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Knihovna – místo mezigeneračních setkávání

Božena Blažková

Jednadvacáté století jako by stále více rozeví-
ralo nůžky mezi generacemi. Mladí lidé narození 
po roce 1989 žijí ve zcela jiné realitě, než vyrůs-
tali jejich rodiče a hlavně prarodiče. Přestává fun-
govat dříve běžné plynulé předávání zkušenosti 
z generace na generaci. Ale je tomu opravdu tak? 
Vždyť k předávání může docházet i v obráceném 
pořadí – mladá počítačová generace může přiblí-
žit dříve narozeným virtuální svět počítačů. A my, 
dříve narození, je za to můžeme vhodnou formou 
upozornit, že skutečný život sice není tak pestrý 
a klipový jako virtuální realita, ale přesto může 
poskytovat jedinečné a neopakovatelné zážitky. 
Psychologové stále více upozorňují na potřebu 
vzájemného sdílení a ukotvení každého jednotliv-
ce. Potřeba ukotvení nebo, jinak řečeno, hledání 
kořenů souvisí například i s velkou popularitou 
televizních pořadů typu „Tajemství rodu“ a s ob-
libou memoárového čtiva. Na druhé straně patří 
k současnému společenskému trendu žít single 

- sám. Zvyšuje se i počet nesezdaných párů s dět-
mi. Pokud máte možnost diskuse s učitelkami 
v mateřské škole a v prvních třídách základních 
škol, zjistíte, jak moc se v poslední době změnila 
rodinná výchova dětí. Současné děti mají mini-
mum povinností a maximum volnosti. Nemusíme 
být znalci vývojové psychologie, abychom po-
chopili, že to pro budoucnost není dobrá volba. 
Není náhodou, že Spolek pro obnovu venkova do 
svých aktivit zařazuje Program obnovy rodiny, 
o kterém se více dočtete v samostatném článku 
v rubrice Naše téma. Máte možnost si zde přečíst 
i názory našeho předního psychologa PhDr. Vác-
lava Mertina na současnou rodinu. Když jsme 
v redakční radě uvažovali nad letošním ústředním 
tématem, dohodli jsme se, že se budeme věnovat 

akcím na podporu rodiny nejen na venkově a me-
zigeneračním setkáváním v knihovnách. Věříme, 
že i vás toto téma osloví, a napíšete nám o tom, 
jak to ve vaší knihovně děláte vy.

Věříme, že vás téma života současné rodi-
ny, mezigenerační vztahy a porovnání života na 
venkově a ve městě zaujme alespoň stejně jako 
loňské „retrotéma“, se kterým se v tomto čísle 
loučíme článkem Ohlédnutí za „retrovýzvou“ 
a výstava Knihovny včera, dnes a… . Dalším té-
matem, které budeme po celý rok sledovat, jsou 
regionální funkce. Pokud by krácení finanční 
dotace mělo být dlouhodobé, budou zejména 
obyvatelé venkovského osídlení stále více znevý-
hodňováni v oblasti kulturního vyžití a přístupu 
k informacím. Bylo by obrovskou škodou, po-
kud by měl být pro nedostatek financí přerušen 
systém vzájemné spolupráce a podpory velkých 
a malých knihoven. Funkční systém, který byl 
budován řadu let a do kterého již byly vloženy 
nemalé finanční prostředky. Knihovníci chápou 
nutnost určitých úspor a maximálně se snaží 
v rámci možností o úsporná opatření. Dobře na-
stavený systém za pomoci příspěvků od obecních 
úřadů může rok fungovat. Pokud by však krácení 
rozpočtu mělo pokračovat i v dalších letech, za-
čne systém nejprve stagnovat a posléze se po-
stupně začne hroutit – nedostatek peněz na nákup 
nové literatury a techniky bude zákonitě zname-
nat snížení pracovních úvazků v oblasti regionál-
ních funkcí a pravděpodobně povede i k rušení 
některých menších knihoven, a tudíž k dalšímu 
znevýhodnění obyvatel mimo centrum. K proble-
matické dopravě, obtížnějšímu přístupu ke zdra-
votnické péči a ztíženější možnosti výběru mezi 
nákupními centry se v případě omezení provozu 
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Regionální funkce v Královéhradeckém 
kraji v roce 2013

Eva Svobodová

Loňské rozhodnutí zastupitelů Královéhradec-
kého kraje o výrazném snížení dotace na podporu 
regionálních funkcí v roce 20131) spolu s dopady 
přetrvávající krize veřejných rozpočtů vyvolává 
potřebu rekapitulace této knihovnické služby. 

Jedná se sice o službu knihoven knihovnám, 
nicméně její výkony mají přímý dopad na kva-
litu poskytovaných veřejných knihovnických 
a informačních služeb občanům knihovnami, 
které jsou do tohoto systému zapojeny. Tento druh 
knihovnické práce není z historického hlediska 
žádnou novinkou. Knihovny na začátku 21. století 
navazovaly na dlouholetou tradici. Ve východních 
Čechách nalezneme počátky metodické činnosti již 
v padesátých letech 20. století. Tehdy však bylo 
její těžiště v Krajské lidové knihovně v Hradci 
Králové, která svoji pozornost soustředila zejména 
na oblast okresu a na místní knihovny s profe-
sionálním knihovníkem v kraji. Počátkem roku 
1961 bylo v Okresní knihovně podle celostátních 
směrnic vytvořeno metodické středisko pro jednot-
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nou soustavu knihoven ve Východočeském kraji 
a Státní vědecká knihovna (dále SVK ZN nebo 
SVK HK) měla metodicky spolupracovat s odbor-
nými technickými, vysokoškolskými, muzejními 
a zemědělskými knihovnami.

Od 1. ledna 1976 začalo v SVK ZN pracovat 
samostatné metodické oddělení, jehož úkolem bylo 
vybudovat krajské vědecko-metodické středisko 
(útvar pro metodickou, průzkumovou a rozboro-
vou činnost v rámci jednotné soustavy knihoven 
Východočeského kraje). Metodická činnost se 
nejdříve orientovala na průzkum skutečné situace 
v oblasti knihovnictví Východočeského kraje, 
zejména v síti veřejných knihoven, pak se na 
začátku osmdesátých let zaměřila na rozvoj kniho-
ven v kraji, zejména na střediskový systém. Byly 
zpracovány Zásady budování sítě střediskového 
systému veřejných knihoven ve Východočeském 
kraji a byl vydán materiál k doplňování a využí-
vání výměnných fondů střediskových knihoven.2) 
V roce 1986 začíná vycházet Zpravodaj jednotné 

místních knihoven (často jediného kulturního za-
řízení v místě) přidá i ztížený přístup k informa-
cím a kulturním aktivitám.

O to potěšitelnější je, že koncem loňského 
roku získala Městská knihovna v Kopidlně nové 
a důstojné umístění. V březnu letošního roku 
bude konečně slavnostně otevřena Knihovna 
města Hradce Králové. O obou knihovnách se 

můžete v tomto čísle také dočíst. Snažili jsme se 
pro vás opět připravit pestré číslo; přejeme si, aby 
pro vás bylo nejen inspirací, ale i poučením. Obě 
nové rubriky, které jsme zavedli v loňském roce 
(Jak na to a Nové trendy), jsou připraveny pro vás 
a jejich motto je: „Učíme se navzájem“. Věříme, 
že s vaší pomocí se bude skutečně jednat o vzá-
jemnou výměnu nápadů, názorů, informací.

soustavy knihoven Východočeského kraje (od 
roku 1991 vychází jako knihovnicko-informační 
zpravodaj U nás). Politická situace v devadesá-
tých letech metodické práci nepřála a střediskový 
systém byl v některých okresech zcela rozbit. Až 
na konci 90. let si knihovničtí odborníci začali 
uvědomovat, že se bez metodického působení 
a pomoci velkých knihoven malým neobejdou. 
V roce 1998 bylo v SVK HK vytvořeno společné 
oddělení metodiky a bibliografie, kde byl na úsek 
knihovnictví vyčleněn pracovní úvazek.

Téma metodické pomoci velkých knihoven 
malým se otevírá i na celostátní úrovni a v roce 
2002 dochází k vyhlášení Programu podpory za-
jištění výkonu regionálních funkcí knihoven (dále 
jen RF), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 
68 ze dne 16. 1. 2002. Pravidla poskytování dotací 
z tohoto programu stanovovalo nařízení vlády ČR 
č. 288/2002 Sb. Dotační program Ministerstva kul-
tury byl poprvé realizován v roce 2002 a umožnil 
výrazně stabilizovat síť knihoven v malých obcích 
a přispěl k rozvoji rozsahu a kvality veřejných 
knihovnických a informačních služeb (dále jen 
VKIS) na venkově.3)

Od roku 2005 byly finanční prostředky z tohoto 
programu převedeny do rozpočtů krajů. V této 
souvislosti byla připravena novela knihovního 
zákona č. 257/2001 Sb. tak, že nadále mají za 
povinnost zajišťovat výkon RF ze svého rozpočtu 
kraje, což činí prostřednictvím krajských a pově-
řených knihoven. Pověřenými knihovnami jsou 
většinou bývalé okresní knihovny, s nimiž má 
krajská knihovna podepsané smlouvy o přenesení 
výkonu RF. Aby knihovna mohla využívat služeb 
v rámci RF, musí být evidována v databázi kniho-
ven na Ministerstvu kultury. Královéhradecký kraj 
respektoval doporučení Ministerstva kultury a na 
podporu výkonu regionálních funkcí poskytoval 
od roku 2005 do roku 2012 finanční prostředky ve 
výši cca 7,5-9 mil. Kč ročně, viz tabulka.

Vývoj dotace na RF 2002-2013
Rok Přidělená 

dotace (Kč)
Poskytovatel

2002 7 422 444 MK ČR
2003 7 204 000 MK ČR
2004 7 222 000 MK ČR
2005 7 758 000 Královéhradecký kraj
2006 7 758 000 Královéhradecký kraj
2007 7 758 000 Královéhradecký kraj
2008 8 962 000 Královéhradecký kraj
2009 8 962 000 Královéhradecký kraj
2010 8 300 000 Královéhradecký kraj
2011 8 000 000 Královéhradecký kraj
2012 8 300 000 Královéhradecký kraj
2013 6 000 000 Královéhradecký kraj

V polovině roku 2012 byla SVK HK pracovní-
ky krajského úřadu informována, že je plánováno 
razantní snížení dotace na RF v důsledku schválení 
zákona o rozpočtovém určení daní (13. 7. 2012, 
viz též http://www.obcelidem.cz). Systém RF, 
který byl budován více než 10 let a stabilizován 
posledních 5 let, dostal přímý zásah. Výkony 
v jednotlivých ukazatelích (jako je např. přírůstek 
výměnných fondů, metodické návštěvy a revize) 
byly vždy podmíněny výší přidělené dotace. 
Pokud má být prostředků na výkon RF méně, 
zákonitě nemohou být plněny některé výkonové 
ukazatele a systému hrozí postupné zhroucení. 
Snížení dotace na RF s sebou nese i dopad na 
zaměstnanost v oblasti knihovnictví. Několik 
vysoce kvalifikovaných dlouholetých knihovnic-
-metodiček by ztratilo zaměstnání a zřejmě by 
odešly mimo profesi. Toto vše zvažovaly ředitel-
ky a metodičky pověřených knihoven na svých 
mimořádných poradách spolu s pracovnicemi 
oddělení služeb knihovnám SVK HK v 2. pololetí 

1) Částka na výkon regionálních funkcí pro pověřené knihovny (6 000 000 Kč) byla schválena Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje v září 2012 (čís. ZK/29/2079/2012).

