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Ester Horáková se představuje

Ester Horáková

Představujeme novou členku redakční rady, knihovnici Ester Horákovou z Místní knihovny v Podbřezí na Rychnovsku. Paní 

knihovnice byla v roce 2013 oceněna čestným titulem Krajská knihovnice roku. S její knihovnou jste se mohli seznámit 

v minulém čísle v článku Andrey Součkové „Knihovna v Podbřezí se představuje“.

Jaká knížka je na nočním stolku?

Chtěla bych napsat nějakou knížku světové literatury, ale jelikož mám syna ve třetí třídě, leží mi tam knížka Deník malého

poseroutky.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka 

Na střední škole jsem pod lavicí několikrát přečetla knihu Hrbáč. Je to moje oblíbená kniha dodnes a ráda se k ní vracím.

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

Jsem velká romantička a vždy jsem snila o tom, jak mě chrání a zastává se mě někdo, koho neznám, a nakonec to skončí

samozřejmě velkou láskou…

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou)

Ráda vzpomínám na paní knihovnici, která byla v obci, kde jsem vyrůstala. Již odmala jsme jí (jako děti) mohli říkat Boženko 

a tykat jí. Byl to pro mě jeden z důvodů, proč jsem také navštěvovala knihovnu.

Co tě (vás) v knihovně nejvíce baví?

Snažím se bavit vším, ať to jsou rady, kterou knížku si přečíst, nebo povídání s malými čtenářkami o tom, která má delší 

vlásky, nebo co měly ve školce k obědu. Baví mě také při tvořivé dílničce jen tak „obskakovat“ ženy a vařit jim kávu a dolévat 

víno. Baví mě pozorovat lidi, když jsou spokojení.

Jak si poradíš (poradíte) s tzv. „otravným“ čtenářem, případně kolegou?

Na malé vesnici je to velice jednoduché, otravní kolegové tu nejsou a i čtenáři, se kterými se setkávám, jsou většinou hodní a 

vděční. Přijdou do knihovny nejen pro četbu, ale někdy si jen popovídat nebo se schovat před škaredým počasím.

Co tě (vás) zaručeně naštve?

V poslední době je to oblíbená věta mého manžela - vítáme tě doma, dneska nějak brzo…

Čím děláš (děláte) nejčastěji radost svým blízkým?

Ráda dávám malé dárečky, ať je to jen reklamní tužka, kterou jsem někde dostala, kartičky z nějakého obchodu, nějaké malá 

sladkost nebo podobná drobnůstka.

Oblíbený citát na závěr

Mám ráda citát od Marka Twaina: „Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“

Kontakt na autorku: ou.esterhorakova@seznam.cz
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