?“ „Ano, čeká za rohem.“ „Nech prídě aj on
na pálenku.“ Tak to už je fakt moc. Ještě, že se
nechtěly setkat i s Pablem Picassem, dalším
slavným rodákem z Malagy.
Petr Pavlásek

KALENDÁRIUM / červenec
2. 7. 1977
zemřel Vladimir Nabokov
(narodil se 22. 4. 1899)
ruský básník a prozaik
45. výročí úmrtí

4. 7. 1967
zemřel Ondřej Sekora
(narodil se 25. 9. 1899)
ilustrátor, autor knih pro děti
55. výročí úmrtí

3. 7. 1942
narodil se Jan Kostrhun
(zemřel 2. 5. 2022)
prozaik a scénárista
80. výročí narození

6. 7. 1907
narodil se Jaroslav Foglar
(zemřel 23. 1. 1999)
prozaik, autor knih pro mládež
115. výročí narození

7. 7. 1927
narodil se Neil Simon
(zemřel 26. 8. 2018)
americký dramatik
95. výročí narození

24. 7. 1802
narodil se Alexandre Dumas st.
(zemřel 5. 12. 1870)
francouzský prozaik a dramatik
220 výročí narození

Fráňa Šrámek / Léto budiž pochváleno
„Léto budiž pochváleno“ zní
citát z dramatu Léto od
Fráni Šrámka. Autora,
jehož 70. výročí úmrtí si
připomínáme v červenci.
Fráňa Šrámek se narodil
19. ledna 1877 v Sobotce.
V osmi letech se s rodiči
přestěhoval do Písku. Město si velmi oblíbil,
odehrává se v něm velká část jeho her i románů,
z nichž nejznámější je Stříbrný vítr. (V roce
1954 zfilmováno režisérem Václavem Krškou).
V roce 1903 nastoupil Šrámek vojenskou službu,
která mu byla o rok prodloužena. Zde se začaly
14

poprvé projevovat Šrámkovi antimilitaristické postoje. Po skončení vojenské služby studoval
práva, poté se začal věnovat literatuře. Psal do
časopisu Nový kult, redigoval časopis Práce.
V roce 1905 byl dvakrát vězněn za účast na
demonstracích a pro antimilitaristickou báseň
Píšou mi psaní. Šrámek se stal významným
představitelem tzv. generace anarchistických
buřičů. Všechna jeho díla měla značný vliv na
mladou generaci mezi dvěma světovými válkami.
Některé jeho básně se staly revolučními písněmi
proletářů. V roce 1946 byl Šrámek jmenován
národním umělcem. Zemřel 1. července 1952
v Praze. Pohřben je ve své rodné Sobotce.

KALENDÁRIUM / srpen
4. 8. 1962
narodil se Jáchym Topol
básník, prozaik, textař
vnuk spisovatele Karla Schulze
60. výročí narození

10. 8. 1932
narodil se Vladimír Páral
jeden z našich nejúspěšnějších,
současných prozaiků
90. výročí narození

18. 8. 1922
zemřel William Henry Hudson
(nar. 4. 8. 1841)
anglický spisovatel
100. výročí úmrtí
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5. 8. 1852
zemřel F. L. Čelakovský
(nar. 7. 3. 1799)
básník, překladatel
170. výročí úmrtí

11. 8. 2017
zemřel Richard Gordon
(nar. 15. 9. 1921)
anglický prozaik
5. výročí úmrtí

22 .8. 1922
narodil se Miloš Kopecký
(zemřel 16. 2. 1996)
oblíbený český herec
100. výročí narození

8. 8. 1922
narodila se Marie Kubátová
(zemřela 6. 6. 2013)
spisovatelka, prozaička
100. výročí úmrtí

14. 8. 1867
narodil se John Galsworthy
(zemřel 31. 1. 1933)
anglický prozaik a dramatik
155. výročí narození

24. 8. 1947
narodil se Paulo Coelho
brazilský romanopisec
úspěšný spisovatel a dramatik
75. výročí narození

12. srpna/ Mezinárodní den mládeže
Mezinárodní den mládeže (International
Youth Day) se každoročně připomíná 12. srpna.
Jde o svátek uznaný Valným shromážděním OSN.
V platnost vstoupil roku 1999, slaví se od roku
2000. Svátek upozorňuje svět na různá témata

týkající se mladých lidí. Mimo jiné přibližuje
problémy mládeže a celkově jejich život
v současnosti. V rámci tohoto dne se konají
konference mládeže, na kterých je řešena
problematika, jako je vzdělávání a zaměstnanost.
Mnozí považují vzdělání jako samozřejmost, ale
přesto je na světě mnoho mladých lidí, kteří
dostávají nekvalitní vzdělání, nebo dokonce
možnost vzdělávat se ani nemají. Tito lidé pak
nacházejí jen velmi málo slušných pracovních
příležitostí. Mezinárodní den mládeže tak
představuje pro každou zemi příležitost
posoudit své investice do mládeže, resp. do jejího
všeobecného vzdělávání.

