
Naše BojkNaše BojkNaše BojkNaše BojkNaše Bojkovskovskovskovskovskooooo strana 17strana 17strana 17strana 17strana 17

pořadí  příjmení jméno národnost hlasy

1. Rowlingová Joanne Kathleen anglická 6982
2. Tolkien John Ronald Reul anglická 3183
3. Lanczová Lenka česká 2437
4. Foglar Jaroslav česká 1656
5. Němcová Božena česká 1494
6. MacDonaldová Betty americká 1455
7. Blytonová Enid anglická 1098
8. Jirotka Zdeněk česká 1093
9. Lindgrenová Astrid švédská 990

10. Waltari Mika finská 983

10 nejoblíbenějších českých autorů na počátku 21. století (podle pořadí oblíbených knih):

pořadí příjmení jméno       hlasy
1. Lanczová Lenka 2437
2. Foglar Jaroslav 1656
3. Němcová Božena 1494
4. Jirotka Zdeněk 1093
5. Čapek Karel 926
6. Miler - Doskočilová Zdeněk, Hana 662
7. Sekora Ondřej 619
8. Hašek Jaroslav 603
9. Frýbová Zdena 506

10. Erben Karel Jaromír 486

10 nejoblíbenějších knih českých čtenářů na počátku 21. století
pořadí název příjmení jméno národnost hlasy

1. Harry Potter Rowlingová Joanne Kathleen anglická 6979
2. Pán prstenů Tolkien John Ronald Reuel anglická 2697
3. Bible 1996
4. Saturnin Jirotka Zdeněk česká 1888
5. Babička Němcová Božena česká 1082
6. Egyp�an Sinuhet Waltari Mika finská 895
7. Malý princ Saint-Exupéry Antoine de francouzská 832
8. Co život dal a vzal MacDonaldová Betty americká 686
9. Vejce a já MacDonaldová Betty americká 673

10. Děti z Bullerbynu Lindgrenová Astrid švédská 647

A ještě několik zajímavostí.

- Do této ankety se zapojilo přes 93 000 obyvatel České republiky, což je pouze cca 1%
veškerého  obyvatelstva

- V anketě se objevilo více než 12 000 titulů knih.
- Více než 50% titulů získalo pouze jeden hlas.
- Mezi nejoblíbenějšími 204 knihami je jich česká necelá polovina (43%) hlasů - svědčí to o

oblíbenosti českých autorů.

Ještě jednou upozorňuji -  máte-li zájem se blíže s těmito zajímavými výsledky seznámit,
ptejte se v městské knihovně.

Božena Gajdová

MOJE KNIHA
Vnímaví návštěvníci knihovny, pozorní čtenáři regionálního časopisu Naše Bojkovsko a

posluchači rozhlasu a televize, ba i přátelé internetu zajisté před časem zaregistorvali (a mnozí
se i zúčastnili hlasování), že byla Svazem knihovníků a informačních pracovníků České re-
publiky vyhlášena anketa MOJE KNIHA.

Jednalo se o celonárodní akci, při níž měla být nalezena nejoblíbenější kniha a nejoblíbe-
nější autor českých čtenářů na počátku 21. století.

Hlasování probíhalo přes internet a u nás také formou anketních lístků, které jste měli
možnost vyplnit v městské knihovně.

Tato akce trvala od začátku roku až do konce září. V měsíci říjnu v rámci Týdne knihoven
pak byly slavnostně uveřejněny její výsledky.

Protože byla však v tuto dobu městská knihovna uzavřena, považuji za svou povinnost s
výsledky ankety Vás alespoň touto formou seznámit. Posu�te každý sám, zda jsou překvapivé.

V anketě bylo vyhodnoceno celkem 200 nejoblíbenějších autorů, 71 jmen nejoblíbeněj-
ších českých autorů a 204 titulů nejoblíbenějších knih.

Protože by to byl zdlouhavý seznam, uvádím pro orientaci pouze vždy prvních 10
míst. Zájemci pak mají možnost na celkové výsledky nahlédnout na požádání v knihovně.

10 nejoblíbenějších autorů českých čtenářů na počátku 21. století (podle pořadí oblíbených
knih):

Knihovna
V pátek 26. listopadu rozhodně nezaváha-

li ti, kdo si přišli do městské knihovny poslech-
nout vyprávění pana Martina Kryštofa na téma
ORCHIDEJE.

Tyto překrásné květiny jsou dlouholetou
láskou pana Kryštofa, který se již několik let
intenzívně věnuje jejich pěstování. Ve svém
povídání zabloudil do historie  rozšíření a pěs-
tování těchto rostlin. Poradil, jak nejlépe při-
pravit substrát pro jejich růst, jak o ně pečovat,
aby byly co nejhezčí a dobře kvetly.

Součástí této besedy byla také výstava asi
dvaceti rostlin ze soukromé sbírky pana Kryš-
tofa. Většina z těchto rostlin byla v květu, takže
se bylo na co dívat a co obdivovat.

Přítomní určitě nelitovali svého času, kte-
rý této akci věnovali, a odešli s těmi nejlepšími
pocity, zážitky a novými poznatky o orchidejích.

