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Jak zachytit čas aneb Rozhovory věčně zelené
Božena Blažková

K rozhovorům
Vanda Vaníčková

V srpnu roku 2002 jsem se vrátila do Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové a začala 
jsem se učit redaktorské práci. Snažila jsem se 
hledat nejen spolupracovníky a dopisovatele, ale 
i příběhy. Sílu příběhu knihovníka a jeho knihov-
ny jsem poprvé zažila v rozhovoru s panem Ale-
šem Antošem v Řešetově Lhotě na jaře roku 2003. 
Toto inspirativní setkání jsem se snažila popsat 
v článku Jak se pozná dobrá knihovna a obec? 
(U nás. 2003, roč. 13, č. 2, s. 9-10.). Dalším sil-
ným zážitkem bylo setkání s paní Evou Novotnou 
z Pece pod Sněžkou, o kterém se můžete dočíst 
v článku Kronika života Evy Novotné (U nás. 
2008, roč. 18, č. 1, s. 34-36.). Zajímavých setká-
ní s knihovníky bylo stále více a více. Výrazné 
osobnosti jsem objevovala nejen mezi knihov-
níky „z ochoty a lásky“, ale i mezi profesionály. 
Když si uděláte čas a zalistujete deseti ročníky 
našeho zpravodaje, téměř v každém čísle nalez-
nete povídání o setkání nebo přímo vzpomínky 
zajímavé knihovnické osobnosti. Loňské výjezd-
ní zasedání redakční rady se konalo ve Stěžerách 

(Stěžerská knihovna v novém. - U nás. 2011, roč. 
21, č. 3, s. 4-5.). Právě při vyprávění knihovníka 
Ing. Františka Pavlíčka se zrodil nápad podobná 
vyprávění nejen zaznamenat, ale i společně vydat. 
Sledovala jsem reakci nejmladší členky redakční 
rady, studentky Pedagogické fakulty Univerzity 
Hradec Králové Vandy Vaníčkové, a uvědomila 
jsem si, že by mohlo být zajímavé, kdyby rozho-
vory vedl „poučený“ neknihovník z řad současné 
„počítačové“ generace. Takové mezigenerační se-
tkání by mohlo být zajímavé a přínosné nejen pro 
zpovídajícího, ale i pro zpovídaného. Zda se to 
podařilo, můžete posoudit sami po přečtení násle-
dujících 9 rozhovorů.

Já osobně ještě cítím potřebu omluvit se všem 
knihovníkům a knihovnicím, za kterými se naše 
studentka nestihla vypravit. V představování za-
jímavých regionálních knihovnických osobností 
budeme průběžně pokračovat i v dalších číslech 
zpravodaje. A pokud máte chuť si zavzpomínat, 
rubrika Knihovnické vzpomínání je tady právě 
pro vás.

Když jste někde nejmladší, vždycky si to říká 
o nějakou zvláštní funkci či úkol. Redakční rady 
nevyjímaje. Na redakční radě zpravodaje U nás 
přišla naše šéfredaktorka v rámci letošního „retro 
tématu“ se zajímavým nápadem. Myšlenku ob-
jíždět knihovníky a dělat s nimi rozhovory jsem 
brala všemi deseti, protože jsem původně chtěla 
studovat žurnalistiku.

Na první návštěvy jsem vyrazila v únoru 2012. 
Kromě potvrzení faktu, že v podhorských oblas-
tech je v zimě opravdu zima, jsem pronikla i do 
tajů logistiky. Dostat se z bodu A do bodu B, kte-
ré jsou od sebe vzdušnou čarou kousek, na tři pře-
stupy? Nic výjimečného. Po prvním setkání jsem 
ovšem pochopila, že i ta nejhorší a nejotravnější 
cesta za to stojí, neboť na mě vždy čekají milí lidé, 
připravení mne vzít do svých vzpomínek. Mnoh-
dy jsem ani nestačila žasnout, co může historie 

jedné malé knihovny skýtat. 
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem za 

vřelé přivítání a spolupráci. Dodatečně před vámi 
všemi smekám pomyslný klobouk a do dalších let 
přeji všem mnoho knihovnických úspěchů, ale 
hlavně zdraví.

Fotografie: Vanda Vaníčková a archiv redakce
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Božena Kašparová (* 1942)
Místní knihovna Lejšovka (okres Hradec Králové)

Od kterého roku jste v knihovně?
V roce 1990 byla v Lejšovce schůze, na které měl 
každý občan říci, co by chtěl udělat pro obec. Já 
jsem se přihlásila, že až půjdu do důchodu a paní 
knihovnice už tuto práci dělat nebude moci, pů-
jdu za ni ráda knihy půjčovat a knihovnu opatro-
vat. Ale nastoupila jsem už v roce 1991.

Vy ale nejste přímo z Lejšovky?
Bydlíme v Hradci Králové, v Lejšovce máme od 
roku 1974 chalupu. Výpůjční doba vždy byla, je 
a snad ještě dlouho bude v sobotu.

Jaké je Vaše občanské povolání?
Projektantka. Kromě nábytku šitého na míru ne-
jen pro knihovnu, ale i pro internetovou kavár-
nu, jsem pro Lejšovku navrhovala rekonstrukci 
školní budovy, hasičskou zbrojnici se zázemím, 
víceúčelový sportovní areál. 

Knihovna za Vašeho působení tedy prošla 
změnami.
Dřívější knihovna byla malá, nevešly se tam ani 
všechny příchozí děti, já měla stůl těsně u kamen. 
V roce 1998 jsme se stěhovali do zrekonstruova-
né větší místnosti. Hodně mi tehdy pomohly děti 
i mládež. Děvčata otírala knížky, chlapci je pře-
nášeli, dospělí rovnali do nových regálů. Polep-

Studentka Univerzity třetího věku, fotografka a chalupářka. Knihovnu, ve které má ukryté mimo 
jiné knížky s českými i německými kontrolními razítky, střeží alarm.

Dnešní doba je hodně technická. Jak to zvlá-
dáte?
Internet a počítač jsou moje hodně slabé strán-
ky. V knihovně internet pro čtenáře máme, ale 
já ho neovládám. Vnučka mi nabízí stále pomoc 
s webovými stránkami, ale měla bych problémy 
s aktualizací. 

A co budoucnost? Jak vidíte knihovnu v roce 
2020?
Já jsem optimistka a vidím to dobře. Myslím, že 
čtenáři stále budou. Dneska mám asi 200 čtenářů, 
z toho je polovina dětí. A když jim čtení vydrží 
i do dospělosti, budou číst i jejich děti. A co se 
týká mě, tak tajně doufám, že to tady po mně pře-
vezme dcera.