Vzdělání i zábava pro mladé lidi v MěK Hodonín
V Městské knihovně Hodonín je pro mladé lidi
k dispozici neformální klub, nazvaný Zašívárna,
kde si lze zahrát fotbálek, přečíst komiksy,
zahrát hry na playstationu ad. Klub je přístupný
registrovaným návštěvníkům od 13 – 26 let.
Dalším místem pro setkávání mladých lidí je
čítárna / studovna v 1. patře hodonínské
knihovny, kde jsou k dispozici různé studijní
materiály, četba periodik, možnost zapůjčení
audioknih s tématem potřebným do školy, na
cesty nebo pro volnou chvíli. Nebo se zde dá jen
tak v klidu posedět či pracovat na svých
úkolech… Připojení na wi-fi zdarma.
Velmi využívanou místností pro mladé lidi je PC
učebna, nacházející se hned vedle studovny. Zde
se konají odborné semináře, lekce a přednášky.
Součástí PC učebny je např. DigiLab, sdílený
digitální prostor, nabízející nejnovější technické
využití, včetně 3D tisku. V neposlední řadě je

také potřeba se „pochlubit“ pořádáním online
e-sportovních turnajů League of Legends a
Counter-Strike. Jde o jedny z nejsledovanějších
her na světě, kdy v meznárodním klání se
odměny pohybují až ve statisících. V hodonínské
knihovně jsou odměny poněkud „skromnější“,
ale i tak si tyto turnaje mladé lidi získaly a oni si
naopak uvědomili, že Městská knihovna Hodonín
není místem „pouze pro knihomoly“, ale dá se
v ní najít i spousta jiné, multifunkční zábavy.
Strategie
těchto her
byly
i tématem
přednášky
ředitelky
MěK
Hodonín
Mgr. Petry Špačkové na osmém knihovnickém
kongresu v Lipsku.

Součástí aktivit Městské knihovny Hodonín jsou i KONVERZACE v cizích jazycích.
V loňském školním roce jste mohli přijít konverzovat v němčině, angličtině a italštině.
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1. Dáváte o dovolené přednost knihám nebo časopisům?
2. Na jakém místě nejčastěji a nejraději čtete?

Martin F., student, Hodonín
1. Já chci celé tyhle prázdniny procestovat,
takže číst budu tak možná cedule měst a států,
kterými budu projíždět.
2. Jinak nejraději čtu v posteli. Tedy pokud jsem
tam zrovna sám.

Leona H., zubní laborantka, Hodonín
1. Rozhodně dávám přednost knihám, takovým
těm lehčím, letním romancím.
2. Ráda čtu někde na dece u vody, a ještě raději
u moře. Pokud nejsou vlny 😊.
Dalibor V., svářeč, Dubňany
1. Čtu hlavně noviny. Časopisy trochu. Na knihy
čas vůbec nemám.
2. Noviny si rád přečtu po ránu, u kafé.

Kamila B., majitelka psího salónu, Kyjov
1. O dovolené čtu hlavně knihy. Nechám si i ráda
doporučit v knihovně nebo od kamarádek.
Laura Š., studentka, Hodonín
2. Čtu v podstatě kdekoliv. Třeba v letadle, když
1. Já čtu hlavně life-stylové časopisy. A inspirativní
je dlouhý let, je knížka naprosto nenahraditelná.
knihy. O prázdninách ale asi číst nebudu. Nebude
moc času. Chci si prázdniny co nejvíc užít.
2. Nejraději čtu doma, u krbu. To je samozřejmě
Filip P., řidič kamionu, Lužice
v zimě. A večer.
1. Knížky nečtu, někdy noviny a občas nějaký
časopis. Ale o dovolené určitě číst nebudu.
Viola K., malířka, Bzenec
Budu se válet někde u vody s pivem v ruce. 😊
1. Letos to s dovolenou moc nadějně nevidím,
2. Nemám vyloženě oblíbené místo nebo prostředí.
ale knížku si ráda přečtu kdykoliv.
2. Nejraději čtu na zahradě pod pergolou.
Vladimír T., ostraha objektu, Radějov
Voní tam kytky a bzučí včely.
1. Dovolená u mě není o čtení, ale o nějaké té akci.
Třeba na túře, na kole, ale určitě ne u knížky.
Marie G., důchodkyně, Hodonín
2. Přečtu si rád dobrou knihu jen když čas dovolí.
1. Já čtu jenom knížky z knihovny. Už moc roků
mám členský průkaz. A protože jsem v důchodu,
mám vlastně dovolenou pořád.
Ivo L., trenér, Kobylí
2. No, nejraději čtu na místě, kde je dost světla,
1. Já na dovolenou nemám čas. A když bych už jel,
protože mám špatné oči.
tak si vyberu časopisy s ženskýma v plavkách.
Ptala se: Jana Dukić
2. Knížky nečtu a noviny doma.
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VÝSTAVY / červenec / srpen
2. 7. – 27. 8. / galerie Vednevnoci
Jiří Jakub Mašek / MANDALY
Autor představí staré téma a moderní technologii.
Čtvrtek 7. 7. / 18.00 Vernisáž výstavy
9. 6. – 26. 8. / Plácek
Všemitahy
Představení tvorby mladé
hodonínské autorky
Viki Klepáčové.