2) FEJLOVÁ, Hana. Doplňování výměnných fondů střediskových knihoven a jejich využití v přidružených knihov-
nách. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna Z. Nejedlého, 1981. 23 s.

3) VYČICHLO, Jaroslav. Regionální funkce knihoven a knihovní zákon. In: Knihovny současnosti 2004. Brno: 
Sdružení knihoven ČR, 2004. 72-78. ISBN 80-86249-30-1.
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Vladimíra Svobodová – tisková zpráva

Ve středu 20. března začíná letošní astronomic-
ké jaro. Ve středu 20. března ve 14.00 hodin také 
začíná Knihovna města Hradce Králové novou ka-
pitolu v historii své existence. Otevírá pro veřejnost 
mnoho let očekávanou novou budovu. Zde budou 
konečně pod jednou střechou pracovat hlavní 
půjčovny a specializovaná pracoviště - ústřední 
půjčovna pro dospělé, ústřední půjčovna pro děti, 
hudební knihovna, zvuková knihovna pro nevido-
mé a slabozraké, referenční centrum a nově také 
středisko Europe Direct, knihařská dílna, literární 
kavárna a galerie s víceúčelovým sálem. 

Hradec Králové, stotisícová metropole východ-
ních Čech, dostane dar s velkým Dé. Po několika 
desítkách let marných pokusů a snah, kdy ústřední 
pracoviště městské knihovny jednoho z největ-
ších měst v republice zajišťovala provoz hned 
v několika nevyhovujících objektech, se podařilo 
vybudovat novou, moderní, nadčasovou instituci. 
Zřizovatel, statutární město Hradec Králové, našel 
budovu a připravil projekt Revitalizace objektu to-
várny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Hradec 
Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje 
města“, aktivita 2.1.1. Revitalizace brownfields 
pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb. Pro-
jekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod, oblast 
podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Celkové 
výdaje projektu dosáhly necelých 200 milionů Kč, 
z toho bezmála 130 milionů korun činila dotace 
z Evropské unie.

Koncem roku 2003 zpracovala knihovna 
stavební záměr. V březnu 2004 byla na stole 
první architektonická studie rekonstrukce Vertexu 
z ateliéru akad. arch. Davida Vávry. Na projekt 
knihovny v Hradci Králové se David Vávra 
důkladně připravoval. Navštívil řadu nových 
knihoven u nás i ve světě. Inspirací mu byly také 
zážitky z dětství - moudrá velryba z pohádkové 
knížky Jiřího Trnky Zahrada, kterou najdou ná-
vštěvníci v podobě zajímavé plastiky na střeše 
knihovny, a dětská stavebnice Merkur, jejíž prvky 
jsou použité v novém dětském oddělení.

Bývalá továrna Vertex ve Wonkově ulici na-
bízí 5 600 m2 oproti dosavadním 1 100 m2. Tato 
kapacita umožnila sloučit půjčovny a oddělení 
z Tomkovy ulice, rozšířit volný výběr a zrušit 
několik skladových prostor po městě. Přináší ne-
poměrně větší počet studijních a poslechových 
míst, počítačových a internetových terminálů, 
nové vzdělávací a výstavní prostory. Centrum 
celoživotního vzdělávání bude sloužit k trávení 
volného času pro celé rodiny. Z nabízených služeb 
a programu si tu vybere každý.

Ústřední půjčovny jsou dočasně uzavřené a stě-
hují se do nového. Přestavbou bývalé továrny vzni-
kl objekt, který už není pouhou půjčovnou knih, 
což byla kdysi v minulosti hlavní úloha knihoven. 
Dnes je pro uživatele připraveno Centrum celoži-
votního vzdělávání. Zaměstnanci knihovny mají 
před sebou nelehký úkol. Naplnit budovu knihami, 
kulturním a vzdělávacím programem, knihovnic-
kými službami 21. století a především životem. 
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Otevíráme – hlásí Knihovna 
města Hradce Králové

roku 2012. Cílem všech bylo zachránit krajský 
systém regionálních funkcí a nenechat malé 
obecní knihovny bez pomoci. Obce byly s danou 
situací seznámeny prostřednictvím dopisu, který 
jim zaslal Bc. Lubomír Franc, hejtman Králové-
hradeckého kraje. Výsledkem mnoha jednání byl 
návrh požádat obce, které provozují knihovny 
s neprofesionálním knihovníkem, o finanční do-
taci na nákup dokumentů do výměnných fondů 

s tím, že takto sdružené finanční prostředky budou 
efektivněji využity, než kdyby si každá obecní 
knihovna budovala za stejné peníze svůj vlastní 
knihovní fond. Metodičky a ředitelky pověřených 
knihoven si sjednávaly pracovní schůzky se staros-
ty obcí a situaci s nimi konzultovaly. Texty smluv 
a výše dotace se projednávaly až do konce roku 
2012. Výsledek mnohahodinových konzultací 
a osobního nasazení je uveden v tabulce. 

Region
Dotace Králové-

hradeckého kraje 
2012 v Kč

Dotace Králové-
hradeckého kraje 

2013 v Kč

Dotace od obcí v 
roce 2013 celkem 

v Kč

Chybí proti roku 
2012 v Kč

Hradec Králové 2 330 000 1 648 000 341 000 341 000 
Jičín 1 440 000 1 068 000 336 120 30 000 
Kostelec nad 
Orlicí 610 000  396 000 23 090 190 910 

Náchod 1 470 000 1 100 000 36 000
+ 280 000 334 000 

Rychnov nad 
Kněžnou 970 000 732 000 125 000 113 000 

Trutnov 1 480 000 1 056 000 99 000 325 000 

Přes veškerá vyjednávání přepokládáme, že 
v systému RF dojde k mírnému snížení pracov-
ních úvazků, k částečnému zrušení střediskového 
systému nebo k jeho změnám. Výměnné fondy 
budou nakupovány výhradně z dotací od obcí. 
Rozvoz výměnných souborů přestanou ve většině 
případů knihovny realizovat a bude na obcích, 
aby si dovoz těchto souborů zajistily. Metodické 
návštěvy a revize fondů se omezí na minimum, 
zastaví se rozvoj regionálních knihovních sys-
témů. Stagnace celého systému zákonitě sníží 
jeho kvalitu.

V SVK HK mělo snížení příspěvku na provoz 
o 1 mil. Kč dopad i na oddělení služeb knihov-
nám (OSK). V současné době zajišťují jeho 
chod E. Semrádová (eva.semradova@svkhk.
cz) a B. Blažková (bozena.blazkova@svkhk.cz) 
a je řízeno ředitelkou knihovny E. Svobodovou 

(eva.svobodova@svkhk.cz). Základní služby 
knihovnám budou zajištěny. Stabilizace OSK je 
plánována na závěr roku 2013. 

Celá výroční zpráva o regionálních funkcích 
bude zveřejněna na webových stránkách krajské 
knihovny v oddíle Pro knihovny. Regionální 
funkce pro rok 2013 budou opět projednávány na 
březnové poradě ředitelů a metodiků. O výsledcích 
vás budeme v našem zpravodaji informovat.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem 
ředitelkám a metodičkám pověřených knihoven 
za práci, kterou v této oblasti posledního půl roku 
odvedly. Bez nich by výsledek zajištění systému 
RF rozhodně nebyl takový, jak ukazuje tabulka. 
Dále bych chtěla poděkovat všem zastupitelům 
a starostům obcí, kteří dotacemi ze svých rozpočtů 
systém regionálních funkcí podpořili.
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Oldřich Suchoradský

Do Kopidlna pro rozum…, to se kdysi říkalo 
v obcích a městech kolem Kopidlna jako výraz 
ocenění schopností zde žijících lidí. Je pravda, že 
v Kopidlně žilo, nebo se zde dokonce narodilo 
mnoho významných lidí, kteří tvořili dobrou po-
věst města. Vzpomeňme třeba hudebního sklada-
tele F. K. Hilmara, klavíristy B. Křídla, sochaře 
J. Severy, spisovatelky B. Kodlové a dalších. Je 
dobře, že jsou k mání i současníci, jako režisér 
Z. Svěrák, historik K. Štefek, metalurg V. Číhal 
a jiní. Konečně, jako mnohaletý učitel kopidlen-
ské školy mohu potvrdit nadprůměrné schopnosti 
některých žáků ve srovnání s průměrem z jiných 
míst, kde jsem za svého učitelování působil.

Z minulé a současné slávy se však trvale žít 
nedá. K udržení pověsti je třeba i něco konkrét-
ního dělat. Takovým impulzem pro Kopidlno by 
se mělo stát kulturně-vzdělávací centrum, které 
bylo otevřeno v prosinci roku 2012. Stalo se tak 
po rozsáhlých rekonstrukcích historické budovy 
bývalé školy, která naposled sloužila jako místní 

muzeum. Postupně se dostala do havarijního sta-
vu a k jakékoliv činnosti byla nepoužitelná. Pro-
jekt a přestavba objektu byly spolufinancovány 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj. Za tři roky náročné přestavby vzniklo 
víceúčelové zařízení s příslušenstvím a širokým 
zázemím. Je zde umístěno informační centrum, 
městská knihovna, vzdělávací centrum se spolko-
vými místnostmi a prostory pro kulturní a spole-
čenské akce. To vše jsou moderní prostory pro 
volnočasové aktivity občanů města, spolků a or-
ganizací. Jak bylo napsáno, vzniklo zde ideální 
zázemí pro umístění a činnost městské knihovny. 
Ostatně knihovna v budově kdysi a po mnoho 
let sídlila. Čtenáři jistě uvítali, že je nyní umís-
těna v přízemí, hned proti vchodovým dveřím. 
Má k dispozici několik místností a tím i dostatek 
prostoru k umístění poměrně rozsáhlého knižní-
ho fondu. Oproti staré knihovně na náměstí má 
nová knihovna samostatnou místnost pro dětskou 
literaturu. Je tu prostorná čítárna s prostorem pro 

Nové Kulturní a vzdělávací centrum v Kopidlně

Všechny stávající pobočky Knihovny města 
Hradce Králové, tj. Slezské Předměstí, Nový 
Hradec Králové, Labská, Malšovice, Kukleny, 
Moravské Předměstí A – Formánkova, Moravské 
Předměstí B – Jana Masaryka, Piletice, Plačice, 
Plotiště, Březhrad, pracují dál. Od 1. 1. 2013 byla 
upravena, sjednocena a někde dokonce rozšířena 
jejich otevírací doba tak, aby byla pro veřejnost 
maximálně vyhovující.