Marie Grimová (* 1939)
Obecní knihovna Nový Hrádek (okres Náchod)

Od kterého roku jste v knihovně?
Od roku 1968, kdy jsem to převzala po už starém 
panu knihovníkovi. Oficiálně jsem si ale ještě 
musela postupně dodělat knihovnické vzdělání, 
což zabralo zhruba dva roky. V roce 2010 jsem 
přebírala ve Studijní knihovně v Hradci ocenění 
za 40 let práce v knihovně.

Jaké bylo Vaše občanské povolání?
Byla jsem hospodářka v místním podniku. To mě 
ale vůbec nebavilo. Abych měla co nejvíce vý-
půjček, nosila jsem knihy přímo do práce. 

S místní knihovnou máte jistě mnoho zážitků. 
Zažili jste tu něco ryze originálního?
V roce 1977 se tady u nás točilo televizní vysílání. 
Program se jmenoval Moji kamarádi a týkalo se 
to knížek Bohumila Říhy. V té době jsem měla 
knihovnický kroužek s mládeží, tak nás natáčeli, 
jak jdeme na hrad Frymburk a tam sedíme nad 
knížkou. Dětem se to pochopitelně moc líbi-
lo, protože byly v televizi. Tím jsme vešli jako 
knihovna ve známost.

Navštívili Vás také přímo nějací autoři?
Například v roce 1988 zde byla Ludmila Vaňko-
vá, přičemž knihu s jejím originálním podpisem 
půjčujeme dodnes. Měli jsme tu ale i Stanislavu 
Nopovou nebo Petru Braunovou. Blízko Hrádku 
má chalupu malíř Vladimír Rocman, takže jsem 
zapojila i jeho. V roce 1980 jsme tu měli i návště-
vu z ministerstva, kterou jsme hostili hubníkem, 
jelikož přijeli do Podkrkonoší. 

Taková sláva. To na Vás musel být místní ná-
rodní výbor hrdý.
Dvakrát se mi podařilo získat ocenění Vzorná li-
dová knihovna, takže určitě. Na obci občas sice 
přemýšleli, zda vybírám a kupuji knížky dobře, 
když jsem silně věřící. V této době to bylo s ví-
rou hodně složité, já jsem se ale snažila realizovat, 
jak to jen šlo.

Pořádali jste akce pro zvýšení kulturního živo-
ta ve vesnici?
Spousty. Pořádali jsme besedy se školáky, v roce 
1981 jsem dokonce založila čtenářský kroužek. 
Organizovali jsme tematické výstavy v rámci vý-
znamných výročí. Měli jsme i večery poezie, kde 
jsem sama recitovala Wolkera. Nejvíce si však 
vážím výstavy betlémů.

Jak jste přišli zrovna na betlémy?
Můj tatínek vyřezával loutky, s maminkou mi 
doma hráli divadlo. Brzy zemřel, ale v roce 1988 
jsme jeho řemeslo jakoby uctili. V prosinci se 
podařilo na tu dobu něco nemožného – veřejně 
vystavit betlémy. Dalo to hodně shánění, všechno 
objezdit a dovézt, ale nadšení lidí pro věc bylo 
krásné. Úspěch byl obrovský a o rok později pro-
běhla výstava další.

Do knihovny chodila vždy ráda. Jednoho dne přišla osudná věta: „A nechtěla bys to, ďouče, vzít?“  
A ona to vzala. Knížky miluje, ale na první místo patří a vždy patřila rodina.



6 Knihovnické rozhovory Knihovnické rozhovory 7

Bohumila Krausová (* 1959)
Místní knihovna Chvalkovice (okres Náchod)

Od kterého roku jste v knihovně?
Chvalkovice nejsou moje první knihovna. 
V knihovně se pohybuju od roku 1969. Pocházím 
z Jasenné, kde jsem pomáhala panu knihovníko-
vi roznášet knížky, ale i radit čtenářům. Během 
studia na gymnáziu jsem chodila pomáhat do 
knihovny v Jaroměři.

Jak jste se dostala do stávajícího působiště?
V roce 1978 jsem přišla jako učitelka do Chvalko-
vic. Knihovnu jsem občas navštěvovala, ale ne-
bylo to ono, základní fond tvořily knížky poplat-
né době, které se nedaly číst. Nápad, že bych ji 
mohla jednou převzít já, se zrodil téměř okamžitě. 
Oficiálně jsem knihovnu převzala až v roce 1986. 
Občas to ale bylo docela náročné.

Máte nějakou zajímavou příhodu?
Vymyslela jsem, že zprostředkuji půjčování kní-
žek lidem z vedlejší vesnice. Bylo mi líto hlav-
ně babiček, které se nikam nedostanou. Nejdřív 
jsem vozila kárkou krabice plné knížek na půjče-
ní. Když ale projel okolo náklaďák, víka z krabic 
uletěla do pole a já pro ně běhala přes kopřivy. 

V dešti jsem přes knihy zase v zatáčce natahova-
la plachty. Dnes jezdím jednou měsíčně naštěstí 
už autem. Další perličkou byla násypná kamna 
v minulé budově. Jednou jsem otevřela dveře do 
knihovny a všude bylo černo. I na knihách. Ko-
miník u sousedky čistil komín.

Tak to muselo být nemilé přivítání.
A vrcholem bylo, když jsem jednou přišla do 
knihovny a ze stropu trčela naše vana. Podmáčely 
se totiž stropy a vana se od nás z bytu začala pro-
padat dolů do knihovny.

Při cestě od autobusu jste stihla domluvit jed-
no vypůjčení knížek. Během rozhovoru Vám 
paní přinesla darem tašku plnou knížek. Se 
čtenáři tedy vycházíte perfektně.
Spokojení čtenáři jsou pro mě základ. Když jsem 
tady začínala, patřili jsme pod knihovnu v Hořič-
kách. Jenže to bylo na papíře, ale že do Hořiček 
nejede žádný autobus, to už nikoho nezajímalo. 
Čtenářů jsem měla dost, tak jsem nechtěla čekat, 
až jednou za čtvrt roku knihovna Náchod zapůjčí 
auto. Začala jsem si tedy sama nakupovat a zpra-
covávat knihy.

A dodnes jste „sama svým pánem“?
Ano, knížky si stále kupuju sama. Předminulý rok 
jsme s manželem a dcerou přepisovali všechny 
knížky do počítače. Z mé hlavy jsou i všechny 
knihovní akce. Hlavně se zaměřuji na děti, do-
spělí nemají takový zájem. Jako učitelka druhého 
stupně o místních dětech vím.

Snažíte se propojovat školu a knihovnu?
Zvu do knihovny jednak školní třídy, ale i škol-
ku. Když třeba někde supluju předmět, který není 
moje parketa, beru děti do knihovny. Jinak větši-

Bez knížek, mezi kterými téměř vyrostla, a práce si dovede život představit jen těžko. Kdysi zpívala 
v Polské krvi s Karlem „Limonádovým Joem“ Fialou. Knihovnu, již si sama třikrát stěhovala, pova-
žuje za srdeční záležitost. 