Panu Kryštofovi za všechny moc děkuji a
přeji mu, aby se mu rozšiřování jeho sbírky da-
řilo a kytičky mu dělaly svým růstem a květem
jenom radost.                            Božena Gajdová

Beseda
V předvánočním čase, plném shonu a oče-

kávání, se určitě každý z nás rád trošku poza-
staví a zavzpomíná. Jednou z takových příleži-
tostí, kterou Vám tímto nabízíme, je vánoční
beseda, která ty starší vrátí a mladší „poučí“ o
tom, jaké to bylo ve vánočním čase dříve. Poví-
dání  bude vycházet ze vzpomínek paní Anny
Otřísalové a beseda bude doplněna ukázkou
knih s vánoční tématikou a v neposlední řadě si
poslechneme trochu hudby - případně si spolu
zazpíváme.

Beseda se uskutečnila v pondělí  20. pro-
since v jídelně PENZIONU.

Božena Gajdová

Besedy v knihovně
Středa 12. 1. 2005

Island a Faerské ostrovy
- země ohně a ledu

(sopky, gejzíry, vodopády, papuchálkové
a dobrosrdeční seveřané).
Přednáší. Igor FORGÁČ

Začátek  v 17 hod.

Čtvrtek 10. 2. 2005
GRUZIE

přednáší Michal POKORNÝ
Začátek v 17 hod.
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Slovácké divadlo

▲▼▲ Z KULTURY ▲▼▲ Z KULTURY ▲▼▲

Muzeum Bojkovska pořádalo ve velké za-
sedací místnosti Městského úřadu v Bojkovi-

cích ve čtvrtek 2. prosince 2004 tradiční "Mikulášské před-
vádění".Výrobu panenek, figurek nebo betlémů z kuku-
řičného šustí předváděla paní Jaroslava Jančářová z
Uherského Hradiště, Leona Moš�ková ze Šumic zdobila
perníky, Jitka Městková z Bojkovic vyráběla ozdoby na
vánoční stromek, adventní věnce, ozdobné stromečky a jiné
dekorativní předměty určené k předvánoční výzdobě. Pě-
tici předvádějících doplnili dva muži, František Zuska ze
Zlína, který učil zájemce vyrobit si ozdoby na vánoční stro-
mek ze slámy a řezbář Josef Šlegl ml. z Pitína ukazoval
zájemcům různé výrobky zhotovené ze dřeva. Je také au-
torem reliéfu na nové budově Obecního úřadu v Pitíně.
Ubrusy vyšívané zajímavou technikou nabízela Marie Po-
mykalová z Boršic u Blatnice.

  Muzeum Bojkovska

Předplatné na šest představení stojí  550,- a 500,- Kč podle pořadí. Doprava autobusem je za 240,- Kč. Jezdíme na
skupinu D ve čtvrtek.

Zveme všechny na

VIII.
reprezentační

ples města
který se koná 29. ledna 2005

ve všech prostorách Kulturního domu
v Bojkovicích.

Začátek ve 19.30 hodin.
Hraje dechová hudba Kotáranka,

KASANOVA, Skaláci a
 cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka.

Předtančení.

Předplatné do Slováckého divadla na rok 2005

V této sezóně můžete vidět :

▼▼▼▼▼ Boris Vian - Svačina generálů
▼▼▼▼▼ Neil Simon - Vstupte !
▼▼▼▼▼ Terrence McNally, David Yazbek - Donaha !
▼▼▼▼▼ Bratři Mrštíkové - Maryša

▼▼▼▼▼ Michail Jurievič Lermontov - Maškaráda
▼▼▼▼▼ Bertold Brecht - Žebrácká opera

Ještě je volných několik míst, informace u M. Špiritové,
telefon 572 64 11 51.

První představení sezóny roku 2005 se bude konat ve čtvrtek 20. ledna 2005

Boris Vian - Svačina generálů

Pozvánka do divadla

Divadlo BROD
zve všechny

na divadelní představení

O studánce Ohloběnce
Kulturní dům Bojkovice

Pátek 27. února 2005 v 16 hodin

Odjezd autobusu v 18 hodin ze zastávky v Pitíně. Z Bojkovic odjedou autobusy v 18.15 od OD TIS , zastávka v Záhorovi-
cích naproti školy je v 18.20 a v Nezdenicích v 18.25 hodin. V Uherském Brodě 18.35 hod. u Kollerů.
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FAŠANK
Na neděli 6. února 2005 připravili členové souboru Svět-

lovan a Světlovánek spolu s cimbálovou muzikou Jaroslava
Pavlíka tradiční obchůzku městem. Tento fašankový průvod
skakúnů, masek a muzikantů se stal v Bojkovicích již tradiční
a předznamenává blížící se jaro.

