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Medailony vybraných autorů
 Benjamin Kuras
 Petr Sís
 Oldřich Šuleř

Medailony autorů a kulturní výročí (i ze starších informačních listů) si můžete
stahovat a tisknout z webové stránky KVK Liberec – oddíl Pro knihovny:
https://www.kvkli.cz/pro-knihovny/medailony-kulturni-vyroci/medailony-autoru.html

březen
2019

Aktuality
Informační listy jsou vydávány čtvrtletně, v elektronické podobě na stránkách KVK v Liberci
https://www.kvkli.cz/pro-knihovny/sluzby-knihovnam-liberecka/informacni-listy.html

Pro knihovny
Aktuality – kontakty – materiály ke stažení – rady – náměty
www.kvkli.cz/pro-knihovny/sluzby-knihovnam-liberecka

Statistiky za rok 2018
Údaje z Ročních výkazů již byly zpracovány a obdrželi jste v elektronické podobě konečná
čísla stavu fondu Vašich knihoven. Zaslaný e-mail si uložte, na zaslaná čísla navážete při
zpracování výkazu za rok 2019.

Všem knihovnám a účetním, které dodávají ekonomické údaje, patří poděkování za včasné
vyplnění a odeslání výkazu.

Statistika návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí
nově od roku 2019
Potřeba evidence již od začátku roku pro výkaz za rok 2019!
Změny od roku 2019
Ve výkaze za rok 2019 se objeví dva nové řádky (údaje) a to v souvislosti s vykazováním akcí,
které se konají v budově knihovny, ale jejichž hlavním pořadatelem není knihovna.
Současná definice takovéto akce a jejich návštěvníky nezahrnovala a do statistického výkazu
se tedy akce, jejichž hlavním pořadatelem nebyla knihovna a návštěvníci těchto akcí se
nezapočítávaly. Nebylo tak adekvátně zachyceno využívání knihovny a jejích prostor.
Ve výkaze proto bude rozšířen oddíl II. Uživatelé o řádek č. 0209 "Návštěvníci ostatních akcí,
kde knihovna není hlavním pořadatelem", a adekvátně k tomu o řádek č. 0418 "Ostatní
akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem" v oddíle IV. Další údaje. Návštěvníci těchto
akcí se budou ZAPOČÍTÁVAT do celkového počtu fyzických návštěvníků knihovny. Tento jev
se stává stále častější, a proto bylo rozhodnuto začlenit ho do statistického vykazování.
Změny byly navrženy a odsouhlaseny na jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce.

Ke změně se přistoupilo z důvodu měnících se funkcí knihoven, které se stávají komunitními
centry ve svých obcích a poskytují své prostory zájmovým skupinám v místě svého působení.
Zájmové skupiny mohou být různé - místní spolky, neziskové organizace, zájmové kroužky
apod., se kterými knihovna spolupracuje a které nemají adekvátní prostory pro
uskutečňování svých vzdělávacích aktivit. Knihovna jim své prostory pronajímá, či jinak
poskytuje.
DEFINICE A POČÍTÁNÍ KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO PŘIPOMENUTÍ
Kulturní akce – knihovnou pořádané akce pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je
kultivace osobnosti, poskytují zábavu a estetický zážitek, zpravidla se nevyžaduje aktivní
spoluúčast účastníků (besedy, výstavy, koncerty, divadla, literární čtení, besedy s dětmi,
autorská čtení, pasování prvňáčků, Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, výtvarné a tvůrčí
dílny).
Vzdělávací akce – knihovnou pořádané akce pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je
rozvoj vědomostí a znalostí, poskytují nové informace a poznatky. Vyžaduje se aktivní
spoluúčast účastníků (školení, kurzy, přednášky, akce ve spolupráci se školou…)
Evidence počtu vzdělávacích akcí
Stejná akce jeden den – uvádí se počet opakování
Vzdělávací cyklus – vykazuje se každá lekce, např. cyklus 15 lekcí = 15 akcí

Evidence počtu návštěvníků
Opakování akce v daném dni = počty návštěvníků se sčítají.
Cyklické vzdělávací akce – za každou lekci se počet návštěvníků sčítá
Návštěvnost internetu - sledovat samostatně.