šili jsme si i s topením, kamna nahradil přímotop 
a v roce 2000 plyn. 

Na druhou stranu mít tolik čtenářů, kteří se 
ani nevejdou do knihovny, to zní jako pohád-
ka.
Knihovna, která byla v bývalé kuchyni školního 
bytu, byla sice malá, ale je pravda, že lidé chodi-
li hodně. Děti byly dokonce tak aktivní, že jsme 
spolu jezdili na výlety po různých místech repub-
liky. Navštívili jsme několikrát Prahu, Ratibořice, 
Slavoňov i automobilku v Solnici. Jednou jsem 
jim slíbila, že je vezmu dokonce i do Ameriky, 
tak jsme se jeli podívat na tu nad Náchodem :-).

A nějaká vzpomínka z výletu?
Ze setkání spisovatelů na Smíchově, které pořá-
dal knihkupec Vratislav Eber, mám i hmatatelné 
vzpomínky. Sbírala jsem spolu s dětmi autogra-
my autorů s věnováním přímo knihovně v Lej-
šovce. Získali jsme například podpis Miroslava 
Zikmunda, Jaroslava Foglara, Radko Pytlíka 
nebo herečky Jany Štěpánkové. Když vidím na 
fotkách z těchto akcí děti, tak myslím, že to bylo 
zhruba před 14 lety. 

Podnikáte stále takové výpravy nebo jiné 
akce?
Už dávno ne. Dnes do knihovny chodí děti málo. 
Jak nechodí rodiče, nepřijdou ani ony. Pro dospě-
lé také už nic nepořádám. Kdysi jsme se scházeli 
na tzv. Večerníčcích, kde jsme si povídali a dis-

kutovali o různých věcech. Dnes se lidé bojí, kdo 
by je za rohem za jejich názory pomluvil.  

Navštívil Vás v knihovně přímo nějaký autor?
Nenavštívil, ale já s oblibou navštěvuju je. Ka-
ždým rokem jezdím do Prahy na Mezinárodní 
knižní veletrh Svět knihy, letos osmnáctý, zatím 
jsem nikdy nevynechala. V roce 2003 jsem si 
přivezla pěkné suvenýry. Získala jsem podpisy 
s věnováním od Olgy Sommerové a Magdaleny 
Dietlové. Původně jsem chtěla, aby se mi pode-
psaly na lístečky. Dámy však neváhaly a věnova-
ly mi nejen autogram, ale i knihu. Paní Dietlová 
dokonce dvě.

S určitou nadsázkou by se ale dalo říci, že au-
torkou jste i Vy sama.
Je pravda, že jsem vydala knížku Lejšovka do 
roku 2010. Jedná se o knihu fotografií, které 
jsem nafotila během let, některé hodně staré jsou 
z mého archivu. Několik fotografií poskytl Ing. 
Václav Bartoň. V roce 2000 a 2001 jsem necha-
la vytisknout malé sborníčky s názvem Prvoti-
ny 1, 2. Obsahovaly básnické počiny dětských 
čtenářů, originálními obrázky obohatila malá, ve-
lice nadaná čtenářka. 

Setkala jste se s nějakým kuriózním čtenář-
ským požadavkem?
Docela mne zaskočila skupinka asi jedenáctile-
tých chlapců. Hledali si v knihovně na veřejném 
internetu, jak se pěstuje konopí. Tohle je trochu 
problém internetu v knihovně, nevím, co všechno 
si čtenáři hledají. Nebo spíše hledali, teď na počí-
tač nechodí už vůbec nikdo.

Jak vidíte knihovnu v roce 2020?
Víte, že podobná otázka mne napadla už dříve? 
V roce 2000 jsem oslovila čtenáře, aby napsa-
li krátké zamyšlení, jak bude knihovna vypadat 
v roce 2050 nebo 2100. Z pár příspěvků, které se 
sešly, jsem sestavila brožurku Vize 2050, 2100. 
Nicméně já osobně si myslím, že pokud se lidé 
budou chtít dále vzdělávat, odpovědi na své otáz-
ky v našich knihách najdou. Vždyť máme krásné 
a velmi hodnotné knihy.
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Končil jsem tam jako technolog. V současnosti 
pracuji jako profesionální knihovník v Místní 
knihovně v Pecce. 

A to se seběhlo jak?
Bylo to docela nečekané. Z obce se mě zeptali, 
jestli bych u nich nechtěl dělat v knihovně, a já 
neváhal. Celé se to odehrálo na podzim roku 
2008. Takže teď půjčuji v místě bydliště a nahoře 
na Pecce.

Zvykl jste si už na povinnosti, které se pojí 
s profesionální knihovnou?
Velké plus pro mě byla zkušenost z knihovny 
v Bělé a to, že jsem se již znal s metodičkami 
v KVČ v Jičíně (dříve okresní knihovně). Na 
porady jsem jezdil i jako dobrovolný knihovník. 
Proměny metodiky v půjčování knih od zápisů do 
sešitů přes lístkový systém a přechod na zákla-
dy práce s počítačem jsem zažil už v Bělé, tak-
že tohle mne naštěstí nezaskočilo. Zpracovávání 
knihovního fondu do elektronického katalogu 
a půjčování knih a periodik s využitím programu 
v počítači jsem se naučil a dělám až v Pecce. Je-
nomže práce v profesionální knihovně nespočívá 
jen v půjčovní činnosti. Snažil jsem se udržet již 
předtím dosaženou úroveň práce knihovny v obci. 

Tak to máte dokonale zmapovanou čtenář-
skou situaci Pecky a okolí.
Čtenářů v Bělé je delší dobu okolo 15, takže oblí-
benou četbu těchto návštěvníků, dá se říci, znám. 
Výborná spolupráce je s KVČ v Jičíně, odborem 
regionálních funkcí, jejich výměnný fond je pro 
knihovnu v Bělé u Pecky již nezbytný, sem se 
totiž knížky už nekupují. Pecka je městys (tento 
statut jí byl obnoven v roce 2007), takže i knihov-
na je tam úplně na vyšší úrovni. Rušná a živá. Jen 
na doplnění: Bělá u Pecky je od roku 1976 částí 
obce Pecka, je příslušná pod její obecní správu.

Potrápil Vás někdo opravdu záludným čtenář-
ským požadavkem?
Snad ne, ale přeci trochu. Jedna studentka měla 
prosbu, sháněla něco od Evženie Grandetové. 
Přiznám se, že mi chvíli dalo vzpomenout si, že 

Evženie Grandetová je dílo od Balzaca. No a čas-
to chodí lidé, že viděli nějakou novou - sotva vy-
danou novinku - a jestli ji nemám. Naše knihovna 
opravdu nemůže kupovat všechno, a navíc hned. 
Ale proto využíváme jak MVS a i pro Pecku vý-
hodný výměnný fond z KVČ v Jičíně.