V Bojkovicích hrálo Hoffmannovo divadlo z Uher-
ského Hradiště pohádku "Princové jsou na draka"

Slavičínské divadlo znovu v Bojkovicích

SemTamHlod ve velké zasedací místnosti - IC

SemTamFór "Pravdivý příběh Kryštofa Kolumba"

Večer při svíčkách

SemTamHlod
2. 2. 2005

ve velké zasedací místnosti - IC
  /vchod z ulice Komenského/ začátek v 19.30 hodin

Slavičínské divadlo

Výstava

Ve vestibulu Městského úřadu v Bojkovicích byla instalová-
na výstava prací dětí Zvláštní školy Bojkovice.

 "Stavba roku Zlínského kraje"
od 21. února  do 3. března 2005

 ve vestibulu Městského úřadu v Bojkovicích
/vchod z ulice Komenského/

 Připravujeme výstavu
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Naši noví občánci

Miroslav Duszek Husova

František Matula Husova

Tamara Dolinová Fučíkova čtvr�

Bohumil Navrátil Černíkova

Michaela Majtnerová Mánesova II

Michal Jančář č. Bzová

Jakub Kuchař Mánesova II

Uzavřeli sňatek

Štěpán Dubovský, Podhájí - Veronika Hubíková

Zesnulí

Zdeněk Kolísek 78 let Fučíkova čtvr�

Emilie Mazáčová 87 let Tovární

Miroslav Zábranský 67 let Bezručova čtvr�

Zuzana Šlahorová 22 let Bezručova čtvr�

Emil Papák 72 let Drahy

Zdenka Matoušková 45 let Bezručova čtvr�

Josef Ondrůšek 76 let Štefánikova

Františka Viceníková 90 let Přečkovice

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kroni-
ce, informujte M.Špiritovou na Městském úřadě v Bojkovi-
cích nebo telefonicky na čísle tel. 64 11 51.

Uplynulo 5 let od doby, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka a babička paní
Anděla Pekařová z Bojkovic.

S láskou v srdci vzpomíná dcera Hana s
manželem a vnuk Martin

 Odešla… jediná na světě jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejhezčí vzpomínka. Ta by-
tost předrahá, to byla naše maminka.

Dne 10. 12. uplyne 18 smutných let, kdy nás
opustila moje milovaná maminka, naše laskavá a
obětavá babička paní  Marie Abrahámová z Kr-
hova. S láskou a úctou vzpomínají dcera Marie s
rodinou a syn  Otto s rodinou. Děkujeme všem,
kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.

Vzpomínka na Tebe stále bolí,
tu bolest ani léta nezahojí.

Dne 2. února vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Josefy Viceníkové. S láskou vzpomíná
dcera Alena.

Dne 14. prosince vzpomeneme druhé vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan Milan Zem-
čík z Bojkovic.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují manželka, dcera a syn s rodinami

Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš
nám maminko, chybíš nám všem.

Dne 11. ledna vzpomeneme první výročí
úmrtí naší drahé maminky, babičky a praba-
bičky paní Marie Mikulkové ze Bzové.

S láskou vzpomínají syn Stanislav a vnuč-
ka Kristina,dcera Jana s manželem a vnučky
Jana a Petra s rodinami.

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou
živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo. Spravedl-
nost smrti nepodléhá.

Mdr 1, 13-14a.15

V pondělí dne 10. ledna si při zádušní mši
svaté v místním  kostele sv. Vavřince připo-
meneme první výročí úmrtí našeho milované-
ho tatínka a starostlivého dědečka pana Fran-
tiška Slavíčka. Odpočívej v pokoji.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v
srdcích dál.

Dne 20. ledna je rok, co vzpomínáme smutné
výročí úmrtí pana Petra Polanského z Bojkovic.
S láskou vzpomíná manželka a rodina.

Pozůstalá rodina  po zemřelém panu Miroslavu Zábranském
děkuje všem příbuzným, přátelům a známým za květinové dary,
projevení soustrasti a účast na posledním rozloučení s naším
milovaným manželem, tatínkem a dědečkem.

manželka Zdeňka a dcery s rodinami

Nejprodávanější knihy
V papírnictví v Sušilově ulici u paní Elišky Urbánkové jsou
to tyto knihy :

Marie Poledňáková - S tebou mě baví svět
Danielle Steelová - Strážný anděl
Shannon Drake - Ve stínu noci
William Boyd - Každé lidské srdce
Heather Graham - Čarovné Vánoce
Gerti Samelová - Sedm Tibe�anek
Jiří Kolbaba - Příběhy z cest
Michael Moore - Hloupí muži
Jacqueline Dauxoisová - Kleopatra
Vaříme s Bleskem
Výrobky ze slaného těsta

V “Knize” na Sušilově ulici u  pana Ladislava Dvorského jsou to:
Wilbur Smith - Oko tygra
Jitka a Kateřina Bártů - Rodinná pouta
Nora Robertsová - Prvorození
Vlasta Javořická - Modré zvonky
Vlasta Javořická - Dvě andulky
Stephan King - Vlci z Cally
Zdeněk Miler -Krtek a sněhulák
Karel Gott - Posel dobrých zpráv
Jan Míka - Náměstíčko
Martin Both - Konopí dějiny
100 nejkrásnějších měst světa