Nová ústřední budova je hotová, knihovna se 
stěhuje a připravuje interiéry ve Wonkově ulici 
1262/1a k přijetí prvních návštěvníků. Stane se tak 
s příchodem jara, tedy 20. března 2013 ve 14.00 

hodin odpoledne. Tehdy bude slavnostně přestři-
žena páska a veřejnost bude moci začít objekt 
využívat ke své spokojenosti. Ve středu to bude do 
18.00 hodin. Další dny, tj. od čtvrtka 21. března, již 
poběží normální provoz s otevírací dobou pondělí, 
středa, čtvrtek, pátek 8.00 – 18.00 hodin, úterý 
12.00 – 18.00 hodin a sobota 8.00 – 12.00 hodin.

V letním čísle se můžete těšit na reportáž ze 
slavnostního otevření i na informace z plného 
provozu. Redakční rada zpravodaje a knihovníci 
celého kraje drží hradecké knihovně palce, aby 
se vše podařilo.

Osmdesát let v jednom domě

Božena Blažková

Článek o vamberecké knihovně byl původně 
připraven pro minulé číslo, ale stále jsem s ním 
nebyla spokojená, protože nevystihoval atmosfé-
ru, která v knihovně vládne. Při přípravě tohoto 
čísla jsem si uvědomila, že pokud budu čekat, až 
se mi podaří napsat článek dle mých vlastních 
představ, tak nevyjde nikdy. Článek tedy dopisuji 
v šibeničním termínu těsně před odesláním do tis-
kárny. Omlouvám se vambereckým knihovnicím 
a čtenářům doporučuji, ať se raději do Vamberka 
zajedou podívat.

Vamberecká knihovna patří ke knihovnám 
s úctyhodnou a podrobně zaznamenanou historií. 
První veřejná knihovna byla ve Vamberku zalo-
žena zásluhou vambereckého rodáka, redaktora 
Josefa Richarda Vilímka v roce 1857. Byla umís-
těna ve zdejší škole a sám pan Vilímek jí věnoval 

kolem 100 svazků knih. Tento vamberecký rodák 
založil v Praze v roce 1884 moderní Vilímkovo 
vydavatelství. Vamberecká knihovna vlastní ně-
kolik desítek unikátních titulů vydaných v tomto 
nakladatelství. V roce 1867 byla ve městě založe-
na Měšťanská beseda a zároveň zde byla zřízena i 
besední knihovna, která byla přístupná všem ob-
čanům města. V roce 1932 daroval mecenáš měs-
ta, továrník a bývalý předseda Měšťanské besedy, 
pan Ladislav Bednář svůj dům knihovně, která 
zde sídlí dodnes.

Citace z ručně psané kroniky města: 
„Za účelem, aby osvětová činnost Měšťanské be-
sedy měla pevný a trvalý základ, aby podniky její 
sloužící všeobecnému vzdělání občanstva měly 
trvalý domov, odevzdal předseda Měšťanské be-
sedy, pan Ladislav Bednář, v roce 1925 výboru 

besedy se čtenáři. Vše je vybaveno na míru vy-
robeným nábytkem, doplněno moderní technikou 
a nutným zázemím pro všestrannou knihovnic-
kou činnost. Knihovnici Romaně Komárkové, 
která se po otevření stala dočasnou správkyní ce-
lého zařízení, jsou tak vytvořeny optimální pod-
mínky pro její práci.

V budově, kde je v 1. patře prostor pro po-
řádání přednášek a naopak v sklepní části dvě 
místnosti pro spolkovou činnost, jsou poschodí 
propojena nejen schodištěm, ale pro méně po-
hyblivé návštěvníky i výtahem. Při přestavbě byl 
zachován původní ráz budovy, která patří k histo-
rickým a chráněným památkám města.

Slavnostní otevření za účasti investora akce, 
zástupců Královéhradeckého kraje, místní samo-
správy a četných zástupců regionálních médií za-

hájila starostka města Hana Masáková. Hovořila 
o tom, že přestavbu provázelo mnoho problémů 
a obtíží. V okamžiku otevření objektu lze však 
konstatovat, že se podařilo se všemi úskalí-
mi stavby vypořádat a nyní se už můžeme těšit 
z nových prostor a možností, které nám otevřené 
zařízení nabízí. Poděkovala zástupcům investora, 
zhotovitele a projekční firmy, kteří se všemi sila-
mi snažili naplnit cíl projektu. Popřála návštěvní-
kům příjemné prožití chvil strávených v novém 
Kulturním a vzdělávacím centru.

Kulturní tradice města Kopidlna dostaly ote-
vřením centra vzdělávání a kultury nový impulz 
ke svému rozvoji. Teď už je na místních obyva-
telích, jak dokážou vytvořené podmínky využít 
k prodloužení tradice vzdělanosti v tomto měs-
tečku na samém okraji Královéhradeckého kraje.
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Znovuotevření lukavecké knihovny

Celoregionální soutěže na Jičínsku

Dana Víchová

V sobotu 1. 12. 2012 byl slavnostně zahájen 
provoz knihovny v Lukavci u Hořic. Předcháze-
la mu generální oprava místnosti v budově školy, 
která tomuto účelu sloužila desítky let. Bylo třeba 
vyměnit podlahu, opravit elektroinstalaci, zajistit 
vytápění, vymalovat, pořídit nové regály. Díky 
obecnímu úřadu je knihovna k nepoznání.

Přestřižení pásky předcházelo poděková-
ní pana starosty panu Zdeňku Prchalovi, který 
místní knihovnu přebíral před 37 lety v dezolát-
ním stavu. Postaral se o nové zařízení knihovny 
a hlavně o knižní fond, jehož opravě věnoval 
stovky hodin práce. Lukaveckým knihovníkem 
byl do svých osmdesáti let. A to musel do Lukav-
ce dojíždět ze sousední obce.

Lenka Knapová

Knihovny na Jičínsku se mohou pochlubit mi-
mořádně velkým množstvím aktivit, které mají 
hlavní společný cíl, a to zviditelnit se, „propašo-
vat“ se do povědomí veřejnosti a přilákat nové 
uživatele. Jednou ze zajímavých forem propa-

Pak následoval přípitek, malé pohoštění a pro-
hlídka knihovny. Místnost, ve které se nachází, 
není sice velká, ale je světlá, útulná a návštěvníci 
ocenili práci i finance, které na její pořízení obec-
ní úřad věnoval.

První zaregistrovaní čtenáři odcházeli domů 
s vypůjčenými knihami, které pocházejí jak 
z části původního, tak z výměnného fondu, který 
zajišťuje knihovna v Jičíně. K dispozici je zde sa-
mozřejmě také internet. Výpůjční doba je každé 
úterý od 15.30 do 17 hodin. Nezbývá než si přát, 
aby staronová lukavecká knihovna plnila svůj 
účel, tj. aby měla co nejvíce čtenářů a mohla jim 
přinášet radost, zábavu i poučení.

gace knihovny je také pořádání různých soutěží. 
Knihovny již tradičně vyhlašují literární, výtvar-
né či jiné soutěže. Regionální oddělení Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně nezůstalo pozadu a v po-
sledních letech uspořádalo několik celoregionál-

besednímu věnovací listinu, dle níž připadne 
v budoucnu do vlastnictví jeho dům, č. p. 84 (na 
náměstí, vedle fary) ve Vamberku. V domě tomto 
umístěna bude veřejná knihovna, čítárna, muse-
um a jiné kulturní podniky. Nikdy však nesmí dům 
tento najímán býti k jakýmkoliv účelům, zvláště 
ne pro zisk …“

Současné knihovnice ctí odkaz obou rodů (Vi-
límkových a Bednářových) a dle svých sil a mož-
ností se snaží úctu k jejich dědictví a trvalou 
nezištnou práci pro blaho ostatních šířit i v jed-
nadvacátém století. Důkazem toho je například 
nominace knihovny do soutěže Knihovna roku 
2010, kde získala Cenu za uživatelsky velmi ce-
něnou širokou škálu kulturně vzdělávacích aktivit 
pro všechny věkové kategorie. Toto ocenění má 
však dvojnásobnou váhu: jednak je to ocenění od-
borné, ale hlavně je to ocenění od čtenářů a oby-
vatel města, kteří knihovnu sami nominovali.

Nechci v tomto článku rozebírat úctyhodnou 
činnost knihovny a zabývat se statistickými čís-
ly. Pokusím se raději přiblížit její „genius loci“. 
Po celou dobu svého pobytu jsem si vůbec ne-
připadala jako v knihovně, ale spíše jako na ná-
vštěvě u dobrých známých. Vybavení a výzdoba 
knihovny plně podporují onen pocit středostavov-
ského rodinného domu plného knih, které lákají 
k přečtení. Jsou tu místa vybízející ke spočinutí 
a začtení. Domnívám se, že stejně jako já vnímají 
knihovnu i ostatní návštěvníci. Jako knihovnice 
si najednou uvědomuji, že ty knihy musel někdo 
zpracovat, přinést do patra (tam je naštěstí jen dět-
ské oddělení) a uspořádat. A právě v té chvíli mi 
vedoucí knihovny paní Jana Martinová ukazuje 
dveře a další strmé schody se slovy: „Tam máme 
sklad,“ a já si plně uvědomím „výhody“ historic-
kého domu. Genius loci na straně jedné a bedny 
s knihami, zastaralá elektroinstalace a spousta 
dalších problémů, které knihovnice nezmiňují, na 
straně druhé. Dochází mi, o co složitější je práce 
v inspirativním, leč v dnešní době zcela neprak-
tickém historickém zázemí, a obdivuji kolegyně 
knihovnice, jak vše s úsměvem zvládají.

Historickému odkazu je knihovna věrna 
i v tom, že pod svá „křídla“ přijala dvě další orga-
nizace: mateřské centrum a informační centrum.

Mateřské centrum Vamberecký dráček, o. s., 
bylo založeno v roce 2008. V té době adaptovala 
knihovna v přízemí prostory určené pro kulturně-

-vzdělávací akce knihovny. Ve snaze tyto prosto-
ry maximálně využít nabídla je knihovna mladým 
rodinám s předškolními dětmi a tak vzniklo výše 
zmíněné mateřské centrum. Na základě smlou-
vy sepsané mezi vedením centra a zřizovatelem 
knihovny jsou prostory centru pronajaty za sym-
bolickou 1 Kč ročně. Práce s dospělými a malými 
dětmi současně má nezávisle na mateřském cent-
ru v knihovně také svoji tradici. Každý čtvrtek je 
otevřeno oddělení „Moudřenínek“, kde malé děti 
společně se svými rodiči, prarodiči či sourozenci 
mají v rámci půjčovní doby k dispozici dětské od-
dělení jen a jen pro sebe. V kouzelném dětském 
prostředí na ně čekají nejen krásně ilustrované 
dětské knížky, ale i spousta hraček a navíc ješ-
tě kamarádi zvířátka – živá, samozřejmě. Rodi-
če pak mohou využít tato dopoledne i pro sebe. 
V dospělém oddělení je pro ně nachystána řada 
knih s výchovnou tematikou i řada časopisů pro 
mladé rodiny.