Pořádáte nějaké kulturní akce?
V Bělé se snažím vymyslet něco zhruba dvakrát-
-třikrát do roka. Předčítání z obecní kroniky, staré 
fotografie a vzpomínání „Jak bývalo“. V Pecce 
jsou akce často. Například první středu v měsí-
ci pravidelný pořad Čtení v knihovně, to chodí 
senioři, dále spolupracujeme se školou, školkou.  
Podporuji seznamování se s díly regionálních au-
torů. Všechno záleží na lidech, zda mají o něco 
takového zájem.

Pokud má region co nabídnout, je to báječné.
Pecka má bohatou a zajímavou historii. Napří-
klad jedním z nejproslulejších majitelů hradu 
Pecka byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, 
mj. cestovatel, cestopisec, hudebník. Jsou tu další 
historické památky a okolní příroda vhodná pro 
vycházky. 
Kromě četby z místních kronik zvu do knihovny 
i regionální spisovatele. Na Pecce nás navštívil 
a četl MUDr. Václav Franc, Martina Komárko-
vá, Naďa Hamanová, Věra Kociánová, Jiří Se-
hnal nebo třeba básník a překladatel z polštiny 
PhDr. Jiří Červenka. Bylo jich více. A za to jsem 
rád.

na probíhajících knihovnických akcí je načasova-
ná tak, aby děti vyplnily časovou mezeru odjez-
dů autobusů. Moji žáci ke mně chodí dopisovat 
i chybějící písemky.

Letos jste zacíleni na Boženu Němcovou, která 
ve Chvalkovicích pobývala. Kde berete nápa-
dy na konkrétní projekty a akce?
Vždycky něco vyzkouším a čekám, co se osvědčí, 
co je zaujme. Když je možnost, tak se jedu ráda 
podívat do nějaké knihovny na exkurzi. Zajímavé 
pro mě bylo loňské školení v Hradci Králové. Po-
tkala jsem spoustu zajímavých kolegů a přinesla 
si různé tipy.

Skočme do budoucnosti, jak vidíte knihovnu 
v roce 2020?
To je velká otázka, ale spíše to vidím pouze na 
skalní čtenáře. Dnešní společnost je vším tak pře-
jedená, že je těžké zaujmout. Každopádně chce 
to držet krok s dobou, takže třeba nevylučuji 
ani elektronické čtečky. Třeba dneska půjčuju 

i flashky s naskenovanou knížkou. Snažím se 
maximálně vyjít vstříc.

Jakou knížku byste doporučila k přečtení?
B. Woodová nezklame. Já mám osobně moc ráda 
H. A. Whitton a její humorné zachycení toho, jak 
se Češka sžívá s Anglií. K Anglii i angličtině 
mám opravdu blízko.

Petr Pavel (* 1950)
Místní lidová knihovna v Bělé u Pecky, Místní knihovna v Pecce (okres Jičín)

Od kterého roku jste v knihovně?
Knihovnu vedl kdysi pan učitel Šrůtek. Jako kluk 
jsem do ní chodil rád. V roce 1967 se pan učitel 
stěhoval ze vsi a přišel za mnou, zda bych nechtěl 
knihovnu převzít. Byl jsem mladý a snad jsem se 
ještě bál odporovat učiteli, tak jsem to vzal. Ne, 
vážně, knížky mám rád. Ten vztah má člověk už 
asi v sobě.

Jaké bylo Vaše občanské povolání?
Vyučil jsem se jako mechanik měřicí a regulač-
ní techniky. Pracoval jsem v ZPA v Nové Pace. 

Drží žezlo nad dvěma knihovnami Jičínska. Píše obecní kroniku Bělé u Pecky, ale poutavě vypráví 
o historii celého okolí. Na metodických knihovnických poradách je jako jediný muž unikátem. 



10 Knihovnické rozhovory Knihovnické rozhovory 11

odrůd zemědělských plodin a využívání nových 
poznatků vědy a výzkumu v zemědělské praxi. 
Měl jsem možnost spolupracovat s našimi, ale 
i zahraničními ústavy a šlechtitelskými stanicemi, 
poznávat, jak to chodí jinde, jaké mají poznatky, 
jak je používají v praxi atd.

Promítlo se Vaše agronomické zaměření i do 
života knihovny?
Možná trochu ano. Když jsme v začátku obno-
vovali fond knihovny, tak jsme rozšířili naučnou 
literaturu o obor zahrádkářství a zelinářství a vel-
mi čtenou literaturu faktu. Zařadili jsme i knížky 
o chovatelství a přírodě, které se hodně půjčovaly. 
Značné změny si vyžádala i naučná literatura pro 
děti a mládež, zejména velmi žádané knihy o ko-
ních, psech, kočkách, morčatech. V knihovně 
můžeme poskytnout rady o pěstování a ochraně 
zeleniny, ovocných a okrasných rostlinách, nebo 
si jen tak nezávazně popovídat.

Jak jste se vypořádal s metodikou nebo s kni-
hovnickou administrativou obecně?
Neměl jsem rád zdlouhavý lístkový systém. Při 
velkém počtu čtenářů a omezené výpůjční době 
vzhledem k mému zaměstnání to bylo velmi prac-
né. Hodně jsem uvítal přechod celé organizace 
knihovny na počítač. Velké pochopení měl i teh-
dejší starosta obce, který mě podpořil a s jeho po-
mocí jsme zakoupili první počítač již v roce 1999. 
Úsměvné bylo, že když jsem se naučil pracovat 
s tehdejším prvním knihovnickým programem, 
přešli jsme na jiný, novější. Teď už jsem zvládl 
i ten, celkově mi není počítač ani internet cizí. 

To je u knihovníka ve Vašich letech báječné.
Práce s počítačem mi hodně usnadnila a urychlila 
práci. Bylo by hloupé bránit se technice. Dokon-
ce jsem sám o počítače žádal přes dotace od Mi-
nisterstva kultury a dopadlo to úspěšně. Celkově 
jsem se nikdy nebál iniciovat něco nového, co 
jsem věděl, že je krokem vpřed. Například nákup 
nových knih. Ke konci 70. let jsme začali rychle-
ji zvětšovat náš knižní fond, hlavně obohacovat 
o nové, od čtenářů požadované knihy. Chodil 

jsem k panu Adámkovi do Hradce. Stačilo vždyc-
ky říct, jaký mám rozpočet, a už jsme dělali výbě-
ry vhodných knih.

Alespoň jste pěkně „provětral“ přírůstkovou 
knihu a měl na co lákat čtenáře.
Nakupovali jsme hodně, to je pravda. Zhruba 
okolo 500-800 knížek ročně. Měli jsme hodně 
výpůjček, tak jsme dostávali velké finanční pro-
středky. Horší bylo všechny nové knížky zabalit 
a zkatalogizovat. O fóliích nebylo v té době ani 
ponětí, tak jsme vše balili do voskového plátna. 

