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Evropané Královéhradeckého 
kraje           

Odd�lení služeb knihovnám           
 

     Po lo�ském zájmu o literární sout�ž Královéhradeckého kraje, jejíž téma zn�lo „Tady jsme 
doma“, bylo v letošním roce v souvislosti se vstupem naší republiky do Evropské unie 
zvoleno téma „Královéhrade�tí Evropané“.  
 
      Do sout�že p�išlo více než padesát text� z celého kraje ve všech v�kových kategoriích. 
Na titul Královéhradecký Evropan pisatelé nominovali p�edevším významné �eské 
spisovatele: bratry Josefa a Karla �apkovy, Karla Polá�ka, Egona Hostovského, Boženu 
N�mcovou, Václava Durycha, z žijících pak nej�ast�ji Josefa Škvoreckého. Auto�i však 
p�edstavili i osobnosti ze svého nejbližšího okolí, které sice nezná sv�t, jsou však nemén� 
tvo�ivé a inspirativní. Slavnostní vyhodnocení sout�že se konalo v budov� Krajského ú�adu 
30. dubna. Absolutní vít�zkou se stala So�a Chaloupková z Chlumce nad Cidlinou. 
 
      Následující �ádky p�edstavují vít�zné práce (1. a 2. místo) ve IV. kategorii (nad 20 let). 
 
      Královéhradecký Evropan P�ta  
Irena Gillová 
 
      D�íve prý psalo pár lidí a ostatní �etli, zatímco dnes píší všichni a ne�te nikdo. Na tuto 
smutnou absurditu nedávno upozornila �lenka úst�ední Obce spisovatel�. Tak �ern� to ale 
nevidím. �tená�� je stále dost a jist� by to potvrdil �editel Knihovny m�sta Hradce Králové 
Mgr. Jan P�ta.  
 
      Je mým kandidátem na titul Královéhradecký Evropan. Nominaci si vysloužil tím, že se 
nikdy nezpronev��il svému p�esv�d�ení o d�ležitosti podporovat na prvním míst� vysokou 
morální úrove� ve všech oblastech lidského snažení. Je jedním z 37 �len� hradeckého 
Rotary klubu, sdružujícího významné osobnosti z r�zných obor� hospodá�ského, 
spole�enského a kulturního života m�sta. Klub jako sou�ást celosv�tové organizace bohat� 
napl�uje její humanitární poslání.  
 
      Knihovna jako nejv�tší, a tedy významné, kulturní za�ízení v regionu umož�uje �editeli 
P�tovi ovliv�ovat rozsah i úrove� služeb uživatel�m a budovat specializovaná odd�lení. Jsou 
jimi nap�. zvuková knihovna pro nevidomé, studovna literatury o výtvarném um�ní, hudební 
odd�lení, informa�ní st�edisko. �tená�i mají p�ístup k ve�ejným internetovým terminál�m. Dík 
�editelov� snaze co nejd�íve zavést moderní informa�ní technologie pro knihovnickou praxi je 



úrove� všech knihoven n�kdejšího královéhradeckého okresu mezi nejlepšími v republice.  
 
      Desítky autor� a um�lc� p�ijaly pozvání �editele a �tená�i tak m�li možnost na literárních 
�ajích o páté s nimi besedovat, poslechnout si um�lecký p�ednes poezie nebo ukázek z d�l 
dosud nevydaných.  
 
      Knihovna je lékárnou, kam si chodíme pro léky, které si sami ordinujeme. Abychom tu 
našli ú�inný lék na každý neduh duše, o to se stará její osvícené vedení. 
 
      Královéhrade�tí Evropané – Karol Bílek, archivá�  
Alena Pospíšilová 
 
      Jeho devizou, v souladu s tématem sout�že, je skromnost, pracovitost a také 
tvrdošíjnost. Nek�i�í a nehádá se. Jde si za svým cílem potichu a nenápadn�. O to více 
p�ekvapí a vynikne výsledek. A má se �ím pochlubit! K "evropanství" ho p�edur�ilo již datum 
narození. Je shodné se dnem narození Jana Amose Komenského a Zde�ka Sv�ráka. U�itel 
národ� reprezentoval svoji vlast v Evrop� na poli pedagogickém, filozofickém a lidském již v 
sedmnáctém století. Ve století dvacátém se v oblasti um�lecké a lidské prosadil pedagog 
Zden�k Sv�rák v tuhé konkurenci filmového um�ní i za hranicemi Evropy.  
 
      M�j nominovaný Evropan není sice pedagogem z profese, ale umí se pod�lit o své 
v�domosti a znalosti dokonale. Ochotn� nap�. provádí zvídavé návšt�vníky znovu 
obnoveným zámkem ve Starých Hradech. P�ed více než t�iceti lety zde našel nejen 
zam�stnání, ale i budoucí ženu a nový domov. Z bývalého �editele Okresního archivu v 
Ji�ín� se po roce 1968 stal no�ní hlída� a ku prosp�chu nás všech v roce 1971 vedoucí 
venkovského pracovišt� Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých 
Hradech. Láska k rodnému kraji, houževnatý zápas s hloupostí a omezeností mocných a 
také pevná opora a partnerská profesionální souhra s ženou Evou u�inily z neznámého místa 
na hranicích kraj� a okres� vyhledávanou Mekku um�lc� a lidí spjatých s kulturou. 
Prázdninový literárn� hudební festival, výtvarné vernisáže s kvalitními doprovodnými 
programy, návšt�vy literárních badatel�, to vše se prolíná s vlastní archivá�skou prací. 
Chcete uspo�ádat sjezd rodák� nebo oslavu k založení hasi�ského sboru �i k výro�í školy? 
Doporu�uji Vám obrátit se o pomoc na historika a archivá�e Karola Bílka. Ten má v této 
oblasti veliké zkušenosti. Na své konto zásluh si m�že p�ipsat autorství nebo podíl na vydání 
�ady publikací k d�jinám obcí a institucí ve svém okolí. Je rovn�ž zastoupen v redak�ních 
radách n�kolika �asopis�. Za všechny uvádím Listy starohradské kroniky s odb�rateli 
místními a vzdálenými.  
 
      Ke všem jmenovaným ctnostem p�ipo�ítejme i rodáckou v�rnost a oddanost spojenou s 
p�íkladnou ob�tavostí. První polovina života Karola Bílka byla spojena se Sobotkou. Býval 
tam chlapcem, studentem i archivá�em. Zvídavým žákem, nadšeným recitátorem a 
ochotníkem, redaktorem zpravodaje a spoluorganizátorem festivalu Šrámkova Sobotka. Ani 
po odchodu nep�estal spolupracovat na propagaci m�ste�ka pod Humprechtem. Zajížd�l 
besedovat a stále je ochoten znovu p�ednášet o d�jinách m�sta a okolí, odborn� provést 
návšt�vníky starobylými uli�kami a povypráv�t o významných rodácích pochovaných nejen 
na památném soboteckém h�bitov�. Nebo� je jedním z t�ch, kte�í jako oni nesou citliv� tohoto 
kraje zna�ku.  
 
      Moje nominace na "Královéhradeckého Evropana" se opírá o pozoruhodné dílo 
nenápadného �lov�ka, který má velikou sílu ho�et a ší�it sv�tlo. V Den u�itel�, 28. b�ezna 



2004, mu bylo 65 let. Zaslouží si naše up�ímné pod�kování. Pat�í k lidem vytvá�ejícím pevné 
základy pro stavbu s názvem Evropský d�m. 
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