Také informační centrum městu Vamberk 
dlouhodobě chybělo. Knihovna opět rekonstru-
ovala prostory a chybějící centrum vybudovala. 
To však na rozdíl od mateřského centra, které 
funguje na bázi dobrovolníků, musí být zaštítěno 
profesionálně a musí být v provozu po celý den 
a po celý rok. Personální obsazení informačního 
centra je stále v řešení. Dále je také zapotřebí při-
pomenout, že knihovna kromě prostorů poskytu-
je oběma centrům zdarma vytápění, elektrickou 
energii a vodu, které hradí ze svého rozpočtu.

Závěrem bych knihovně ráda popřála osvíce-
ného zřizovatele, který spolu se čtenáři dokáže 
ocenit její dlouhodobou, systematickou a mra-
venčí práci. Zároveň přeji čtenářům a obyvate-
lům Vamberka, aby jejich knihovna byla i nadále 
věrna odkazu pánů J. R. Vilímka a L. Bednáře.
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Poznávání knihoven regionu

Věra Černá

Obce Mladějov, Libošovice a Markvartice 
mají něco společného. Všechny se nacházejí na 
Sobotecku, jejich správní celky mají do 500 oby-
vatel a v neposlední řadě se ve všech nachází 
knihovna. 

Úsek regionálních funkcí Knihovny Václava 
Čtvrtka v Jičíně (KVČJ) uspořádal dne 22. listo-

padu 2012 pro pracovníky spádových knihoven 
již třetí tematický zájezd po knihovnách regionu. 
Na programu byla návštěva právě knihoven zmí-
něných obcí - Mladějov, Libošovice a Markvarti-
ce. Obohacením pak ještě byla zajížďka do Sobot-
ky, spojená s návštěvou nejen místní knihovny, 
ale i Muzea Fráni Šrámka - básníka, dramatika, 

ních soutěží: dvě výtvarné - „Namaluj knihovnu 
budoucnosti“ a „Namaluj komiks“ - a jednu čte-
nářskou - „Čtenář roku 2010“.

Pro velký ohlas se v organizování takových-
to soutěží pro celý region pokračovalo i v roce 
2012. V březnu byly vyhlášeny hned dvě soutěže: 

„Čtenář roku 2011“ a „O nejlepší foto z knihov-
nických akcí“. Zúčastnit se jich mohly všechny 
knihovny regionu. U „Čtenáře roku“ knihovníci 
zasílali údaje o svém nejlepším dospělém a dět-
ském čtenáři. Ve fotografické soutěži byly urče-
ny dvě kategorie: 1) profesionální knihovny a 2) 
neprofesionální knihovny, což zaručovalo větší 
spravedlnost této soutěže. 

Na podzim letošního roku se stanovila ko-
mise, která z došlých příspěvků vybírala ty nej-
lepší. Soutěž „Čtenář roku“ přinesla překvapivě 
hned tři vítěze: jednu dospělou čtenářku, která 
přečetla nejvíce knih z celého regionu, a dvě 
dětské čtenářky, u kterých byl zaznamenán stej-
ný počet přečtených titulů za rok 2011. Shodou 
okolností byly všechny vítězky registrovány ve 
stejné knihovně: Místní knihovně v Mlázovicích. 
Knihovnice Blanka Johnová byla velice potěšena 
z takového úspěchu a pro své čtenáře uspořáda-
la v knihovně slavnostní předávání cen. Nejlepší 
čtenáři jičínského regionu tak před Vánocemi ob-
drželi svoji výhru: knihu a pamětní list.

Fotografická soutěž probíhala malinko odliš-
ným způsobem. Knihovny se přihlašovaly během 
roku postupně poté, co se jim povedlo zachytit 
zajímavý moment při některé uskutečněné kultur-
ní či vzdělávací akci. Hodnoticí komise složená 
z knihovnic jičínské knihovny zasedala koncem 
listopadu, ale vybrat tu nejlepší fotografii nemě-
la vůbec jednoduché. Proto také z došlých devíti 
soutěžních příspěvků v kategorii profesionálních 
knihoven bylo kromě prvního místa, které obsa-
dila knihovnice Alena Kuželová z Lázní Bělo-
hrad, předáno i mimořádné ocenění knihovníkovi 
Petru Pavlovi z Pecky. 

Druhá kategorie – kategorie neprofesionálních 
knihoven – měla podobný průběh. Ocenit jen 
jednoho bylo velice těžké, a proto se komise roz-
hodla, že z celkového počtu deseti zaslaných pří-
spěvků udělí třem knihovnám čestná uznání. Kni-
hovnice z Radimi, Ostružna a Brady-Rybníčku si 
tak koncem roku převzaly diplom a malý dárek.

Všechny ceny vítězům věnovala Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně. Poděkování patří ale 
zajisté také všem zúčastněným za jejich ochot-
nou spolupráci. Nejen o těchto soutěžích, ale 
i o všech ostatních knihovnických aktivitách na 
Jičínsku se můžete také dozvědět z webových 
stránek knihovny: http://knihovna.jicin.cz/infor-
mace_pro_knihovny.htm .

anarchisty a soboteckého rodáka (19. ledna 1877, 
Sobotka – 1. července 1952, Praha).

Kolegyně z výše zmíněných obcí se na naši 
ohlášenou návštěvu velmi pečlivě připravily. 
Vyslechli jsme zajímavé povídání o jejich práci, 
nápadech a akcích, které pořádají, o podmínkách, 
které v obcích panují, o příjemných, ale i o méně 
příjemných stránkách, které jejich knihovnickou 
činnost provázejí. Připraveno pro nás bylo i malé 
pohoštění.

Potěšitelné bylo, že na setkání s „účastníky zá-
jezdu“ si alespoň na chvíli našli čas i zastupitelé 
navštívených obcí. V Mladějově a Libošovicích 
nás pozdravili sami starostové, v Markvarticích 
pak knihovnice a místostarostka v jedné osobě 
(starosta se pro nemoc omluvil). Dá se předpo-
kládat, že takový postoj vypovídá minimálně 
o vstřícnosti zastupitelstva k práci místních kni-
hovnic, ale také obecně o dobrých vztazích mezi 
zmíněnými aktéry, jejichž hlavní náplní je spo-
lečná práce pro občany obce.

Nesdělím nic nového, ale jen připomenu, že 
práce knihovníků a funkce knihovny je ovliv-
něna nejen osobností knihovníka, materiálním 
zázemím, polohou knihovny, ale v neposlední 
řadě složením obyvatelstva a existencí některých 
institucí, které mají sídlo v dané obci. V těchto 
menších obcích se jedná hlavně o mateřské škol-
ky, základní školy do 5. třídy, případně o některá 
sociální zařízení. 

Nejlepší dojem byl z nadšení kolegyň, které 
berou knihovnickou činnost opravdu za své a vě-
nují jí spoustu času a invence. Horší to už bylo 
s jejich zkušenostmi z pořádání různých akcí pro 
občany. Zde bylo konstatováno, že zájem o růz-
né besedy a vyprávění zajímavých lidí je hlavně 
mezi místními obyvateli velmi kolísavý, což nad-
šení organizátorů ochlazuje. 

Toto zjištění nás proto vedlo hned na místě 
k dohodě, že všichni knihovníci budou propagač-
ní materiály plánovaných akcí posílat v elektro-
nické podobě a s určitým předstihem do centra 
KVČJ, případně dalším kolegům. Odpovědné 

pracovnice KVČJ s návrhem nejen souhlasily, 
ale i potvrdily, že takto získané materiály dále 
rády rozešlou k publikování všem knihovnám 
v regionu. Knihovníci pak podle svých mož-
ností informace o připravovaných kulturních 
a vzdělávacích akcích zveřejní. Tak se informace 
o pořádaných akcích v blízkém, ale i vzdáleněj-
ším okolí dostanou do povědomí širšího okruhu 
veřejnosti, což by mohlo pomoci ke zvýšení ná-
vštěvnosti akcí. 

Zájezd byl dle mého soudu a podle reakce zú-
častněných povedený, příjemný a přínosný. Po-
znali jsme alespoň trochu podmínky a způsoby 
práce v různých knihovnách regionu, což může 
být inspirativní pro zlepšení a obohacení vlastní-
ho přístupu každého z nás k práci pro veřejnost. 
Takže mně na závěr nezbývá nic jiného, než se 
těšit na příští zájezd a doporučit podobné návště-
vy pořádat i v ostatních regionech.
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Rodina v dnešní společnosti a její vliv 
na čtenářství

Václav Mertin

Přes všechny dramatické společenské promě-
ny v posledních desetiletích zůstává místo rodiny 
při ovlivnění rozvoje dítěte zásadní. Po předchá-
zejících desítkách let, kdy se po nějakou dobu 
zdálo, že bude výhodnější, když některé role ro-
diny plně převezmou instituce (zejména výchovu 
a vzdělání dětí, jejich volnočasové aktivity, ale 
po určitou dobu to vypadalo, že se bude jednat 
i o rodinný úklid, praní, vaření), je v posledních 
letech zřejmé, že šlo o nepříliš vhodný model, 
protože vytlačoval rodinu na okraj nezastupitel-
né odpovědnosti. Přitom efektivita institucí při 
ovlivnění dětí není příliš vysoká. Naopak je to 
právě rodina, která je i nadále pokládána psycho-
logy za nejefektivnější instituci pro kognitivní 
i emocionální rozvoj dítěte i pro výcvik a reali-

zaci běžných činností. Pokud dítě nevidí rodiče 
při běžných domácích aktivitách, jen obtížně se 
je může samo naučit. Pro předškolní věk to platí 
absolutně, ve školním věku se sice rodina dělí se 
školou, vrstevníky, médii, přesto je její vliv dále 
nejvýraznější. Dokonce pozvolna a neochotně 
připouštíme, že i při vzdělání je třeba posílit vý-
znam rodiny.

Rodiče předávají dítěti v genetické výbavě tě-
lesné charakteristiky a základy pro tělesné i psy-
chické fungování. Jestliže se u rodičů vyskytuje 
nějaká porucha (např. deprese, specifická poru-
cha učení), zvyšuje se výrazně statistická pravdě-
podobnost, že u dítěte se bude vyskytovat rovněž. 
Tento vztah však není absolutní. Dobře fungující 
rodina může ochránit dítě, u kterého je genetické 

Program obnovy rodiny a knihovny

Božena Blažková

Spolek pro obnovu venkova ČR (dále jen 
SPOV) je nevládní nezisková organizace, je-
jímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, 
k obnově a prohloubení společenského a duchov-
ního života na venkově, k posílení hospodářské 
stability a prosperity venkova (viz http://www.
spov.org/ ). Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků se SPOV dlouhodobě spolupracuje 
a díky tomu jsou v rámci soutěže Vesnice roku 
oceňovány i Knihovny roku. V současné době 
SPOV vytváří celostátní Program obnovy rodiny. 
V tomto programu a ani v konkrétní metodice pro 
starosty se knihovny bohužel vůbec neobjevují 
(zato jsou zde bohatě zastoupeny školy, církve 
a spolky). Díky kolegyním Wimmerové a Kodý-
mové z Jihočeského kraje dostaly knihovny mož-
nost své aktivity do programu během letošního 
roku zapracovat. 