MVS – meziknihovní výpůjční služba
Při zajišťování knih svým čtenářům se obracejte na paní H. Frömelovou, tel.
482 412 187, fromelova@kvkli.cz. Knihy Vám budou zaslány z výměnného
fondu.
Pokud kniha, kterou žádáte, nebude ve výměnném fondu, může Vám být
zapůjčena prostřednictvím služby MVS z fondu KVK v Liberci.

Podmínkou je objednání knihy elektronickou žádankou na webu KVK v Liberci
https://www.kvkli.cz/zadanka-mvs-pro-knihovny.html

Na této adrese vyplníte formulář k požadované knize a publikace Vám bude zaslána poštou
nebo ji doveze řidič p. Puchýř v nejbližším možném termínu.
Podrobné informace včetně odkazu na metodické pokyny poskytování služby MVS si můžete
přečíst na adrese:
https://www.kvkli.cz/sluzby/meziknihovni-sluzby-submenu/pro-knihovny.html

Evidence knihoven – hlášení změn na MK ČR
EVIDENCE KNIHOVEN, adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury a související
informace jsou k dispozici na adrese:
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvemkultury-a-souvisejici-informace-341.html
Zde je možné si stáhnout „Formulář žádosti o změnu údajů v evidenci knihoven - právnické
osoby“
Z formuláře je patrné, jaké údaje je nutno povinně hlásit a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy ke změně došlo:

PROVOZOVATEL KNIHOVNY
 Název:
 Sídlo: (ulice, PSČ, obec, okres, kraj)
 Právní forma:
 IČ:
 Předmět činnosti:
 Kontaktní osoba: (jméno, telefon, e-mail)
KNIHOVNA
 Název:
 Evidenční číslo:
 Adresa: (ulice, PSČ, obec, okres, kraj)
Jsou také uvedeny povinné přílohy dokládající změny:
1) knihovní řád – kopie platného znění včetně příloh
2) zřizovací listina, popř. statut (příspěvkové organizace či organizační složky státu nebo
územně samosprávného celku), obecní knihovny bez právní subjektivity předloží
prohlášení provozovatele o provozování knihovny, a/nebo
3) kopie dokumentu dokládajícího změnu (zápis z jednání zastupitelstva apod.)
Součástí zveřejněné evidence knihoven nejsou knihovní řády, pokud tedy změna
knihovního řádu nevede k zásadnímu omezení služeb, není třeba ji oznamovat.

Za neohlášení změn do evidence knihoven hrozí sankce:
Pokud by provozovatel knihovny změnu neohlásil, a ministerstvo změnu zjistilo, ať již na
základě oznámení třetí osoby či na základě vlastní veřejnosprávní kontroly, uloží
provozovateli, aby změnu nahlásil dodatečně (§ 19). Pokud by provozovatel ani v dodatečné
lhůtě nedostatek neodstranil, dopustil by se přestupku dle § 20. Ministerstvo může udělit
pokutu v rozsahu od 5 000 do 200 000 Kč.

Postup při odepisování knih v systému CLAVIUS REKS
Na základě stoupajících dotazů ohledně odepisování knih v systému CLAVIUS REKS uvádím
postup při odepisování:

Po přihlášení do REKSu si otevřete v Hlavní nabídce systému CLAVIUS REKS:
Informace o dokumentu – napište přírůstkové číslo nebo sejměte čárový kód
Kliknout na zobraz
Kliknout na oprava svazku –zkontrolovat údaje s knihou
Kliknout na odepsat – opět kontrola a vybrat z nabídky důvod odpisu
Kliknout na odepsat

Výměnný fond - duplicity
Při vyhledávání v katalogu Výměnného fondu můžete stále narazit na duplicity záznamů.
Bohužel je nelze systémově vyhledat a dávkově opravit. Opravují se tak pouze v případě,
když na ně přijdeme při práci s výměnnými soubory.
Většinu knih máme pouze jednou, jen výjimečně jsou knihy ve dvou exemplářích. Pokud Vám
tedy počítač ukazuje 2 a více exemplářů výměnného fondu, jedná se zpravidla o duplicitu,
kterou je nutné nahlásit kolegyni Frömelové na email: fromelova@kvkli.cz