Pořádali jste v knihovně nějaké akce pro čte-
náře?
Spíše ne. Časově jsem byl vytížen prací, takže 
pokud se něco dělo, pomáhali mi hodně ostatní. 
Jako třeba s přípravou na příjezd komise Buduje-
me vzornou lidovou knihovnu. 

A jako důchodce čas máte?
Od té doby co jsem v důchodu, nemám čas snad 
na nic (s úsměvem). Nicméně beseda by se tu ne-
uchytila. Prázdno ale v knihovně rozhodně není. 
Chodí k nám děti ze školky i základní školy. Jsou 
na knihovnu zvyklé, chodí si sem samy číst nebo 
i na počítače. Důchodkyně zase chodí na přátel-
ská posezení. Cestuje-li někdo někam do zahrani-
čí, přijde si prohlédnout tematický cestopis a pří-
padně videokazety. Nebo si také lidé chodí jenom 
popovídat, známe se už nějaký ten pátek. Půjčuji 
třikrát týdně a nudit se nestihnu.

Nedá mi to se nezeptat. Jak přišla knihovna 
v Bělé u Pecky k poněkud netradičnímu vyba-
vení – čtyřem posilovacím strojům na cvičení?
Budova, v níž je knihovna, společenský sál i ha-
sičská zbrojnice se zázemím pro hasiče, je majet-
kem obce. Hasiči se o ni starají. Získali několik 
posilovacích strojů, a že v knihovně je i v zimě 
pořád udržována stálá teplota kvůli počítači, tak 
se na strojích cvičí dočasně tady, do jara. Nahoře 
v sále se musí topit v kamnech, tedy dlouho čekat 
na ohřátí. Ostatně právě nahoře v místnosti vedle 
sálu bývala knihovna dřív. Sešlo se to tak, že bylo 
potřeba místo pro bar. Časem se tedy knihovna 
přestěhovala sem do přízemí, do místnosti po úřa-
dovně národního výboru.

Jak vidíte knihovnu v roce 2020?
Knihovna bude vypadat zhruba stejně. Otáz-
kou je, kdo sem bude chodit a jaké služby bude 
knihovna nabízet. Čtečky budou doma, technika 
jde dopředu strašně rychle. Všechno je to o zvy-
ku. Tištěné knížky budou, ale budou se číst už asi 
jenom z nostalgie.

Četl jste v poslední době nějakou zajímavou 
knížku?
Přečetl jsem Kalibův zločin. O příštím Čtení 
bude přednáška s besedou o K. V. Raisovi. Bě-
hem života jsem slyšel různé verze toho, kde se 
děj odehrál a kde asi leží onen Raisův Ostružín. 
Podle názvů a popisu míst, která v knížce jsou, je 
jisté, že to opravdu bylo tady někde blízko v okolí 
Pecky.

Václav Pavlíček (* 1940)
Obecní knihovna Stěžery (okres Hradec Králové)

Od kterého roku jste v knihovně?
25. 1. 1975 jsem přebíral místní knihovnu. S kni-
hovnictvím jsem ale začal u nás na vesnici v 15 
letech, 4 roky jsem dělal knihovníka. V roce 1974 
za mnou přišli z Místního národního výboru ve 
Stěžerách s nabídkou postu knihovníka. Nevím 
proč. Možná dostali tip, že jsem tuhle práci už 
dělal. 

Jaké je Vaše občanské povolání?
Agronom. I přes různé dobové peripetie jsem 
vystudoval dálkově v roce 1973 Vysokou školu 
zemědělskou v Praze. Práce v zemědělství mě 
zajímala, věnoval jsem se ověřování nových 

Zkušený agronom, který v deseti letech přečetl celého Jiráska. V současné době má v malíčku po-
čítač i internet. I taková může být vizitka knihovníka, který dlouhá léta pečuje o knihovnu, konkrétně 
o tu ve Stěžerách.
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Přenesl jste hudbu i do knihovny?
Do knihovny jsem musel hlavně vnést určitý řád. 
Když jsem přebíral knížky, byly v dezolátním 
stavu. Vozil jsem je na káře k nám do Černína, 
obaloval papírem, popisoval a dělal jejich se-
znam. Zajímavě jsem si rozšířil fond, když rušili 
knihovnu v Dobši. Opět jsem ale dostal knihy za-
nedbané, a tak jsem je vozil na již vyzkoušené 
restaurování k nám domů.

Pečlivý knihovník, dvojnásobný knihovník.
Bez pomoci mé paní by to bylo obtížné. Ocenil 
jsem ale například i výpomoc známého truhláře, 
který vyrobil regály do celé knihovny. Nesmím 
zapomenout na bezvadnou podporu jičínské me-
todičky paní Dany Michlové, s níž byla celá léta 
moc milá spolupráce. Jičínský výměnný fond 
jsem využíval rád, knihovna v Lukavci nabízela 
touto cestou svým čtenářům stále nové atraktivní 
tituly. Stále jsem tedy mohl uspokojovat poža-
davky všech svých čtenářů.

Před lety jsem zpracovávala seminární prá-
ci a narazila jsem na Vaši publikaci o Karlu 
Václavu Raisovi.
Vážně? Je pravda, že se publikační činnosti vě-
nuji. Mým oblíbeným tématem je regionální his-
torie. Z mé dílny pochází například Život a dílo 
K. V. Raise, Hudba Raisova kraje, Josef Života, 
Lázně Bělohrad či vzpomínková knížka Střípky 
ze života mého. Myslím, že ve svém věku už 
mohu na leccos vzpomínat. Ne jako kdejaká tři-
cetiletá „celebrita“, která vydává také své vzpo-
mínky.

Setkal jste se někdy s nějakým kuriózním čte-
nářským požadavkem?
Z oblíbených čtenářských požadavků si vybavuji 
starší čtenáře, kteří mně vždy říkávali: „Hlavně 
aby to mělo velkou literu.“

Četl jste v poslední době něco zajímavého?
Oceněnou knihu Jana Nováka Zatím dobrý, vy-
právějící o bratrech Mašínech. Byl jsem zvědavý 
na autorovu interpretaci. Líčí věci tak, že čtenář 
bratry i jejich čin v podstatě pochopí.

Takže se zajímáte i o novější literaturu?
Vždy jsem se snažil co nejrychleji seznámit 
s novým fondem, abych mohl podávat informa-
ce čtenářům. S lidmi jsem si o knížkách hodně 
povídal. Knižní trh nabízí atraktivní tituly, které 
mne tematicky zajímají, takže se novinkám vů-
bec nebráním.

