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Člověk Čapek

Kateřina Hubertová

Karel, Josef, Helena… Čapkovi. Snad každý Čech ví, o kom je řeč, a všichni si tato jména spojují i s východními 

Čechami. A i když by se mohlo zdát, že toto téma je již mnohokrát vyčerpané a více říci nelze, účastníci a lektoři 

semináře přesvědčili, že lze. Známe práci těchto autorů, víme, jak a kdy tvořili, děti se o nich učí ve školách, jejich díla 

nacházíme v knihovnách a galeriích. Ale snadno se dostanou pod kůži a chcete vědět víc. Odkud přišli? Jak žili, když 

ještě nebyli slavní? Co jejich příbuzenstvo? A lidé a místa, která je utvářela?

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 08 – Východní Čechy uspořádal 20. února 2018 v Knihovně města Hradce 

Králové odborný seminář o Čapkových rodových kořenech, dětství a dospívání.

Cílem semináře bylo připomenout tři významná výročí roku 2018: jednak 100 let od vyhlášení Československé 

republiky, dále 80. výročí úmrtí spisovatele Karla Čapka a nedožité 75. výročí narození kolegy knihovníka, bibliografa a 

čapkologa Ladislava Vaciny[1].

Sešli se tu na jednom místě čapkologové  zvučných jmen a skoro stovka nadšených diváků. Třešničkou na dortu byla 

přítomnost vnučky Josefa Čapka, paní dr. Kateřiny Dostálové. Celý seminář se nesl ve velmi přátelské atmosféře. 

Přednášky byly bohaté a zajímavé, často doplňované poznámkami a dotazy z publika. Přinesly mnoho zamyšlení, 

nových poznatků, myšlenek i nápadů do další práce. Čapek evidentně nese odkaz i dnešku.

Po semináři přišel tento ohlas:

„Dodatečně k semináři Člověk Čapek – byl jedním slovem úžasný. Já jsem maturovala z otázky ‚Karel Čapek‘, byla to 

taková trochu srdeční záležitost a vím, že jsem moc chtěla najít něco navíc, ale z tehdy pro mě dostupných zdrojů jsem 

opravdu nic neobjevila. Pro mě byly informace na semináři opravdu nové, i když za ty roky od maturity mi pár dalších 

informací o Čapkovi rukama prošlo.

Přednášející Mgr. Zahirović, Ph.D., a PhDr. Juklíčková s historií rodu Čapků a pozůstalostí Heleny Čapkové byli úžasní. 

A Petra Landsmannová o studentských letech Čapka byla bezvadná. Přijela jsem ze semináře tak nadšená, že jsem ve 

svém okolí každému sdělovala své nové poznatky. A vím, kam vyrazím na první letní výlet – do rodiště Čapků.

Moc zdravím z Nechanic. Hana Kramářová, Štolbova městská knihovna Nechanice.“

Pro seminář byl ve spolupráci s kolegyní Boženou Blažkovou vypracován materiál, který obdrželi všichni účastníci. 

Obsahuje anotace přednášek a medailonky lektorů, je doplněn o kontakty na autory. Knihovnám by mohl být užitečný 

při přípravě jejich akcí, proto předkládáme odkaz http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-

vyuziti/clovek-capek, kde lze materiál najít a stáhnout.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

[1] https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000177&local_base=SCK
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