Centrální nákup X vlastní nákup knihoven
Řada knihoven využívá pro svoji knihovnu centrální nákup knih v Krajské vědecké knihovně
prostřednictvím Smlouvy o nákupu a zpracování knih. Zároveň si paralelně doplňují fond
sami. Je vždy třeba nahlásit pí. Krupauerové na e-mail: krupauerova@kvkli.cz, jaké knihy si
do knihovny kupujete, aby nedošlo k duplicitě nakoupených knih. Obezřetnost je potřeba
hlavně u dílových publikací. Pokud máte předchozí díly nakoupené přes KVK, vedeme to
v patrnosti a další navazující díly pro Vaši knihovnu objednáváme. V poslední době se
setkáváme s případy, že si do knihovny nakoupíte díly, které pro Vás máme již objednané.

Katalogizace nových knih v Claviu REKS
Apelujeme na knihovny, aby při vkládání nových knih, které jim rozvážíme, důsledně
dodržovaly postup vkládání do počítače. Poté, co si knihu vyhledáte v katalogu, klikněte pod
katalogizačním záznamem na možnost Zde můžete vložit nový svazek k tomuto titulu!
Nikdy nevybírejte možnost vložení zcela nového titulu!!!
Pokud titul v katalogu opravdu nenajdete, kontaktujte pí. Sukovou sukova@kvkli.cz. Daný
titul do REKSu stáhneme a přidáme, jedině tak bude záznam odpovídat katalogizačním
pravidlům. Vyhneme se tak chybně zpracovaným záznamům a případnému dvojímu vložení
jednoho záznamu.
Dále je důležité vyplňovat pole tematická skupina.
V tabulce, kde se Vám generuje přírůstkové číslo a čárový kód u pole tematická skupina
klikněte na šipku a objeví se Vám výběr: naučná, beletrie, mládež naučná, mládež beletrie.
Vždy jednu z možností zadat! Nenechávat toto pole prázdné.

Připravované akce, vzdělávání a počítačové kurzy
Tak jako v minulých letech, tak i letos žádala Krajská vědecká knihovna v programu VISK2 o
finanční podporu vzdělávacích a počítačových kurzů. Zatím nejsou známa konkrétní data
jednotlivých kurzů a školení.
Sledujte stránku https://www.kvkli.cz/pro-knihovny/vzdelavani/odborne-vzdelavani.html,
kde je prozatím uveden seznam kurzů, které po schválení VISKu2 budou realizovány.

Akce SKIP

10. 5. 2019
13. - 14. 6.
2019

zájezd na veletrh Svět knihy
Celostátní valná hromada SKIP v Praze
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valnahromada

Duben
1. 4. 1809

nar. Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský prozaik (zemř. 4. 3. 1852)

210

1. 4. 1929

nar. Milan Kundera, prozaik, dramatik a překladatel

90

2. 4.

Mezinárodní den dětské knihy - vyhlášen roku 1967

4. 4. 1774

zemř. Oliver Goldsmith, anglický prozaik (nar. 10. 11. 1730)

4. 4. 1914

nar. Marguerite Durasová, francouzská prozaička (zemř. 3. 3. 1996) 105

4. 4. 1944

nar. Benjamin Kuras, spisovatel, dramatik a překladatel

75

5. 4. 1969

zemř. Gabriel Chevallier, francouzský humorista (nar. 3. 5. 1895)

50

5. 4. 2009

zemř. Herma Svozilová, novinářka a spisovatelka (nar. 29. 8. 1914)

10

6. 4. 1899

nar. Josef Toman, romanopisec a dramatik (zemř. 27. 1. 1977)

120

6. 4. 1924

nar. Miroslav Skála, autor satirické prózy (zemř. 24. 2. 1989)

95

6. 4. 1969

nar. Lucie Seifertová, spisovatelka a ilustrátorka

50

7. 4.