1. 6. – 31. 8. / Výstavní sál
Každé dítě ví, kam to vyhodí
Výstava dětských prací na téma „Odpady“.
1. 6. – 31. 7. / Minigalérie Amatér
Amatérská výstava kreseb a textů
Výstava prací z kurzu Tvůrčího psaní. Jako bonus
Augustin Morávek, Nákresy z vojny / z roku 1928!

VÝBĚR akcí Městské knihovny Hodonín
7. 7. Významná historická výročí
5. a 6. července
Významná historická výročí ČR / Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
a Den upálení mistra Jana Husa / připomene
formou živého vysílání na IG student GOAH,
Tomáš Kotzian.
18.00 / Instagram Městské knihovny Hodonín
14. 7. / Letní autorské čtení
Radek Štěpánek a Tereza Bínová
V rámci projektu Hodonínské kulturní léto
a spolupráce s Domem kultury Hodonín.
Od 19.00 / Masarykovo náměstí /
parčík vedle kostela. V případě nepřízně
počasí Klidová zóna, MěK Hodonín.
19. 7. / Konverzace v angličtině
Také o prázdninách si můžete procvičit
angličtinu s bilingvní mluvčí Isabellou
A. Monagham.
16. 45 / Klidová zóna
28. 7. / Letní autorské čtení
Viktorie Hanišová
Autorské čtení známé spisovatelky a
překladatelky ve spolupráci s Lázněmi Hodonín.
Od 19.00 / U fontány, Lázně Hodonín
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Prázdninová dopoledne (nejen) pro děti
z příměstských táborů
13. 7. / Vesmír a Technologie
Vesmír / Scénické čtení Lukáše Ivánka
/z tvůrčí skupiny HAČTE/ zaměřené na vesmír.
8.30 – 12.30 / Přednáškový sál
Technologie / Seznámení s 3D tiskem, ozoboty,
stavění lega aj. Součástí dne bude také turnaj
ve fotbálku, hra na playstationu, tvorba pro děti.
8.30 – 12.30 / PC učebna
20. 7. / Divoký západ
Tematický program pod vedením knihovnic
z Dětského oddělení a pobočky Brandlova.
9.00 – 12.00 / dětské oddělení MěK Hodonín

SOUTĚŽ
1. - 31. srpna / Šifra Mistra knihovníka
Zábavná forma on-line únikové hry pro všechny
věkové kategorie. Otestujte své znalosti
a odemkněte pomocí správných odpovědí
zámky. Odkaz ke hře naleznete na webové
stránce a FB MěK Hodonín pod názvem Šifra
Mistra knihovníka. Své odpovědi pište na
adresu akce@knihovnahod.cz. Prvních deset
úspěšných luštitelů odměníme.

Připravujeme na srpen
3. 8. / Bába Bedla / autorské čtení Markéty Pilátové ve spojitosti s výtvarnou dílnou.
31. 8. / Rozloučení s prázdninami – připravujeme pestrý program pro děti i mládež.

INFORMACE
• Čeština pro cizince
Každou středu 15.00 – 16.00 a 16.30 – 18.00, Zasedací sál
Každý pátek 14.30 – 16.00 a 16.30 – 18.00 Zasedací sál
Lekce jsou zdarma.
• Na hlavní webové stránce knihovny www.knihovnahod.cz si můžete „prolistovat“ elektronická
vydání knihovního magazínu Knihomol. Klikněte na banner.
• V červenci a srpnu ProSenior UZAVŘEN.

8. 8. – 19. 8. 2022 bude Městská knihovna Hodonín z důvodu dovolené UZAVŘENA.
Pobočka Brandlova OTEVŘENA v běžném čase.
Po, Út, Čt, Pá / 7.30 – 11.00, 11.30. – 16.00
St. 12.00 – 16.00

Městská knihovna Hodonín přeje všem krásné letní prázdniny, plné slunce a pohody…
… a po prázdninách na viděnou 😊

kresba Vladimír Jiránek
Knihomol – dvojčíslí elektronického časopisu pro příznivce Městské knihovny Hodonín
Editorka: Alexandra Stušková, DiS., redaktorka: Jana Dukić, korektury: Bc. Jitka Štípská
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