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Kdo je: Vanda Vaníčková

Božena Blažková

Malé představení (pár vět o tom, čím jsi prošla a co děláš).

Stručně bych mohla říci: Bc. Vanda Vaníčková, studentka Univerzity Hradec Králové. Rozvedu-li to trochu, 

doplním, že právě studuji magisterský program učitelství pro střední školu (český jazyk a základy společenských 

věd). Vzhledem ke svému věku jsem teprve na začátku všeho, sama jsem na svůj profesní vývoj zvědavá. 

V oblasti vzdělávání a práce s dětmi jsem prozatím spokojená.

Jakou knížku máš na nočním stolku?

Studium vyžaduje střídat knížky u postele jako na běžícím páse. Stálicí je Velká kniha citátů, v níž hledám 

inspirace i zajímavé myšlenky.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka.

Vyloženě srdcovou knihu nemám, ale humorné glosy Kvida, který věděl, jak se žijí Báječná léta pod psa, mne 

pobaví vždycky.

O čem by měla být knížka, jejíž děj bys chtěla prožít?

Cestopisný román o cestě kolem světa. Na rozdíl od pana Williho Foga bych ale neřešila čas a svět si pořádně 

vychutnávala. Nemuselo by to být ani tolik dobrodružné a nebezpečné, spíše zajímavé a poučné.

První nebo zajímavé setkání s knihovnou.

Nejzajímavější jsou pro mě setkání, která právě absolvuji v rámci „retro“ rozhovorů s déle sloužícími knihovníky. 

Nejenže poznávám zajímavé osoby, ale mám možnost nahlédnout i do zákulisí jejich knihoven.

Jak ses dostala k práci v redakční radě zpravodaje U nás?

Hodně velkou náhodou. Kamarád Jarda Novotný, dobrovolník SVK HK, mě požádal o napsání článku o 

Facebooku. Sice ho sama nepoužívám, ale výzvu napsat článek jsem přijala. Studentský pohled se 

pravděpodobně zalíbil, a tak mne nechala paní Blažková v radě „na zkušenou“.

Co ti přináší cestování po kraji a rozhovory s knihovníky?

V první řadě zjištění, jak je obtížné dostat se do některých míst autobusem nebo vlakem:) Hlavně si ale cením 

příjemných setkání, zajímavých příběhů knihoven i těch, kteří v nich kralují.

Co Tě vždycky potěší?

Podaří-li se něco mně nebo mým blízkým. Radost mi ale třeba udělá i úspěch mého oblíbeného hokejového týmu, 

dobré jídlo, darovaná květina nebo odpočinkový víkend na horské chatě. 

Co Tě zaručeně naštve?

Když lidé mluví a nepřemýšlejí u toho.

Čím děláš nejčastěji radost Ty svým blízkým?

Když s nimi trávím čas, jsem veselá a daří se mi plnit své cíle.
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Oblíbený citát.

Obecně mám velmi ráda latinské citáty. Často jimi ozvláštním článek nebo seminární práci. Doufám, že budu mít 

někdy čas pustit se do latiny trochu více. Z oblíbených bych uvedla například Littera scripta manet (Napsané 

písmeno zůstává) nebo Tempora mutantur (Časy se mění).
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