Světový den zdraví - slaví se od roku 1950

7. 4. 1924

nar. Johannes Mario Simmel, rakouský spisovatel (zemř. 1. 1. 2009) 95

7. 4. 1999

zemř. Ivan Diviš, básník a esejista (nar. 18. 9. 1924)

20

8. 4. 1914

zemř. Jakub Arbes, prozaik a publicista (zemř. 12. 6. 1840)

105

8. 4. 1944

nar. Christoph Hein, německý prozaik

75

11. 4. 1894

nar. Lev Blatný, povídkář a básník (zemř. 21. 6. 1930)

125

13. 4. 1924

nar. Ludmila Romportlová, prozaička

95

14. 4. 2009

zemř. Maurice Druon, francouzský spisovatel (nar. 23. 4. 1918)

10

15. 4. 2014

zemř. Ladislav Ballek, slovenský prozaik (nar. 2. 4. 1941)

5

16. 4. 1904

nar. František Rachlík, prozaik a dramatik (zemř. 13. 2. 1980)

115

18. 4. 1974

zemř. Marcel Pagnol, francouzský prozaik (nar. 28. 2. 1895)

45

19. 4. 1824

zemř. George Gordon Byron, anglický básník (nar. 22. 1. 1788)

195

19. 4. 1989

zemř. Daphne Du Maurier, anglická prozaička (nar. 13. 5. 1907)

30

19. 4. 2009

zemř. James Graham Ballard, britský spisovatel (nar. 15. 11. 1930)

10

22. 4.

Den Země - slaví se od roku 1970

22. 4. 1914

nar. Jan de Hartog, nizozemský spisovatel (zemř. 22. 9. 2002)

23. 4.

Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen v roce 1995

22. 4. 1899

nar. Vladimir Nabokov, americký prozaik (zemř. 2. 7. 1977)

120

24. 4. 1964

zemř. Josef Hais-Týnecký, prozaik (nar. 2. 3. 1885)

55

25. 4. 2014

zemř. Stefanie Zweigová, německá spisovatelka (nar. 19. 9. 1932)

5

26. 4. 1564

pokřtěn William Shakespeare, anglický dramatik (zemř. 23. 4. 1616) 455

26. 4. 1914

nar. Bernard Malamud, americký prozaik (zemř. 18. 3. 1986)

105

27. 4. 1929

nar. Ivan Vyskočil, dramatik, prozaik a herec

90

28. 4. 1944

nar. Milena Fucimanová, spisovatelka a básnířka

75

30. 4. 1994

zemř. Richard Scarry, americký spisovatel (nar. 5. 6. 1919)

25

245

105

Květen
1. 5.

Svátek práce – slaví se od roku 1890

1. 5. 1964

zemř. Emil Vachek, novinář a prozaik (nar. 2. 2. 1889)

55

2. 5. 1859

nar. Jerome Klapka Jerome, britský prozaik (zemř. 14. 6. 1927)

160

4. 5. 1914

nar. Emmanuel Roblés, francouzský prozaik (zemř. 22. 2. 1995)

105

4. 5. 1949

nar. Graham Swift, anglický prozaik

70

4. 5. 2009

zemř. Václav Cibula, autor knih pro mládež (nar. 7. 11. 1925)

10

5. 5. 1904

zemř. Mór Jókai, maďarský prozaik (nar. 18. 2. 1825)

115

5. 5.

Významný den ČR – výročí Květnového povstání v roce 1945

8. 5.

Státní svátek ČR – výročí kapitulace Německa v roce 1945

6. 5. 1949

zemř. Maurice Maeterlinck, belgický dramatik (nar. 29. 8. 1862)

70

7. 5. 1929

nar. Jiří Pechar, literární teoretik, prozaik a překladatel

90

10. 5. 1989

zemř. Dominik Tatarka, slovenský prozaik (nar. 14. 3. 1913)

30

11. 5. 1949

nar. Petr Sís, spisovatel, ilustrátor a grafik

70

14. 5. 1924

nar. Eduard Petiška, básník a prozaik (zemř. 6. 6. 1987)

95

15. 5. 1929

nar. Jan Trefulka, prozaik a scenárista (zemř. 22. 11. 2012)

90

16. 5. 1909

nar. František Kožík, prozaik a dramatik (zemř. 5. 4. 1997)

110

16. 5. 1984

zemř. Irwin Shaw, americký prozaik (nar. 27. 2. 1913)

35

17. 5. 1944

zemř. Milena Jesenská, publicistka a prozaička (nar. 10. 8. 1896)

75

17. 5. 1989

zemř. Ota Hofman, prozaik a scenárista (nar. 10. 4. 1928)