Vzhledem k tomu, že jsme knihovnický časo-
pis, který se systematicky věnuje problematice 
venkovských knihoven, byla naše redakční rada 
požádána, zda by se uvedenému tématu nemohla 
v letošním roce více věnovat. Je totiž celá řada 
akcí, které knihovny v místě dělají, aniž by je 
považovaly za „prorodinné“. Je velká škoda, že 
tyto aktivity neumíme propagovat, a hlavně na 
ně upozornit svého zřizovatele. Většina knihov-
níků si stále více uvědomuje, že dobře fungující 
knihovny se postupně přeměňují z půjčoven na 
přirozená centra mezigeneračního setkávání. Ne-
jsme však zatím schopni nebo možná ani ochotni 
cíleněji se touto problematikou zabývat. Pokud se 
nad našimi knihovnickými aktivitami více zamy-
slíme, uvědomíme si, že akce pro rodinu mohou 
být základem, nebo alespoň prvním krokem k šir-
šímu vnímání funkce knihovny. Ze současných 
aktivit knihoven sem můžeme např. zařadit: Ví-

tání občánků, Knížka pro prvňáčka, Pasování na 
čtenáře za účasti školy a rodičů, Den pro dětskou 
knihu, Podvečery s pohádkou, Rodinné předčítá-
ní, Babičky čtou dětem a celou řadu dalších akcí. 
Co však s rodinami, kterým třeba babička chybí, 
nebo naopak s babičkou, která má vlastní rodinu 
daleko? Tady už nastupuje další role knihoven, 
a to vytváření přirozeného prostoru pro vzájemné 
mezigenerační setkávání. Babička, která předčí-
tá dětem, nemusí totiž nutně být vlastní babička. 
Děti, které učí seniory základům práce s PC, také 
nepracují jen s vlastními prarodiči. Knihovna tak 
může podnítit i mezigenerační dialog, sbírání 
vzpomínek, starých pohlednic či fotografií. A ne-
musí vždy jít jen o vzpomínky rodinné, ale může 
se tímto způsobem začít dokumentovat historie 
obce či nějakého místního spolku. A to už pak 
můžeme mluvit o celé komunitě. Co z toho vy-
plývá pro venkovské knihovny? Uvědomění, že 
mají v místě velkou a v podstatě i těžko zastupi-
telnou roli. Knihovna je prostor, kde se lidé přiro-
zeně setkávají. Stačí doplnění vybavení, případně 
i rozšíření jejího stávajícího prostoru a může zde 
být zároveň klub pro maminky s dětmi, seniory 
nebo nějakou místní organizaci, nebo se zde mo-
hou konat různé mezigenerační tvořivé dílny.

Pokud se podíváme na připravovaný materi-
ál SPOV, který se jmenuje Manuál pro starosty 
malých obcí aneb „Jaké si to uděláme, takové 
to máme“, je v něm starostům doporučováno 
vytvořit si místní program a vyzvat místní zaří-
zení, organizace a subjekty ke spolupráci. Je do-
poručováno vycházet vždy z místních podmínek, 
což znamená potřebu zmapování situace v místě. 
A i zde mohou knihovníci jako nezávislí pozoro-
vatelé a znalci místních poměrů hodně pomoci. 
Knihovník nemusí všechno dělat sám, to by ani 

nebylo možné, ale může si postupně kolem sebe 
vytvořit skupinu dobrovolníků, kteří mu v reali-
zaci jednotlivých aktivit pomohou.

Výše uvedený materiál doporučuje zaměřit se na:
– rodiny s malými dětmi (mateřská centra, dět-

ské koutky v knihovně, možnost pohlídání 
děti během akce v knihovně, nabídka odborné 
literatury a zájmových přednášek);

– rodiny se specifickými potřebami (neúplné 
rodiny, rodiny sociálně slabé, vícečetné rodi-
ny, rodiny se zdravotně postiženým členem – 
možnost pomoci při zjišťování potřebných in-
formací, např. projekt Bezbariérová knihovna, 
Bibliohelp – léčba knihou);

– děti a mládež (volnočasové aktivity, vzdělává-
ní);

– seniory (donáška literatury domů, předčítání 
zrakově oslabeným seniorům).

V závorce je uvedena jen malá ukázka toho, co 
knihovny pro tyto skupiny obyvatel dělají. Pro-
blémem je, že mnoho knihovníků tyto činnosti 
dělá, ale nepovažuje za důležité o nich mluvit, na-
tož pak je nějak propagovat. Rozhodli jsme se, že 
v souladu s aktivitami SPOV se budeme uvedené 
problematice více věnovat. Pro potřeby knihov-
níků zajistíme odborné články na téma současná 
rodina. Dále připravujeme zajímavé náměty do 
rubriky Jak na to a oživíme Nápady a tipy v elek-
tronické verzi.

K tomu však stejně jako v loňském roce, 
kdy jsme se zabývali retrem v knihovnách, 
potřebujeme vaši pomoc. Promyslete si, které 
akce v loňském roce mohla využít celá rodina 
a jaké obdobné aktivity pro letošní rok připra-
vujete. uvítáme vaše náměty, nápady a články, 
které nejen otiskneme, ale koncem roku i vy-
hodnotíme a oceníme. 
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Tematické kufříky v náchodské knihovně

Ivana Votavová

Asi před dvěma lety jsem poprvé viděla 
v knihovně v Kroměříži /pro mě/ úžasnou no-
vinku. Říká se jí, trochu neosobně a kostnatě, te-
matické kufříky, ale ve skutečnosti jde o zábavu 

pro celou rodinu. Myšlenku kufříků přivezla ze 
zahraniční cesty Zlata Houšková. Když jsem si 
kufříky prohlédla, hned jsem věděla, že tuhle 
chytrou zábavu chci umožnit i čtenářům náchod-

riziko, a zabránit tak nepříznivému vývoji. Např. 
adoptované děti vyrůstající v rizikové komunitě 
a jejichž biologičtí rodiče vykazovali kriminální 
historii, projevovaly statisticky významně častěji 
antisociální a kriminální chování než srovnatelné 
adoptované děti vyrůstající ve stabilní a milují-
cí rodině a v bezpečnější a příznivěji působící 
komunitě. Totéž ovšem platí například i pro in-
teligenci. Pokud se rodiče nevěnují dostateč-
ně a odpovídajícím způsobem stimulaci dítěte 
v předškolním věku, je značně nesnadné kom-
penzovat tyto nedostatky v pozdějších obdobích. 
Genetické předpoklady tak dojdou k vyjádření 
pouze tehdy, když se setkají se spouštěcími pod-
mínkami v rodině nebo ve společnosti. O to víc 
platí tento výklad pro charakteristiky, u kterých 
máme za to, že vznikají téměř výlučně působe-
ním prostředí.

Jednou z prvních významných okolností v ro-
dině, která ovlivňuje i fungování dítěte ve škol-
ním věku, je citová vazba (attachment), kterou 
kojenec navazuje od nejranějších stadií se svým 
vychovatelem (zpravidla matkou). Pokud je tato 
vazba stabilní a uspokojivá, když ji poskytují 
i další blízké osoby z rodiny, je pravděpodobné, 
že dítě se bude vyvíjet odpovídajícím způsobem. 
Citová vazba hraje podstatnou roli i v pozdějším 
věku, kdy se nám může zdát, že dítě vlastně příliš 
rodiče nepotřebuje, protože má vrstevníky, Face-
book, vzory z televize… Dokonce i pro školní 
učení platí, že dobrá citová vazba k učiteli zvy-
šuje efektivitu učení. Kapacita dítěte učit se totiž 
není neomezená. 

Neměli bychom opomíjet obrovské rozdíly 
mezi rodinami. Některé mají v jistém smyslu slo-
žité podmínky pro rozvoj dítěte. Mám na mysli 
například matky samoživitelky. Velmi často je 
pro ně velmi náročné zajistit množství společ-
ných aktivit s dítětem. Totéž platí pro rodiny, ve 
kterých panuje značný nesoulad spojený s alko-
holismem, domácím násilím. Na druhé straně jsou 
rodiče, kteří podstatnou část životního času věnu-
jí pracovním povinnostem, žijí ve velmi dobrých 
materiálních podmínkách, nicméně na kontakt 
s dítětem mají jen velmi málo času. Kdyby moh-

li rodiče předávat své dovednosti, hodnoty nebo 
postoje zprostředkovaně, tak by to tolik nevadilo, 
jenže výchova je téměř vždy osobní záležitost. 

Z hlediska možností rozvoje dítěte stále ješ-
tě vnímáme rozdílné podmínky ve městech a na 
venkově. I když internet rozšiřuje možnosti ve 
všech místech, přece jen přístup k dalším aktivi-
tám je na venkově podstatně složitější.

Rodiče někdy argumentují složitostí doby, 
nedostatkem času na dítě. Jakkoli lze uznat, že 
současné podmínky života jsou pro většinu do-
spělých náročné, nic z toho je nemůže omluvit, 
když se svému dítěti příliš nevěnují. Nikdo je ne-
nutil, aby dítě měli. Jestliže se pro ně rozhodli, 
vzali na sebe plnou a nezrušitelnou zodpovědnost 
za jeho život.

vliv rodiny na čtenářství
Zatímco dnes nikdo nepochybuje o tom, že 

dědičnost ovlivňuje úplně všechny vlastnosti dí-
těte tím, že je přímo působí nebo pro ně vytváří 
předpoklady, u některých charakteristik připisu-
jeme podstatný vliv sociálnímu prostředí a zejmé-
na rodině. Patří mezi ně i čtenářské dovednosti. 
Vůbec to neznamená, že na předpokladech ke čte-
ní se nepodílí genetická výbava, pokud bychom 
se však spolehli jen na to, že se projeví samy 
bez naší spoluúčasti, se zlou bychom se potázali 
a dítě by se číst nenaučilo. Pouze podněty, které 
přicházejí z prostředí (a někdy musejí být velmi 
intenzivní, protože mezi dětmi jsou obrovské 
rozdíly a některým čtení skutečně nejde) umožní 
dítěti rozvoj čtenářství.

I když to stále vypadá tak, že většina dětí se 
učí číst až ve škole, dnes spíše zastáváme názor, 
že podstatu čtení a významné základy čtenářství 
předávají dítěti rodiče již v předškolním období. 
Škola pak některým dětem dodá „pouze“ znalost 
všech písmenek a jejich propojení. Proto velmi 
záleží na tom, jak rodiče vlastně už od narození 
s dítětem komunikují, jak rozvíjejí jeho aktivní 
i pasivní slovní zásobu, jak mu ukazují přitažli-
vost čtení a také kolik času věnují těmto činnos-
tem. Po letitých zkušenostech se nebojím tvrzení, 
že pro úspěšnost výuky čtení je rozhodující před-

školní období a působení rodiny. 