Jak vidíte knihovnu v roce 2020?
Určité tendence dnešní doby zesílí. Staří umíra-
jí a mladí čtou málo. Vztah ke knížkám už není 
takový. Starší generace měla o literatuře větší 
přehled. Rozšiřující se digitalizace ubírá čtenáři 
možnost vzít knížku a pokochat se. Obecně jsou 
počítače a informace, které přinášejí, velké plus. 
Na čtení knížek ale podle mého moc nejsou.

Zdeněk Prchal (* 1932)
Místní knihovna Lukavec u Hořic (okres Jičín)

Od kterého roku jste v knihovně?
Od roku 1974. Knížky pro mě byly vždy více 
než jen četba. Úlohu knihovníka jsem bral jako 
milou práci, a to až do roku 2011, kdy jsem 
knihovnu svěřil do nových, ale schopných ru-
kou. Knihovnu jsem opustil po 37 letech práce, 
kterou jsem se snažil dělat tak, abych se za ni 
nemusel stydět.

Vybral jste jako svého nástupce nějakého po-
ctivého a pravidelného čtenáře?
Knihovnu jsem předal paní Víchové, byla můj 
okamžitý tip. Známe se od jejích dětských let, 
kdy jsem ji učil hrát na housle. Její maminka byla 
kronikářka obce, takže i určité kulturní předpo-
klady tu byly.

Jaké bylo Vaše občanské povolání?
Byl jsem učitel hudební výchovy a sborového 
zpěvu, sbormistrovská činnost se poté stala mou 
hlavní. Například v roce 1958 jsem založil dět-
ský pěvecký sbor při škole v Lázních Bělohrad.  
V květnu 1968 jsem zorganizoval velkou soutěž 
dětských sborů, na které ten náš obdržel II. cenu. 
Závěrečný koncert přenášela Československá te-
levize a vysílání uváděla Štěpánka Haničincová. 
Velmi pyšný jsem i na Bělohradský ženský sbor, 
který vznikl v roce 1985 původně jako hudeb-
ní doprovod jedné akce. Ženy byly ale nadšené, 
chtěly se scházet a zpívat dál, a tak jsme pokra-
čovali.

Sbormistr, zahradník, sběratel citátů a dlouholetý knihovník, který jezdil do knihovny zásadně 
na kole – obyčejném i motorovém. Zastánce tvrzení, že: „Každá obec by měla mít kromě hospody 
a kostela i knihovnu.“

Potrápil Vás někdo kuriózním čtenářským po-
žadavkem?
To si nevzpomínám, ale já tu jednu zajímavost 
mám. Naše nejstarší kniha je Homér z roku 1721 
napsaný v řečtině. Na svůj věk je knížka ve velmi 
dobrém stavu. 

Jak vidíte knihovnu v roce 2020?
Doufám, že čtenáři budou. Určitý vývoj tady ale 
je. Méně čtou děti, ubývá i starších čtenářů. Obě 
skupiny začínají preferovat pohodlnější televizi, 
děti hlavně počítače, což není zrovna nejvhodněj-
ší. Dále roste i počet čtenářů z řad mladých ma-
minek. U těch je šance, protože přivádějí s sebou 
ke čtení i své děti.
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turistické Brány času, povedlo se všechno na jed-
ničku. Byla to velmi povedená akce.

Potrápil Vás někdo opravdu záludným čtenář-
ským požadavkem?
Pravidelně sem chodí malá holčička, která si 
nejradši půjčuje naučnou literaturu. Vždycky mě 
nutí vybírat nové a nové knížky. Už má skoro ce-
lou knihovnu přečtenou, tak mám občas problém. 
Je ale zajímavé, že její maminka o žádnou knížku 
nestojí. Jediné, co kdy prý přečetla, byl slabikář.

Ne všechna jablka padají nedaleko od stromu.
Naštěstí máte pravdu. Jako knihovnice, ale i mi-
lovnice knížek mám radost, že některé děti nachá-
zejí vztah k četbě, i když nemají vzor v rodičích. 
Když se ještě vrátím k zajímavým čtenářským 
požadavkům, vzpomněla jsem si na jednoho pána, 
který pravidelně požadoval knížky z nejvyšších 
regálů. Pokaždé si vybral knihu, na niž jsem si 
musela vzít žebřík a vylézt až nahoru. Byla jsem 
mladší, problém mi to nedělalo, tak jsem to ales-
poň brala jako malou lichotku.

Jak vidíte knihovnu v roce 2020?
Pokud bude příznivá finanční situace v obci, tak 
bude knihovna přestěhovaná do již zmíněné ško-
ly, kterou čeká rekonstrukce. Nebude tedy už 
žádný závěs, který by dělil zasedání úřadu a kníž-
ky.  Já osobně mám už vytipovanou následovnici, 
takže i tohle by mohla být změna. A co se týče 
čtenářů? Vidím to špatně, budu ráda, když sem 
bude chodit alespoň někdo.

Jana Simonová (* 1943)
Obecní knihovna Křinice (okres Náchod)

Od kterého roku jste v knihovně?
V roce 1969 jsem začala pracovat na národním 
výboru. Knihovna byla (a koneckonců stále je) ve 
společných prostorách a hledal se někdo, kdo by 
ji vedl, tak jsem se stala i knihovnicí. Tuto funkci 
vykonávám od roku 1972.

Umístění Vaší knihovny působí trochu netra-
dičně.
Ano, dnes máme dva regály knih v zasedací míst-
nosti obecního úřadu, kde kromě schůzí také na-
příklad vítáme občánky. Přes týden jsou knihy 
schované za závěsem. Velkou výhodou jsou nu-
lové náklady na provoz a energie. Všechny přidě-
lené knihovnické peníze tak můžeme investovat 
do nákupu nových knih. 

Jaké bylo Vaše občanské povolání?
Pocházím z Moravské Třebové, kde jsem vystu-
dovala zemědělský obor. Vdala jsem se však sem 
a začala pracovat na národním výboru. Od roku 
1982 jsem byla ředitelkou Školy v přírodě, kte-
rá tu u nás v Křinici fungovala. Dvacet let sem 
k nám jezdily děti z městských škol na školu 
v přírodě. Zájem byl veliký, environmentální vý-
chova lákala. Je škoda, že tyto akce musely být 

kvůli financování zrušeny. Za rok se tu vystřídalo 
zhruba 800 dětí.

Brali jste děti na návštěvu do místní knihovny?
Samozřejmě. Pořádali jsme pro ně besedy, ony 
nám na oplátku kreslily obrázky. Pro děti z města 
byly tyhle akce přínosné nejen pro utužení kolek-
tivu, ale i z hlediska poznání venkova a přírody. 
Mnohé děti teprve až tady poprvé viděly živou 
krávu a divily se, že není modrá. Horší je to s dět-
mi a knihovnou dnes.