30

20. 5. 1799

nar. Honoré de Balzac, francouzský prozaik (zemř. 18. 8. 1850)

220

22. 5. 1859

nar. Arthur Conan Doyle, anglický prozaik (zemř. 7. 7. 1930)

160

22. 5. 1939

zemř. Jiří Mahen, prozaik, básník a knihovník (nar. 12. 2. 1882)

80

23. 5. 1929

nar. Ervín Hrych, prozaik a novinář (zemř. 25. 2. 2016)

85

24. 5. 1924

nar. Břetislav Hodek, prozaik a překladatel (zemř. 18. 3. 2007)

95

27. 5. 1944

nar. Alex Koenigsmark, spisovatel a dramatik (zemř. 23. 1. 2013)

75

30. 5. 1914

nar. Jiří Marek, prozaik a novinář (zemř. 10. 12. 1994)

105

31. 5. 1819

nar. Walt Whitman, americký básník (zemř. 26. 3. 1892)

200

Červen
1. 6.

Mezinárodní den dětí – slaví se od roku 1950

1. 6. 1924

nar. Oldřich Šuleř, prozaik a publicista (26. 1. 2015)

95

1. 6. 1954

zemř. Martin Andersen Nexö, dánský prozaik (nar. 26. 6. 1869)

65

2. 6. 2009

zemř. David Eddings, americký spisovatel (nar. 7. 7. 1931)

10

3. 6. 1924

zemř. Franz Kafka, pražský německý prozaik (nar. 3. 7. 1883)

95

5. 6. 1949

nar. Ken Follett, britský spisovatel

70

6. 6. 1799

nar. Alexandr Sergejevič Puškin, ruský básník (zemř. 10. 2. 1837)

220

6. 6. 1909

nar. Ivan Jelínek, básník a prozaik (zemř. 27. 9. 2002)

110

10. 6. 1949

zemř. Sigrid Undsetová, norská prozaička (nar. 20. 5. 1882)

70

12. 6. 1819

nar. Charles Kingsley, anglický romanopisec (zemř. 23. 1. 1875)

200

13. 6. 1909

nar. Vladimír Neff, romanopisec a překladatel (zemř. 2. 7. 1983)

110

13. 6. 1914

nar. Anna Maria Orteseová, italská prozaička (zemř. 9. 3. 1998)

105

15. 6. 1894

nar. Trygve Gulbranssen, norský romanopisec (zemř. 10. 10. 1962)

125

15. 6. 2004

zemř. Václav Pavel Borovička, spisovatel (nar. 8. 9. 1920)

15

15. 6. 1889

zemř. Mihai Eminescu, rumunský básník (nar. 15. 1. 1850)

130

16. 6. 1894

nar. Josef Kopta, prozaik a překladatel (zemř. 3. 4. 1962)

125

17. 6. 1914

nar. John Hersey, americký prozaik (zemř. 24. 3. 1993)

105

21. 6. 1914

zemř. Bertha von Suttner, rakouská spisovatelka (nar. 9. 6. 1843)

105

21. 6. 1954

nar. Robert Menasse, rakouský prozaik a esejista

65

22. 6. 1904

nar. Michal Choromański, polský prozaik (zemř. 24. 5. 1972)

115

23. 6. 1889

nar. Anna Achmatovová, ruská básnířka (zemř. 5. 3. 1966)

130

23. 6. 1959

zemř. Boris Vian, francouzský prozaik (nar. 10. 3. 1920)

60

24. 6. 1979

zemř. István Örkény, maďarský prozaik (nar. 5. 4. 1912)

40

26. 6. 1924

nar. Giovanni Giudici, italský básník (zemř. 24. 5. 2011)

95

27. 6.