K tomu, aby rodiče rozvíjeli čtenářské doved-
nosti u svého dítěte, nepotřebují žádné speciální 
dovednosti ani pomůcky. Pravda, čtení není tak 
jednoduché, jako je řeč, k jejímuž naučení stačí, 
aby dospělí na dítě po určitou dobu mluvili a dali 
mu příležitost k tomu, aby mluvilo samo. Čtení 
je totiž poměrně nová dovednost ve vývoji lid-
stva, takže dítě musí vyvinout určité úsilí, aby ji 
zvládlo.

Počátečním fázím rozvoje čtení musí rodiče 
věnovat množství času. Nejvíc energie je asi stojí 
rozvíjení slovní zásoby. Nejde jen o to, že dítě 
zná určitá slova a umí je používat, ale současně 
si s nimi ochotně hraje, činí je předmětem svého 
průzkumnictví, takže vymýšlí nová bezesmyslná 
slova, legrační rýmy, slova skládá a zase rozklá-
dá, učí se rozpočítadla a básničky. A protože čte-
ní je vlastně jazyková dovednost, tak bez těchto 
předpokladů se dítě učí číst jen velmi obtížně.

Významné je předčítání. Na to, o jak banální a 
jednoduchou aktivitu se jedná, její přínos je nedo-
zírný. Ve výzkumech se ukazuje jako nejsilnější 
faktor související s pozdější úrovní čtení. Možná 
proto, že se dítě během předčítání spoustu věcí na-
učí – že se čtou písmenka, zleva doprava a zhora 
dolů, obohatí si slovní zásobu i poznatky, rodiče 
mohou sledovat reakce dítěte a podle toho upravit 
slovník, vysvětlit neobvyklou skutečnost… Patr-
ně stejně důležitá je citová vazba k rodičům, kte-

rá je při předčítání jednoznačně pozitivní a jejím 
prostřednictvím si dítě vytváří kladný vztah i ke 
čtení. Bude ho potřebovat ve chvílích, kdy se mu 
třeba nebude se vším při výuce čtení okamžitě da-
řit. Pak hodnota pozitivního cíle (budu umět číst) 
bude zvyšovat odolnost vůči rezignaci.

Jestliže předškolní dítě projevuje zájem o pís-
menka, rozhodně je neoslyšíme a ochotně mu vše 
sdělujeme. Současně projevujeme radost nad tím, 
že dítě se něco naučilo. Neocenitelný je význam 
osobního příkladu. Proto by si rodiče měli číst 
i před dítětem.

Rodiče by neměli podlehnout tomu, že už dítě 
umí číst. Cesta od „umí“ k „umí automaticky“ je 
ještě dost dlouhá a vyžaduje ještě mnoho času 
a úsilí. Víme totiž velmi dobře, že řada dospělých 
nepřekoná tuto mez nikdy a celý život jsou funkč-
ně negramotní.

Když už pak dítě umí číst tak, že je čtení může 
těšit, je na rodičích, aby i nadále podporovali zá-
jem o knížky a čtení knížek. A tak jako vodí dítě 
po návštěvách příbuzných, do kroužků a super-
marketů, tak samozřejmě by s ním měli chodit 
i do knihovny. Podle možností by mu občas měli 
nějakou knížku koupit. Jen výjimečně by z jejich 
úst mělo zaznít: Nejprve povinnosti, a pak si jdi 
číst.

Pokud dítěti čtení úplně nejde, o to víc by je 
rodiče i učitelé měli ke čtení lákat, podporovat je, 
povzbuzovat a pomáhat.
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Petra Řoutilová a Petra Landsmannová

Příspěvek ve zpravodaji U nás s názvem 
Regionální články v knihovních katalozích od 
autorky Ivany Novotné se dotýká problematiky 
zrušení analytického oddělení Národní knihovny 
ČR, které se mimo jiné staralo o doplňování sou-
borné článkové databáze ANL, která byla cenným 
pomocníkem při doplňování článkových databází. 
Příspěvek Ivany Novotné přehledně nastiňuje mož-
nosti, které teď informační pracovníci a knihovníci 
mají při dohledávání jednotlivých regionálních 
článků. Velký přínos spočívá ve vyjmenování 
konkrétních knihoven, muzeí, univerzit či sou-
borných databází, které články z našeho regionu 
zpracovávají. Pro lepší ilustraci již řečeného je na 
konci příspěvku odkaz na stránky SVK HK, kde je 
obrazový návod, jak na vyhledávání regionálních 
článků, i s přímými odkazy. To je velice přínosné 
především pro bibliografy laiky, kteří se chtějí 
se systémem vyhledávání článků blíže seznámit.

Možná by bylo zajímavé k informaci o zrušení 
analytického oddělení přidat i odkaz na vyjádření 
NK ČR k této situaci. (http://wwwold.nkp.cz/
pages/page.php3?page=fond_SituaceANL.htm)

Petra Řoutilová 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Článek svým zaměřením odpovídá časopisu, 
pro který je určen, protože v prvé řadě informuje 
knihovníky Královéhradeckého kraje o další 
možnosti hledání regionálních informací. Také 
popisuje situaci v Královéhradeckém kraji.

Téma článku je aktuální, správně připomíná 
problém se zrušením oddělení analytického popi-
su v NK ČR. Autorka také upozorňuje na to, že 
tento problém nebyl doposud adekvátně vyřešen, 
protože nová databáze ANL+ v současné době 
nepokrývá dřívější rozsáhlou excerpci odborných 
periodik. 

Text článku je bezesporu praktickým návodem 
pro knihovníky kraje, kde všude mohou hledat 
články s regionální tematikou. Jsou zde zmíněny 
i netradiční článkové databáze, které se věnují 
specifickým tématům – např. lesnictví. Je zde 
i návod na vyhledávání článků, který patrně ocení 
začínající či neprofesionální knihovníci.

Postrádám pouze závěr, který by shrnul hlavní 
myšlenky příspěvku. Jinak nemám negativní 
připomínky.

Petra Landsmannová 
Knihovna města Hradce Králové

Recenze k článku Regionální články 
v knihovních katalozích

ské knihovny. Společné čtení a hraní rodičů nebo 
prarodičů s dětmi je jednou z největších radostí, 
které mohou spoluprožívat. 

Děti mají různé zájmy a ty se zpravidla dost 
často mění. Takže když rodiče nakoupí knížky 
o dinosaurech, plastové potvůrky a skládačky na 
dané téma /a co bychom si povídali, to v lepším 
případě/, často se stane, že za dva měsíce či půl 
roku leží vše zapomenuto ve skříni. A dítě se za-
jímá třeba o vesmír. A proto byly vymyšleny te-
matické kufříky. Jejich obsahem jsou totiž nejen 
knížky na dané téma, ale i hračky a společenské 
hry. Knížky i hry a hračky jsou pro různé věkové 
skupiny, aby se zabavila celá rodina. Například 
větší dítě si čte s tatínkem o životě dinosaurů 
v pravěku a maminka si s menším prohlíží lepo-
relo. Společně pak sestaví kostru dinosaura a za-
hrají si pexeso, karty nebo si pohrají s figurkami 
pravěkých zvířat. Kufříky jsou dobrá zábava, ale 
také rozšiřují obzory.

Náchodská knihovna má od říjnového Týd-
ne knihoven v loňském roce /2012/ k půjčování 
kufříků hned deset. Kromě Dinosauřího kufříku 
ještě Princezny, Detektivové, Prázdniny u moře, 
Lidské tělo, Rytíři, Vesmír, Logopedie, Zvířata 
a Doprava. Některá témata jsou pro menší děti, 
třeba Princezny, jiná pro větší, například Vesmír. 
Kufřík si musí přijít s dítětem půjčit dospělý čte-
nář, protože se půjčuje proti podpisu a na vratnou 

kauci 200 Kč. Volili jsme tento způsob, protože 
cena každého kufříku je 1 000 až 2 000 Kč a také 
proto, že co je zadarmo, toho si lidé, bohužel, ne-
váží. Kufříky umožňují i sociálně slabším rodi-
nám číst si a hrát nové hry. Výpůjční dobu jsme 
volili 1 měsíc, s možností 1 prodloužení. Knížek 
a her je v kufřících dost, a když si je rodina chce 
užít, kratší doba by byla nevhodná. Jsou i rodiny, 
které jeden kufřík vracejí a hned si půjčují dal-
ší. Protože zkontrolovat obsah kufříku dá trochu 
práce, vypomáhá při půjčování a vracení ten, kdo 
má příslužbu, ať je z kteréhokoli oddělení.

Dalo dost práce vymyslet, co všechno by moh-
lo v kufřících být. Sehnat vhodné hry, které by 
vyhovovaly i rozměrově. Někdy, třeba u kufříku 
Logopedie, jsem se radila s odborníky. Nebyla 
jsem na tu práci sama, kromě některých kolegyň 
mi pomáhala dobrovolnice naší knihovny, spolu-
zakladatelka Náchodské univerzity volného času, 
mladá maminka a novinářka Adéla Vlachová. Ta 
sama jeden kufřík sestavila a sponzorovala. A tím 
se dostáváme k tomu, co asi některé z vás nej-
více zajímá – kde jsme na to vzali? Z rozpočtu 
knihovny pochopitelně ne. Našli jsme sponzory, 
jednotlivce a malé firmy, kteří pochopili, jak dob-
rou věc chceme do knihovny zavést. Nepochodili 
jsme vždycky, ale nejhorší je to nezkusit. 

NOvé TRENDy v KNiHOvNicTví
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Regionální články v knihovních katalozích

Ivana Novotná

Informace o regionu Královéhradeckého kraje 
můžeme najít nejen v knihách a brožurách, ale 
také v periodikách, a to především těch, která 
vycházejí přímo na území regionu. Na rozdíl od 
knih a publikací, které bývají v knihovních ka-
talozích z hlediska věcného obsahu dostatečně 
popsány, mnohé cenné informace v článcích pe-
riodik zůstávají skryté. O to důležitější jsou pro 
informační pracovníky a knihovníky článkové 
databáze, které se snaží tuto hodnotu z periodik 
vytěžit. Potřebnost článkových databází potvrdi-
ly nesouhlasné reakce krajských knihoven, když 
Národní knihovna ČR (NK ČR) zrušila v březnu 
r. 2011 své analytické oddělení, a tím i doplňo-
vání souborné článkové databáze ANL. Z této 
databáze zbylo jen torzo, protože v současnosti 
do báze ANL pravidelně přispívají jen krajské 
knihovny svými regionálními záznamy a některé 
odborné knihovny. Záznamy z celostátních a od-
borných periodik jsou doplňovány už jen částeč-
ně a s ročním zpožděním v rámci kooperativního 
projektu v podprogramu VISK 9/1 (v r. 2012 při-
bylo cca 15 tis. záznamů z celostátních periodik, 
přičemž dříve bylo doplňováno do ANL ročně asi 
40 tis. takových záznamů).