Nemáte příliš dětských čtenářů?
Dokud jsme měli ve vesnici školu, bylo to jiné. 
Konec školy znamená konec pro polovinu kultu-
ry. V 90. letech byla zrušena i školka, všechno se 
orientuje do Broumova, do kterého to přes kopec 
není daleko. Bohužel to ale způsobuje, že lidem 
chybí vztah k vesnici, soudržnost. Každý je po 
práci radši doma. Možná k tomu přistupuji špatně 
já jako knihovnice, nevím.

Nesnažíte se nalákat čtenáře přes kulturní 
akce?
Pořádat akce samostatně jako knihovna nemá 
smysl. Lidé nechodí. Autory proto nezvu, byla by 
ostuda, kdybych byla na besedě jenom já a autor. 
Pořádá-li nějaké akce obec, návštěvnost je docela 
dobrá a bývá veselo. Jako jednou, kdy jsem za-
žila kuriózní příhodu s panem Petrem Pithartem. 
V rámci akce, které se tady u nás účastnil, jsem 
ho měla ve škole vítat tradičně česky – chlebem 
a solí. Chleba si měl sám ukrojit, jenže mu to vů-
bec nešlo. Velice ho pobavilo, když jsem navrhla, 
že ho nakrájím na kráječi. Pan Pithart byl pozitiv-
ně překvapen, jak si umím se situací poradit.

Projevilo se nepsané pravidlo – čím je návště-
va významnější, tím jistější je, že se něco při-
hodí.
To máte pravdu. Když jsme tu ale měli bývalé-
ho pana prezidenta Havla na slavnostní otevírání 

Knihovnu má zabezpečenou alarmem. Všechny její nabídky zaměstnání začínaly slovy: „Je to 
jenom na chvíli…“ Například ta „knihovnická chvíle“ trvá už krásných 40 let.

Oldřich Suchoradský (* 1945)
Knihovna Kopidlno, pobočka Mlýnec (okres Jičín)

Od kterého roku jste v knihovně?
Od roku 1970. Podle mě to ale není o tom, ko-
lik let má knihovník odslouženo, ale jak pracu-
je. I já jsem měl období, kdy jsem se věnoval 
knihovně naplno, a to hlavně po svém nástupu. 
Přišla ale i léta, kdy bylo mým cílem udržet úro-
veň knihovny. Lidí ubývalo, muselo se to někde 
promítnout. 

Jaké je Vaše občanské povolání?
Učitel matematiky a fyziky. V posledních letech 

„Každý úspěch je vždy výsledkem souhry kolektivu. Jedinec nic nezmůže,” říká včelař, šachista 
a majitel sošky Jivínského Štefana. Kdysi napsal inzerát do Vlasty, zda by lidé nevěnovali knihovně 
nepotřebné knížky. V Mlýnci se sešlo několik set balíků.
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jsem přibral ještě informatiku, kterou jezdím učit 
dva dny v týdnu do Nymburka na gymnázium. Je 
to paradox, já jako důchodce, a počítače (s úsmě-
vem). Je to ale trochu jiné, zaměřujeme se hlavně 
na psaní všemi deseti apod. 

Knihovníci učitelé bývají většinou češtináři, 
jak se dostane ke knihovnictví matematik?
Knížky a literatura mne vždycky bavily. Můj 
děda hlídal ve Studijní knihovně v Hradci Krá-
lové, kam jsem s ním jako malý kluk chodil. Rád 
jsem si prohlížel knížky a sledoval atmosféru. 
V roce 1970 jsme se přestěhovali do Mlýnce. Té-
hož roku byla zrušena škola, kde doposud fun-
govala knihovna. Já jsem po panu řídícím zdědil 
všechny funkce, a to včetně knihovny.

Jak jste zvládl knihovnické začátky?
Na knihovnu jsem se těšil. Knižní fond, který 
jsem přebíral, nebyl v pořádku, a to jak z hle-
diska stavu knih, tak i jejich obsahu. Celé 
prázdniny se nesly v duchu revize pod vedením 
kolegyň z  knihovny v Jičíně. Na začátku mne 
hodně motivovala paní Věra Novotná z knihov-
ny v Jičíně, která mně poprvé vyprávěla o sou-
těži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. 
Jsem soutěživý typ, tak mě to chytlo. Navíc se 
mi zalíbila možnost získat v rámci soutěže ná-
bytek a knížky.

Tak jste do toho šel naplno?
Šel. Soutěž měla několik stupňů, přičemž uspět 
v okresním kole bylo spíše formální. Požadavky 
jsem splnil víceméně zmíněnou revizí. Vtipný byl 
náš výjezd na vyhlášení výsledků okresního kola 
v Libáni. Byla zima, hodně sněhu, silnice úplně 
zavátá. Ceremonii tedy začali bez nás, dorazili 
jsme, právě když končila. Udělali jsme společnou 
fotku, převzali gratulace a jeli domů.

Další kola soutěže byla podobně úsměvná?
Naštěstí jsme už nic nezmeškali. Snaha uspět 
v krajském kole s sebou přinesla stěhování 
knihovny a možnost vylepšit knižní fond. Měl 
jsem otevřené konto u Pašků v Jičíně, kde pro mě 

měli šuplík, do kterého mi schovávali objednané 
knížky. Podařilo se a v roce 1975 přišlo celostátní 
dvoustupňové kolo. Povedlo se nám uspět v před-
kole a získat čestné uznání a nakonec získat i štít 
Vzorná lidová knihovna. Dokonce jsem byl vy-
brán, abych poděkoval za dvacet oceněných 
knihoven. Svůj projev mám někde dodnes scho-
vaný. Tuto etapu považuji za svůj knihovnický 
vrchol.

Myslím, že v oné době to za knihovnický vr-
chol opravdu považováno bylo.
Ještě jsem měl ale další motivaci – po pěti letech 
titul obhájit. Přijela velmi přísná komise v čele 
s dr. Suchým, jemuž se nezdálo reálné, že máme 
tolik výpůjček. Delegace se přijela podívat přímo 
i ve výpůjční den. Shodou náhod nebo nevím čím 
bylo zrovna ten den úplně nabito. Lidé stáli fron-
tu až ven. Úplná groteska. Musel jsem knihovni-
ce, které mne vlastně přijely zkontrolovat, zaúko-
lovat, abychom nápor čtenářů vůbec zvládli. Titul 
jsem následně obhájil a až teprve v té chvíli pro 
mne celá cesta soutěží skončila.

Navštívili Vás v knihovně nějací autoři?
Do knihovny v Mlýnci by na besedu asi moc 
lidí nepřišlo. Jako ředitel školy v Rožďalovicích, 
obci už ve Středočeském kraji, jsem zval auto-
ry právě tam. Rád jsem psal dopisy a „ukecá-
val“. Navštívil nás například Stanislav Rudolf 
(1977), František Nepil (1980), Helena Šmahe-

Hana Šťastná (* 1937)
Místní knihovna Lískovice (okres Jičín)

Od kterého roku jste v knihovně?
Od roku 1978, kdy mě oslovil předseda národní-
ho výboru, zda bych knihovnu neobnovila. Budo-
va, kde fungovala kdysi, byla v dezolátním stavu. 
Knížky jsme vykopávali krumpáčem, všechno 
bylo prorostlé houbou. To byly začátky. No a na 

konci roku 2011 jsem jako knihovnice ze zdra-
votních důvodů skončila. Prozatím ale pomáhám 
nové paní knihovnici.

