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KDO JE KDO          

Božena Blažková a Dobroslava Strnková          

     V minulém roce jsme v této rubrice představili čtenářům členy redakční rady. Letos se zase
pokusíme vyhledávat zajímavé osobnosti našeho regionu. Shodou okolností v jarních měsících
mají životní jubilea dva stále aktivní knihovníci z hradeckého regionu. Oba jubilanty osobně
dlouhá léta známe po pracovní i lidské stránce. Když jsme pro tisk připravovaly jejich povídání,
uvědomily jsme si zajímavou zákonitost. Knihovna (nebo alespoň příslušné oddělení) bývá
věrným obrazem osobnosti knihovníka. Pokud má knihovník mimo knihovnu jakýkoliv další
koníček, dokáže ho většinou vhodně využít i v rámci vlastní knihovnické práce. O obou
jubilantech je nejen v našem regionu známo, že mají nikoliv koníčky, ale přímo „koně“.
Omlouváme se, že vzhledem k rozsahu zpravodaje jsme se při představování Mgr. Stanislavy
Čejkové a PhDr. Jiřího Maliny soustředily pouze na oblast knihovnictví a zcela jsme pominuly
cestování, horolezectví, betlemářství, publikační činnost atd. 

      Mgr. Stanislava Čejková
částečný úvazek v metodickém oddělení Knihovny města Hradce Králové
http://www.knihovnahk.cz 
mailto:cejkova@knihovnahk.cz  

      Po ukončení studia knihovnictví na Fakultě publicistiky a sociálních věd UK jsem nastoupila
do Okresní knihovny v Žilině. Začínala jsem v dětském oddělení, pak jsem „povýšila“ do
oddělení zpracování fondu, konkrétně jsem se zabývala věcnou katalogizací. V dětském
oddělení mě to bavilo víc, i když jsem ze začátku měla problém se „slovenčinou“ a čtenáři s mojí
češtinou. Další dva roky jsem působila jako ředitelka Okresní knihovny ve Svitavách. V roce
1971 jsem se přestěhovala do Hradce Králové a začala pracovat v metodickém oddělení
Krajské, po reorganizaci Okresní a po další reorganizaci městské knihovny v Hradci Králové. 
Na nočním stolku mám jako trvalku Bibli. Ne že bych byla její znalec, naopak. Asi ji nikdy celou
nepřečtu. Ale listuji si v ní. Pak se tam samozřejmě střídají knihy nejrůznější - detektivky,
cestopisy, romány. Nejraději mám ale pohodovou literaturu, takže se vracím ke knihám
Fulghuma, Herriota, z českých autorů mám ráda pány V+W, Suchého a „Cimrmany“. K
oblíbeným hrdinům patří např. Nat Jessel z Čistých radostí mého života. O knize, kterou bych
chtěla prožít, jsem nikdy nepřemýšlela. Ale nejspíš by to byl cestopis z nějaké povedené
výpravy. 
S knihovnou jsem se seznámila velice brzy. Bydleli jsme ve škole a v jednom kabinetu byla
obecní knihovna. Postupně jsem ji přečetla celou, od Ažajeva až po Žeromskiho. Včetně všech
dílů Sebraných spisů Aloise Jiráska. Četla jsem pořád, i s baterkou pod dekou v posteli. Rodiče
mě varovali, že budu nosit brýle. A měli pravdu. 
Obecně mě baví práce pestrá, zajímavá, která má smysl. A práce s nevšedními a zapálenými
lidmi. To všechno mi metodika poskytla. 
S otravnými (nebo otrávenými?) kolegy si moc poradit neumím. Naštěstí jsem jich potkala jen
málo. A ostatní lidé - třeba na cestách? Pravda, na příklad v Maroku na nás dotírali obchodníci,
kteří nabízeli všechno možné, od kožených výrobků přes hašiš až po průvodcovské služby. Tam



SVK HK - výpis článku "Božena Blažková a Dobroslava Strnková: K... http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=520

2 z 2 1.8.2005 17:17

jsme se naučili vypnout a neposlouchat. A děti, které vymáhaly dirhamy nebo bonbony, nakonec
pochopily, že všem dát nemůžeme, a tak to obvykle skončilo velice příjemnou debatou. 
Vždycky mne potěší dobré slovo a úsměv. A taky kytka. Nemusí být okázalá, stačí kopretina. 
Spíš než se naštvat si nechám leckdy zkazit náladu. Nesnáším prohnané lidi, pochlebovače a
podvodníky. A agresivní lidi všeho druhu. 
Mužovi udělám radost společnou cestou, stačí i projížďka na kolech v hradeckých lesích. A
zároveň dělám radost i sobě. 

„Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní“ (V+W)

      PhDr. Ji ří Malina
knihovník Obecní knihovny ve Skřivanech
http://www.knihovna.skrivany.cz 
mailto:knihovna@skrivany.cz  

      Po studiu na filosofické fakultě jsem nastoupil do své první knihovny v Hradci Králové.
Hradec Králové se mně stal osudným ve všem. Pracoval jsem také v Ústavu historických věd.
Deset let jsem pracoval i ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové. Působil jsem též v
Krajském muzeu. Po práci v muzeu jsem se ocitl v Novém Bydžově, kde jsem pracoval více než
20 let v kulturním středisku. V devadesátých letech jsem byl na základě konkurzu jmenován
ředitelem tehdy ještě Okresní knihovny v Pardubicích. Následně jsem působil na Pedagogické
fakultě UHK v Hradci Králové. V současné době jsem dobrovolným knihovníkem v Obecní
knihovně ve Skřivanech (viz např. článek Výstavy, Hromotluk a knihovna ve Skřivanech, který
vyšel v prvním čísle zpravodaje U nás v loňském roce). 
Na nočním stolku nemívám jenom jednu knížku. Například mám rád knížky o divadle. K mému
oblíbenému čtení patří i knížka Milostný život ve starém Římě. Občas se vracím k četbě
Dobrého vojáka Švejka a rád si ho poslechnu v podání Jana Wericha. Švejk je podle mne
zajímavá postavička, nad kterou je možné se zamyslet. Některé pasáže by bylo možná zajímavé
i prožít. Pokud bych se vracel k četbě dětských let, jako kluk jsem četl knížku Chata děsu. Byla o
skupince dětí z malé vesnice a připomínala mi dětství, které jsem prožil v kraji pod Zvičinou.
Podobná dobrodružství z dětské četby bych si opravdu rád prožil. I když jsem se mnohokrát
setkal s Jaroslavem Foglarem, pozval jsem ho i k nám do Nového Bydžova, přesto typ jeho
knížek mne nikdy nepřitahoval. 
Rád vzpomínám na různé příhody prožité v knihovně i na období, kdy jsme učil na střední
knihovnické škole. Vždy mne lákalo pracovat v malé knihovně, kde si jsou knihovník a čtenář
velice blízko. Líbí se mi, že si mohou v klidu pohovořit. Baví mne čistá práce se čtenářem. V
podstatě teprve nyní si to, co jsem přednášel na knihovnické škole, mohu ověřit v praxi. Jsem
rád, když lidé o mé knihovně vědí. Mám radost, když si čtenáři kromě četby knih a časopisů
přečtou i náš časopis Hromotluk. Mezi čtenáři ve Skřivanech nemám naštěstí žádného
„otravného“. 
V poslední době mne nejvíce potěšilo pozvání hradeckého primátora, který mi sdělil, že spolu
začneme pracovat na novém projektu, ve kterém budu moci využít svoji sbírku informací o
Hradci Králové a hlavně o hradeckých osobnostech. 

Dokud žijeme, žijme naplno.
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