Článková databáze SVK Hradec Králové 
(SVK HK) je v současnosti nejobsáhlejší biblio-
grafickou databází článků excerpovaných z pe-
riodik regionu. Obsahuje celkem cca 103 600 
záznamů vzniklých buď souběžnou excerpcí 

(v elektronickém systému od r. 1992), nebo re-
trospektivním doplňováním (v současnosti je 
přepisována kartotéka článků z let 1961 1992). 
Do konce roku 2001 je zahrnut i region býva-
lého Východočeského kraje – tj. okresy Havlíč-
kův Brod, Chrudim, Pardubice, Semily, Svitavy 
a Ústí nad Orlicí. V loňském roce se souběžně 
analyticky zpracovávalo celkem cca 150 regio-
nálních titulů periodik nebo i monografických 
sborníků. Databáze je přístupná z online katalo-
gu SVK HK. 

Bibliografické databáze článků nabízejí ve 
svých online katalozích i další knihovny v regi-
onu, především pověřené a větší profesionální 
knihovny, které se zaměřují na užší část regionu 
(podle své lokace): Knihovna města Hradce 
Králové, Knihovna václava čtvrtka v Jičí-
ně, Městská knihovna v Náchodě, Městská 
knihovna v Broumově, Městská knihovna 
v Trutnově, Městská knihovna v české Skalici 
nebo Městská knihovna v Nové Pace. Regionál-
ní databázi článků Rychnovska zpracovává Mu-
zeum a galerie Orlických hor (MaGOH). Tato 
databáze sice není přístupná online, pouze lokál-
ně v knihovně muzea, ale na stránkách MaGOH 
jsou k dispozici digitalizované plné texty článků 
odborných recenzovaných časopisů Acta musei 
richnoviensis a Orlické hory a Podorlicko s mož-
ností vyhledávání podle autora, roku vydání nebo 
zdrojového dokumentu.1)

1) Na internetu jsou dostupné plné texty článků také dalších regionálních periodik, např. Správa KRNAP nabí-
zí plnotextové prohledávání článků z časopisu Krkonoše. Jizerské hory; online dostupné jsou i nejrůznější 
místní zpravodaje apod. Více viz katalog SVK HK (www odkazy v jednotlivých katalogizačních záznamech 
regionálních titulů periodik).

Další regionální článkovou databázi - záro-
veň odborně zaměřenou na lesnictví - najdeme 
v OPACu knihovny výzkumného ústavu lesní-
ho hospodářství a myslivosti v Opočně. Vlast-
ní databázi článků vytváří a zpřístupňuje také 
univerzita Hradec Králové. Tato databáze je 
vytvářena převážně excerpcí z odborných akade-
mických periodik vydávaných univerzitou.

Záznamy článků o regionu jsou také součástí 
známých souborných databází SKAT (souborná 
databáze článků uživatelů systému Clavius) a již 
zmíněné databáze ANl. Databáze ANL obsahuje 
záznamy regionálních článků, které do ní posílá 
SVK HK, ale i záznamy o našem regionu, které 

zpracovaly jiné knihovny z periodik neregionálních.

Webové odkazy a návody na vyhledávání re-
gionálních článků (včetně obrazového průvodce) 
najdete také na webových stránkách SVK HK: 
v oddílu Pro veřejnost - informační zdroje, 
databáze, vzdálený přístup (v tabulce): Regi-
onální zdroje - Regionální články (další zdro-
je). Dobré tipy na vyhledávání můžete najít také 
v Průvodci knihovnou a informacemi - Mo-
dul 4, také na stránkách SVK HK. Přehled kde 
hledat regionální články naleznete na adrese: 
http://www.svkhk.cz/getattachment/Pro-verej-
nost/Informacni-zdroje/Regionalni-zdroje/regio-
nalni-clanky-1-.pdf.aspx 

Recenze k článku Osobnosti v lokální bázi autorit 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Alena Součková a Markéta Poživilová

Autorka svůj článek zaměřuje na historii a vy-
hledávání v lokální bázi personálních autorit 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
V úvodu vysvětluje používané pojmy a také se 
zabývá reciproční spoluprací s Národní knihov-
nou ČR. Dále již následují konkrétní příklady 
vyhledávání s uvedením přesného postupu a zob-
razením výsledku. Postup je velmi názorný (zob-
razení jednotlivých obrazovek při vyhledávání 
v databázi). Každý knihovník si může postup vy-
zkoušet a získat informace o osobnostech ze své-
ho města, regionu, oboru apod. pro využití ve své 
práci, například pro připomenutí výročí, podklad 
pro výstavu apod.

V další části článku je zmíněna databáze Vý-
znamná regionální výročí – také s názorným 
postupem vyhledávání podle příslušného data. 

O této databázi byl rovněž podán referát na me-
zinárodním odborném semináři – citován je po-
drobný článek z vydaného sborníku. 

Zmíněné databáze jsou dostupné na webových 
stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hrad-
ci Králové http://www.svkhk.cz v nabídkovém 
menu online katalogu. Výročí regionálních osob-
ností jsou dostupná z rychlé nabídky umístěné 
v pravé části základního menu webové stránky, 
jak ukazuje zobrazení ve článku.

Článek podává návod, jak s databází autorit 
pracovat a využívat ji, postup je názorně a srozu-
mitelně podán.

 Alena Součková 
 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

NOvé TRENDy v KNiHOvNicTví
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Autorka textu Markéta Špačková se v úvodu 

článku zaměřuje především na historii a vývoj lo-
kální báze regionálních autorit. Toto seznámení 
není nijak rozsáhlé, přesto je zde nastíněn vývoj 
od lístkového systému až po dnešní rozsáhlou na-
bídku autorit a regionálních výročí v elektronické 
podobě. Zmiňuje se též o spolupráci s NK ČR při 
budování databáze národních personálních auto-
rit a tím seznamuje s celou problematikou i v šir-
ších souvislostech. 

Po tomto představení se autorka věnuje samot-
nému vyhledávání v regionální bázi personálních 
autorit. Přestože je zde konkrétně popsána pouze 
jedna z možností vyhledávání (podle klíčového 
slova) a další možnosti jsou zmíněny pouze vý-
čtem, je způsob nalezení záznamu pro poučeného 
čtenáře srozumitelný. Každý si tak může podle 
uvedeného konkrétního příkladu představit jak 

způsob vyhledávání, tak i možnosti zobrazované-
ho záznamu. 

Závěrem je v článku upozorněno na drobnou 
nedokonalost systému, která byla způsobena 
přechodem na současný systém Aleph. Problém 
zobrazování některých neregionálních autorit je 
pouze přechodný a autorka poukazuje na probí-
hající řešení.

Text je určen především odborné veřejnosti 
a knihovníkům, kteří jsou především čtenáři to-
hoto časopisu. Předpokládá u nich znalost kni-
hovnických termínů a základní orientaci v elek-
tronickém katalogu. Obsah článku pro ně může 
být motivací k další práci s databází regionálních 
autorů při přípravě vlastních knihovnických ak-
tivit. 

 Markéta Poživilová 
 Knihovna města Hradce Králové

Osobnosti v lokální bázi autorit Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové

Markéta Špačková

Ve svém příspěvku bych se chtěla zaměřit 
na historii a poté na vyhledávání v lokální bázi 
personálních autorit Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové (dále jen SVK HK).

Pro potřeby tohoto článku můžeme definovat 
autoritu jako ověřenou a směrodatnou, standar-
dizovanou podobu jména osoby jakožto autora 
nebo osoby, která je předmětem pojednání nebo 
jíž se dokument týká. Autoritní báze je pak báze 

obsahující hesla těchto autorů a osob. 
Autoritní bázi předcházela lístková kartotéka 

osobností východních Čech REOS. Tuto kartoté-
ku vytvářela v 80. letech 20. století PhDr. Vlasta 
Hamplová. V průběhu 90. let byla kartotéka pře-
vedena do elektronické podoby.1)

SVK HK používala do konce roku 2006 au-
tomatizovaný knihovní systém KP systém, ve 
kterém byl budován elektronický katalog včetně 

1) PROCHÁZKOVÁ, Marcela. Významná regionální výročí - databáze Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové. Význam osobností pre mestá a regiony: knižnice a budovanie regionálnych databáz : zborník príspe-
vkov z 10. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý se konal v dňoch 13.-14. apríla 2010. 
Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2010, s. 79-88.

báze autorit. Ta zahrnovala jak autority regionál-
ní, tak i národní. Od února 2007 se začalo pra-
covat v novém systému Aleph. Kromě bibliogra-
fické báze byly zakoupeny i dvě báze autoritní, 
z nichž v jedné je umístěna celostátní databáze 
souboru národních autorit a druhá obsahuje regi-
onální autority. Lokální báze regionálních autorit 
se systematicky buduje při zpracování všech re-
gionálních dokumentů, tedy monografií, seriálů, 
sborníků i článků.

SVK HK spolupracuje s Národní knihovnou 
České republiky (dále jen NK ČR) při budování 
databáze národních personálních autorit tak, že 
vytváří a zasílá návrhy autorit do báze NK ČR. 
Spolupráce je reciproční. SVK HK jednak posí-
lá své návrhy autorit do NK ČR, jednak kopíruje 
a ukládá záznamy regionálních autorit, které vlast-
ní NK ČR, do své lokální báze, kde je obohacuje 

o další údaje. Záznamy regionálních autorit ne-
jsou do národních autorit posílány s regionálními 
životopisnými daty, tj. podrobným životopisem, 
klíčovými slovy, místy narození, úmrtí a působe-
ní; tyto údaje najdete pouze v naší lokální bázi.

Od roku 2001 se knihovna účastní podpro-
gramu VISK 9 s projektem „Kooperativní tvorba 
a využívání souborů národních autorit ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové“. V rámci 
tohoto projektu se autority harmonizují, opravu-
jí a ověřují na duplicitu. Při zjištění chyby nebo 
neúplného záznamu v národních autoritách se po-
sílá návrh opravy do NK ČR a zároveň se opraví 
záznamy v lokální bázi SVK HK.

Nyní již k samotnému vyhledávání v naší lo-
kální bázi personálních autorit. Z úvodní stránky 
našeho online katalogu se přes ikonu databáze 
dostaneme do autoritní báze.

Můžeme zde vyhledávat pomocí prohlížení, tj. pomocí rejstříků, nebo pomocí vyhledávání. Bude-
me se podrobněji věnovat prohlížení rejstříků. Kromě všech polí můžeme vyhledávat podle osobního 
jména, jména korporace a akce, klíčového slova nebo místa narození, úmrtí a působení.
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Podle rejstříku můžeme svůj dotaz ještě zúžit např. na lékaře anesteziology. Výsledkem jsou čtyři 
autority.

Nyní se nám zobrazí konkrétní jména. Po kliknutí na jméno se již dostaneme do podrobného zá-
znamu dané autority.

Jak jsem se již na začátku zmínila, historie 
autoritní báze je dlouhá a stále se vyvíjí. Z KP-

-systému byly převedeny do lokální báze Alephu 
i autority, které nejsou regionální. V současnosti 
je vymazáváme, ale může se stát, že ještě něja-
kou najdete při vyhledávání či prohlížení pomocí 
všech hesel nebo osobních jmen. Takováto au-
torita nebude obsahovat regionální pole, takže 
se vám určitě nezobrazí při vyhledávání pomocí 
klíčových slov, místa narození, úmrtí a ani místa 
působení. V současné době se také 
opravují a sjednocují klíčová slova 
v autoritách. Až bude tato oprava 
dokončena, plánujeme zveřejnit 
jejich rejstřík i s vyloučenými tvary 
pro jednodušší vyhledávání.