Významný den ČR – Den památky obětí komunistického režimu

30. 6. 1889

nar. Vladimír Sís, prozaik a publicista (zemř. 2. 7. 1958)

130

30. 6. 1944

nar. Raymond Moody, americký spisovatel a psycholog

75

Benjamin Kuras
*4. 4. 1944 Zlín
Český spisovatel, dramatik, překladatel a publicista židovského vyznání. Jeho původní jméno bylo Miloslav Kuraš. Narodil se ve
Zlíně. V roce 1947 se přestěhoval s rodiči do Olomouce. Zde vystudoval střední školu a posléze také anglistiku na Univerzitě
Palackého. Nějakou dobu pracoval jako rozhlasový redaktor. Do Velké Británie emigroval v roce 1968. V Londýně nastoupil do české
redakce BBC. Roku 1974 konvertoval k judaismu a změnil si jméno na Benjamin Kuras. Delší čas pobýval v Izraeli, Portugalsku, Itálii a
USA. V pozdějších letech se úspěšně věnoval psaní rozhlasových a divadelních her. Jeho hry se hrály v několika zemích.
Od roku 1990 publikuje v řadě českých periodik. Vydal několik desítek knih v češtině. Pravidelný sloupkař Reflexu a častý
přispěvatel do internetových publikací. Angažoval se také politicky. Kandidoval za Stranu svobodných občanů ve volbách do
Evropského parlamentu. Později stranu opustil. Ve volbách v roce 2018 kandidoval jako nestraník za stranu REALISTÉ. Benjamin Kuras
patří mezi výrazné kritiky Evropské unie, socialismu a islamismu.

Z díla:








Češi na vlásku
Nebýt Golema
Jak přežít padouchy
Pryč s prašivkami
Pohřbívání svobody
Jak zabít civilizaci
Poslední naděje civilizace

Petr Sís
*11. 5. 1949 Brno
Mezinárodně uznávaný autor knih pro děti, grafik, ilustrátor a autor animovaných filmů. Pochází z rodiny filmového
režiséra Vladimíra Síse. Vyrůstal v Praze, kde také absolvoval VŠUP. Založil bigbeatovou kapelu a byl hudebním publicistou. Vedle
toho svými ilustracemi pravidelně přispíval do časopisů a maloval obaly na hudební desky. Studoval na The Royal College of Art
v Londýně. V roce 1982 legálně vycestoval do USA, kde připravoval animovaný film pro olympiádu v Los Angeles. Po bojkotu
olympiády zeměmi východního bloku se Petr Sís rozhodl zůstat v USA. Pracoval jako učitel kreslení a výtvarník pro tištěná
periodika. Roku 1988 získal americké občanství. Spolu s rodinou žije v New Yorku.
První Sísovou autorskou knihou byl Rainbow Rhino, titul který v češtině zatím nevyšel. Jeho knihy se vyznačují dominancí
výtvarné složky nad textovou. Píše anglicky a česky a velké množství knih ilustruje. Za celoživotní tvorbu obdržel cenu Hanse
Christiana Andersena. Věnuje se filmovému plakátu, výtvarným objektům a nástěnným malbám. Je autorem mozaiky v newyorském
metru a obří tapiserie na letištích v Praze a v Dublinu.

Z díla:
 Strom života

 Tři zlaté klíče

 Pilot a Malý princ

 Hrej, Mozarte, hrej

 Ptačí sněm

 Komod

OLDŘICH ŠULEŘ
*1. 6. 1924 26. 1. 2015
Autor románů a románových kronik z Valašska, dramatik a publicista. Narodil se v Ostravě v rodině železničáře. Studoval
na gymnáziu v Opavě a ve Valašském Meziříčí. Po maturitě byl totálně nasazen v ostravských dolech. V období 1945 – 1949
studoval na Právnické fakultě UK v Praze. Poté působil v Ostravě jako rozhlasový redaktor a metodik Krajské lidové knihovny.
Před odchodem do důchodu byl právníkem Okresní správy silnic v Novém Jičíně.
Oldřich Šuleř publikoval od roku 1945 v různých periodikách. Vystupoval pod literárními pseudonymy Ján Obraz, Jiří
Pelíšek, Jura Machýček a J. Chabala. Jeho knižním debutem byla románová kronika Letopisy v žule. Jde o příběhově bohatý
román, který dokumentuje osudy čtyř generací dvou rodin na Jesenicku. Nejoriginálnější oblastí autorovy rozsáhlé prozaické
tvorby jsou beletrizované národopisné studie o životě a umění na Valašsku.

Z díla:





Bylina od černé žluny
O Janíčkovi malérečkovi
Na srnčích nohách
Paměť domova






Důvěrné dialogy
Poklad pod jalovcem
Laskavé podobizny
Úhlavní přítel
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