Takže jste se svou nástupnicí spokojena?
Velice. Vlastička (pozn. nová knihovnice Ing. 
Vlasta Vlášková) si sem chodila vypůjčovat kníž-
ky, ale také mi pomáhat. Tak jsme se nějak do-
hodly, že to po mně převezme. Do budoucna má 
výborné plány na obnovu práce s dětmi. 

Jaké bylo Vaše občanské povolání?
Jsem vystudovaná učitelka českého jazyka a ruš-
tiny pro druhý stupeň. Ve škole v Chomuticích 
jsem učila skoro 20 let. Veselé byly začátky mé 
praxe. Byla jsem mladá a malá učitelka, a tak 
když jsem šla se třídou vysokých patnáctiletých 
kluků, okolí mi nechtělo věřit, že jsem jejich uči-
telka, a ne spolužačka.

Spolu s manželem obnovila tradici obecní knihovny v Lískovicích. Knihovnické dobrovolnictví 
již pověsila na hřebík, ale i přesto sousedům nosí knížky. Má ráda politickou satiru a vlastní desku 
Hovory H podepsanou jejím milovaným Miroslavem Horníčkem.

lová (1981), Milena Lukešová (1982) nebo Jiří 
Žáček (1990). Roku 1983 přijel v rámci Klubu 
mladých čtenářů od Albatrosu Josef Pohl. Při 
této příležitosti jsme uspořádali literárně branný 
závod, na jehož konci čekal právě pan Pohl, kte-
rý dětem u táboráku vyprávěl. Povídal o přírodě 
a filmech, které byly podle jeho tvorby natočeny 
(Pod jezevčí skálou,…). Děti byly úplně zapá-
lené.

Vaši čtenáři neměli o setkání se známými osob-
nostmi opravdu nouzi.
Na všechny ty besedy rád vzpomínám, děti byly 
opravdu nadšené. Když je řeč o osobnostech, 
ještě jsem si vybavil velké šachové turnaje, kte-
ré jsme v Rožďalovicích pořádali. Děti k nám 
trabantem vozil i nynější pan prezident Klaus. 
Jeho syn Václav turnaje i vyhrával, už jako malý 
byl výborný šachista. Když byl pan prezident 
na oficiální návštěvě v Kopidlně, také na tyhle 
zážitky vzpomínal. Jsem vždycky potěšen, když 
se lidé i ve svých vzpomínkách vracejí k naší 
knihovně.
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Ještě se vraťme ke znovuvybudování knihovny. 
Bylo to obtížné?
Nesmírně. Knížky do knihovny jsme s manželem 
sháněli všude. Pár se jich dalo použít z bývalé 
knihovny, zemědělskou a chovatelskou literaturu 
jsme vybrali z pozůstatků po JZD. V roce 1978 
se rušily malé vesnické školy, takže jsem mohla 
vybrat i něco z končící školní knihovny. Tak jsme 
to takhle poslepovali.

Uvítali místní obnovení knihovny?
Začali chodit všechny děti i hodně dospělých. 
Byli zvědaví, co a jak. Naštěstí jsme jim mohli 
časem nabízet i další knížky. Nejdříve jsme patři-
li pod Hořice, odtud jsem vozila hodně knih. Po-
tom jsme byli přesunuti pod Ostroměř, což bylo 
úplně na nic. Absolutně tam neexistovalo spojení. 
Zase jedno rozhodnutí od stolu bez ohledu na rea-

litu. Pak jsme přešli do Jičína, to je zatím nejlepší 
řešení.

Hlavně že si čtenáři zvykli opět knihovnu na-
vštěvovat.
Na konci 70. let jsme měli 35 čtenářů a polovi-
na z nich byly děti. V současnosti počet obyva-
tel klesá, lidé umírají nebo se stěhují. Aktuálně 
máme zhruba 150 obyvatel a čtenářů evidujeme 
40. V létě je to ještě malinko více, půjčuji i cha-
lupářům.

Jako učitelka máte k dětem blízko, pořádala 
jste pro ně nějaké akce v knihovně?
Snažila jsem se občas uspořádat recitování básni-
ček, malování obrázků. Celé roky jsme pořádali 
na MDŽ pro ženy důchodkyně setkání a povídání. 
Chodily moc rády.

Navštívili Vaši knihovnu přímo nějací autoři?
Za velmi významnou považuji návštěvu paní 
Anny Čiperové, ilustrátorky knih velice úzce 
spjaté s Lískovicemi. Paní Čiperová přímo 
v knihovně v roce 1992 uspořádala výstavu 
svých ilustrací, na kterých často zobrazovala 
přímo motivy z Lískovic a okolí. Dodnes mám 
schované všechny novoročenky, které jsme si 
spolu s přátelským pozdravem posílaly.

Setkala jste se s nějakým kuriózním čtenář-
ským požadavkem?
Ani snad ne, já jsem zvyklá na leccos. Jako malá 
holčička jsem se zájmem přečetla Cestu vítězné 
Číny. Obecně jsem hodně četla. Když bylo po-
třeba pomoci mamince, vždycky věděla, kam si 
pro mě má dojít. Do postele pod peřinu, kde jsem 
četla knížky.

Četla jste v poslední době nějakou zajímavou 
knížku?
N jako nástraha od Sue Graftonové. Poměrně 
často se vracím k Saturninovi od Zdeňka Jirotky, 
kterého jsem četla opakovaně. A z dětství vede 
v mých vzpomínkách Kája Mařík. 



Webové stránky knihoven zpovídaných knihovníků:
Nový Hrádek 

http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=knihovna  

Lejšovka 
http://www.knihovnalejsovka.wz.cz

Chvalkovice 
http://www.knihovnachvalkovice.webk.cz/  

Bělá u Pecky 
http://www.knihovnapecka.wz.cz/main.html 

Pecka 
http://www.knihovnabela.webk.cz/ 

Stěžery 
http://stezerskaknihovna.webk.cz/ 

Lukavec u Hořic 
http://www.knihovnalukavec.wz.cz/ 

Křinice 
http://www.krinice.cz/informace-o-obci/obecni-knihovna/ 

Mlýnec u Kopidlna 
http://www.knihovnakopidlno.webk.cz/pages/pobocka-knihovna-mlynec.html

Lískovice 
http://www.knihovnaliskovice.webk.cz/ 

Knihovna ve Stěžerách


