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Kdo je Petra Řoutilová aneb Dobří holubi se vracejí

Andrea Součková

Knihovnická praxe (pár vět o tom, čím jsi prošla).

Během magisterského studia knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě jsem se díky povinným praxím dostala do Studijní a 

vědecké knihovny v Hradci Králové. Absolvovala jsem povinné kolečko po všech odděleních a byla jsem naprosto nadšena! Poslední 

den praxe jsem zašla, tehdy ještě do budovy synagogy, za paní ředitelkou Mgr. Evou Svobodovou a nechala jí tam svůj životopis. 

Paní ředitelka mi tehdy řekla, ať se znovu ozvu, až dokončím školu. A tak se také stalo. Byl rok 2008 a v Hradci se právě 

dokončovala nová budova knihovny. Měla jsem štěstí. Do větší budovy bylo potřeba více zaměstnanců. Nastoupila jsem na místo 

PR, kde jsem strávila dalších 5 krásných let.

V roce 2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, ze které se vracím nyní, v roce 2019. A rovnou na novou pozici. Na oddělení 

služeb knihovnám, kde vystřídám nynější šéfredaktorku zpravodaje Mgr. Andreu Součkovou, která naopak na mateřskou dovolenou 

odchází. Andree přeju, ať její mateřská dovolená je opravdu dovolenou, a doufám, že zpravodaj si i se mnou udrží svoji dosavadní 

úroveň.

Jaká knížka je na nočním stolku?

Na nočním stolku mám momentálně krimiromán Skrýš od Johana Theorina. Sem tam se ráda bojím. :-)

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka.

Hmmmm, oblíbený knižní hrdina… Většinou ten, o kterém právě čtu.

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

V tuto chvíli, když mám doma malé děti, toužím být hrdinkou románu, v němž se hodně spí, vůbec se nepere a žehlička či vaření je 

sprosté slovo. :-)

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou).

Když jsem byla na prvním stupni ZŠ, chodila jsem na pobočku městské knihovny v Plotištích. Tam byla úžasná paní knihovnice, která 

měla svoji práci očividně ráda, a díky ní jsem získala lásku ke knihám a povědomí o práci knihovnice.

Co tě v knihovně nejvíce baví?

Půjčovat si knížky. :-)

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

Usmívám se na něj.  A snažím se mu rychle vyhovět, ať může co nejdříve odejít.

Co tě zaručeně naštve?

Arogance.

Čím děláš nejčastěji radost svým blízkým?

Dětem tím, že si s nimi hraju, a manželovi, když ho pochválím.

Oblíbený citát na závěr.

„Žij a nechej žít!“

Kontakt: petra.routilova@svkhk.cz
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