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Žacléřský šotek Knihovníček aneb Město plné pohádek 

Božena Blažková 

Šotek Knihovníček aneb Jak to všechno začalo 
Byla jedna městská knihovna, kterou vedly dvě sestry. O knihovnu se vzorně staraly, organizovaly různé akce pro děti i dospělé, 
například: vánoční spaní v knihovně, doplněné výrobou dárečků a putováním za adventem, zdobení břízky papírovými 
hvězdičkami, které pomohli udělat čtenáři, čtení těm nejmenším, polštářové čtení s čajem a koláčem, pasování nových čtenářů či 
jiné zajímavé aktivity. Je toho mnoho, co mohou čtenáři v naší knihovně najít a zažít. 
Milé knihovnice na to vše ale nejsou vůbec samy. Se vším jim pomáhá šotek Knihovníček, o kterém nejdříve neměly ani potuchy. 
To on jim našeptával, co a kdy by mohly udělat. Je to šotek neposeda, rád tropí i neplechu, tu přehází knihy, tu schová někomu 
průkazku nebo se nasouká do počítače a tam provozuje ty své rejdy. Doopravdy není zlý, jen si tak někdy zalaškuje, aby nebyla 
nuda. 
  
            Pokud vám úvod článku připomíná pohádku, tak máte, i nemáte pravdu. Jedná se o úvodní slovo autorky Elišky Čechové 
z publikace Město plné pohádek. Inspirací pro knížku byla literární soutěž na téma: Naše město a pohádkové bytosti, kterou v 
loňském roce vyhlásila Městská knihovna v Žacléři. Paní Čechová nakonec napsala 11 pohádek inspirovaných městem. Pro své 
pohádky našla i ilustrátora, pana Miloslava Tomašáka, který se snažil jednoduchým, ale velice výstižným způsobem zachytit 
pohádková místa Žacléře. Pohádky i s ilustracemi vydala autorka pod názvem Město plné pohádek. Slavnostní křest její prvotiny 
spojený s autogramiádou a autorským čtením se konal v žacléřské knihovně začátkem července. Na webových stránkách 
knihovny si můžete prohlédnout nejen fotografie, ale i videoreportáž dokumentující celou slavnostní akci. 
            Šotek Knihovníček je opravdová loutka, která u žádné akce knihovny nechybí. V žacléřské knihovně opravdu pracují dvě 
sestry: Hana Kocourková a Irena Hlubučková. Akcí, které knihovna organizuje, je daleko více, než bylo popsáno v pohádkovém 
úvodu. 
            Navštívila jsem pohádkovou knihovnu v Žacléři a pokusím se vám ji nepohádkově přiblížit. Přibližně deset let je knihovna 
umístěna v budově mateřské školy, která rozhodně vypadá lépe na obrázku pana Tomašáka než ve skutečnosti. Knihovna má 
poměrně velký a celkem flexibilní prostor. K dispozici je i malá kancelář a skládek se sociálním zařízením. Fond knihovny činí 
téměř 20 000 dokumentů. Registrovaných čtenářů je skoro 500 a z toho je více než stovka dětí. Knihovnu jsem, jak bývá mým 
zvykem, navštívila ve výpůjční době, a přesvědčila jsem se tedy na vlastní oči, že čtenáři svoji knihovnu navštěvují i o 
prázdninách. Však si také za rok vypůjčí téměř 22 000 svazků. V knihovně mají k dispozici nejen literaturu, ale i 3 počítače (dále 
je zde 1 počítač s výpůjčním protokolem a 1 služební v kanceláři). 
            Za prohlídku rozhodně stojí poměrně nové (v provozu jsou od loňského léta), graficky velmi pěkně upravené webové 
stránky knihovny http://knihovna.zacler.cz/ . Každý oddíl je uveden zajímavým citátem z oblasti literatury. V rubrice Aktuality 
naleznete nejen podrobné informace o konaných akcích (je jich opravdu hodně a mohou být inspirativní i pro ostatní), ale i celou 
řadu zajímavých informací. Pod heslem Svědectví a fakta o osobnostech jsou zde široké veřejnosti k dispozici medailonky 
vybraných autorů. Každý měsíc je vybrána jedna osobnost, která má výročí, a v knihovně je k tomu vždy uspořádána výstavka. 
Zajímavou aktivitou jsou i Cesty za legendami, kdy knihovna pořádá zájezd na zajímavá místa regionu. Zatím společně navštívili 
Malé Svatoňovice a Ratibořice. Z akcí pro školu a školky (ve městě je 1 ZŠ a 2 MŠ) mne osobně nejvíce zaujala akce Prvňáčci a 
pohádkové babičky, která se uskutečnila ve spolupráci s členkami klubu žen. 
            Nechci zde vypisovat všechny akce a aktivity žacléřské knihovny, o kterých se můžete na webových stránkách dočíst, ale 
přece jen bych ráda na závěr ještě upozornila na druhé kolo literární soutěže. Doufám, že si příští rok budeme moci v rubrice 
Políbeni múzou přečíst něco ze žacléřského pohádkového pytlíčku. 
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