Z lokální autoritní databáze 
jsou čerpána data do elektronické 
databáze s názvem „Výročí regi-
onálních osobností“, která je pro 
zájemce vystavena na webových 
stránkách knihovny od dubna roku 
2009 na adrese http://www.svkhk.
cz/Informace/Vyznamna-regional-
ni-vyroci.aspx.2) Nabízí medailónky 
regionálních osobností, u kterých si 

v aktuálním roce připomínáme kulaté nebo půl-
kulaté výročí narození nebo úmrtí. Uveřejňova-
ná výročí jsou v databázi rozdělena po měsících, 
v rámci jednotlivých měsíců po dnech. V chro-
nologii je možné najít přehled záznamů osob-
ností s výročím bez ohledu na to, jde-li o výročí 
narození nebo úmrtí. Pro získání podrobnějších 
informací o dané osobnosti je databáze propoje-
ná se záznamem v autoritní bázi online katalogu 
knihovny, viz odkaz OPAC. 

2) Informace o databázi jsou uvedeny též v sekci Pro knihovny v E-metodice na http://www.svkhk.cz/Pro-knihov-
ny/E--metodika/Aktuality/Clanky/Vyroci-regionalnich-osobnosti.aspx .

Konkrétněji se budeme zabývat prohlížením pomocí klíčových slov, tj. podle profesí regionálních 
autorit. Zvolíme si rejstřík k prohlížení klíčová slova a zvolíme si slovo např. lékaři.
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V lednu roku 2013 byl přímo do databáze 

přidán kompletní abecední seznam regionálních 
osobností v databázi. Odkaz na něj je umístěn 
na stránce zcela dole pod kalendářem a textem. 
V seznamu lze vyhledávat pomocí klávesové 
zkratky Ctrl+F (nebo přes úpravy vyhledat na 

této stránce). Jedná se skutečně jen o vyhledávání 
v seznamu osobností, u kterých jsme připomínali 
výročí. Pro zjištění, zda naše autoritní databáze 
obsahuje záznam určité osobnosti, doporučuji 
plnohodnotné vyhledávání přímo v této bázi, tak 
jak bylo popsáno výše.

JAK NA TO?

Jak na granty - 1. část

Zuzana Hloušková

Ve středu 14. 11. se v rámci „Dobrého rána 
s knihovnou“, které uspořádala redakční rada 
zpravodaje U nás společně s oddělením public 
relations Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové již podruhé, uskutečnil krátký seminář 
na téma Jak na granty? pro královéhradecké kni-
hovnice. Knihovny už dávno nejsou jen místem, 
kde sedá prach na stohy potištěného papíru, ale 
poskytují celou řadu reprografických a rešeršních 
služeb, zaměřují se na využití IT technologií a in-
ternetu, rozvíjejí aktivity na podporu čtenářské 
gramotnosti, kulturní akce, přednášky, worksho-
py aj. Velmi oblíbenou aktivitou se v poslední 
době staly tréninky paměti pro seniory. Hravé 
aktivity s knížkou či pohádkami se zase snaží 
oslovit děti. Knihovny jsou také přirozeným in-
formačním místem, kam se lidé obracejí pro radu 
a pomoc ve složitých životních situacích. V ma-
lých obcích knihovny plní funkci přirozených ko-
munitních center a podílejí se na rozvoji místního 
kulturního života. Knihovny prostě potřebují udr-
žet krok s dobou a pro tento účel hledají i nové 
finanční zdroje. Úkolem lektora Jana Hlouška 
z KRASNNO (Královéhradecká asociace nevlád-

ních neziskových organizací, viz www.krasnno.
cz ) bylo zpřístupnit přítomným účastnicím svět 
grantů a způsob, jak se o ně ucházet, a také pár 
rad, nač si dát pozor. Prostřednictvím závěrečné-
ho cvičení si pak mohly přítomné knihovnice osa-
hat pestrost a nejednotnost grantových pravidel 
nejrůznějších nadací i fondů EU. Nyní přinášíme 
alespoň základní informace o tom, co na semináři 
zaznělo.

V české praxi i v zahraniční literatuře se mů-
žeme setkat s pojmem grant. Grant jsou účelově 
určené příspěvky na předem stanovený účel. Po-
jem „grant“ se častěji užívá v souvislosti s nada-
cemi, nadačními fondy a agenturami (soukromé 
zdroje). V případě ministerstev, obcí a krajů 
(veřejné zdroje) se často setkáme také s termí-
nem „dotace“. Zatímco v zahraničí se oba typy 
finančních příspěvků liší svým účelem (granty 
jsou obvykle přidělovány inovativním, pilotním 
projektům, dotace spíše dlouhodobým, stabilním 
programům) a také i dobou čerpání (granty bý-
vají i víceleté), u nás mají téměř shodný finanční 
mechanismus (vážící se na fiskální rok) a tyto 
pojmy bývají užívány jako synonyma. Přesto tu 

jeden zásadní rozdíl je - zatímco u státních dotací 
(např. od Ministerstva kultury) se postupuje po-
dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech, což také znamená, že v případě porušení 
podmínek poskytnutí dotace (tzv. porušení roz-
počtové kázně) následuje hloubková kontrola ze 
strany finančního úřadu, v případě grantů od sou-
kromých subjektů (např. nadace) se jedná o dar 
a podmínky jeho využití jsou dány smluvně (po 
dohodě obou stran). Někdo může tuto svobodu 
vnímat jako výhodu, jiný považovat za komplika-
ci a nepřehlednost.

Granty převážně poskytují krajské úřady, 
obecní a městské úřady a další složky veřejné 
správy a samozřejmě nadace a nadační fondy. 
Každý vyhlašovatel grantových řízení obvykle 
stanovuje své specifické podmínky pro přijetí 
žádostí a jejich následnou podporu. Tyto pod-
mínky lze zjistit důkladným pročtením granto-
vých pravidel či pokynů pro žadatele. Všechny 
tyto informace pomohou předkladateli projektu 
nejen úspěšně napsat žádost, ale také stanovit 
její správné načasování a získat představu o roz-
ložení finančních zdrojů na plánované období. 
Definované podmínky je bezpodmínečně nutné 
respektovat. Analýza těchto podmínek (obvykle 
se jedná o omezení týkající se žadatele, samot-
ného projektu či grantového procesu) může také 
případné žadatele včas varovat před případným 
neúspěchem žádosti a předcházet zbytečně vy-
konané náročné práci, kterou vyplnění žádosti 
o grant mnohdy bývá. Pro úspěšnost žádosti je 
vhodné zjistit zejména:
• priority vypisovaných programů, do kterých 

lze zaslat žádost;
• splnění požadavků na žadatele (např. právní 

forma žadatele, délka fungování žadatele, vede-
ní PÚ, bezdlužnost, získané akreditace apod.);

• rozsah podpory (zda podporuje projekt v plné 
výši, nebo jen částečně a zda vyžaduje povin-
né kofinancování);

• omezení podle typu nákladů (zda podporují 
režijní náklady, osobní náklady apod.);

• objem podpory (minimální nebo maximální 
částka, o kterou lze požádat);

• zda má dárce předepsaný formulář žádosti;
• termín odevzdání žádosti;
• povinné přílohy žádosti;
• jak dlouho trvá hodnoticí proces, tj. soulad 

termínu výsledku grantového řízení s pláno-
vanou realizací projektu;

• jakým způsobem budou poskytnuty peníze 
(najednou, po splátkách, na základě průběž-
ných zpráv apod.);

• zda lze v průběhu realizace projektu měnit 
účel čerpání grantu a za jakých podmínek;

• v jakém jazyce se vypracovává žádost a ko-
munikuje s dárcem apod.

Jedním z klíčových momentů grantového ří-
zení je termín uzávěrky příjmu žádostí. Většina 
subjektů státní správy a samosprávy vypisuje pra-
videlná dotační kola – povětšinou jednou ročně 
-, do kterých se může přihlásit libovolný žadatel 
splňující základní kritéria. V některých přípa-
dech, např. při příležitosti mezinárodních či ev-
ropských akcí, jsou vyhlašovány mimořádné te-
matické granty v určité oblasti. Nadace a nadační 
fondy mají právo vyhlašovat grantové výzvy dle 
vlastních pravidel a uzávěrky pro příjem žádosti 
se velmi liší. Dá se říci, že jsou rozprostřeny do 
průběhu celého roku. Navíc se mohou grantové 
programy z roku na rok měnit, přibývat nové te-
maticky zaměřené výzvy. Proto je dobré sledovat 
pravidelně webové stránky jednotlivých institucí 
anebo alespoň souhrnné grantové kalendáře, jaké 
vytváří a na základě předplatného rozesílá např. 
organizace Neziskovky.cz. Informace o jimi pod-
porovaných tematických oblastech a prioritách je 
nejlepší hledat na vlastních internetových strán-
kách vytipovaných grantujících subjektů, kde 
bývají k dispozici i žádost a výčet nutných doku-
mentů, které mají být k žádosti doloženy, profily 
v minulosti již podpořených projektů, metodická 
doporučení, rukověti typu FAQ aj.

Dalším důležitým krokem, který by měl po-
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tenciální žadatel udělat, je určitá sebeanalýza, zda 
je na samotné grantové řízení vůbec připraven. 
Měl by se zamyslet nad tím, zda:
• má vhodného člověka, kterého může pověřit 

vyplněním žádosti a jednáním s dárcem (příp. 
sestavováním průběžných zpráv, kontrolou 
čerpání grantu, vyúčtováním apod.);

• disponuje prezentačními materiály (informač-
ní brožura, články z tisku);

• může předložit nejnovější výroční zprávu 
(příp. přehled aktivit a nakládání s finanční-
mi prostředky alespoň za poslední kalendářní 
rok);

• má strategický plán;
• je připraven na odmítnutí žádosti.

Podobně záludné otázky obsahuje často i sa-
motný formulář žádosti. Smyslem těchto otázek 
je zjistit o žadateli, kterého dárce (hodnotitelé) 
většinou nezná, co nejvíc přesných informací, 
ověřit si vedle kvality projektu také schopnosti 
a dovednosti jeho realizátora. Mezi žadatelem 
a dárcem totiž musí vzniknout vztah důvěry. Nut-
ným předpokladem je, že žadatel a potenciální 
dárce mají společné cíle a hodnoty. Nezbytným 
základem je nalezení takového grantového pro-
gramu, který se opravdu blíží v maximální možné 
míře připravenému projektovému záměru. V pří-
padě knihoven bude zřejmě nezbytné nezaměřo-
vat se při volbě vhodného projektového záměru 
na své primární funkce, ale hledat témata, která 
má společná s dárcem (jeho prioritami), tj. vychá-
zet spíše z doplňkových činností a předkládat mu 
i zcela novou identitu knihovny. V tomto smyslu 
lze načerpat inspiraci např. v článku V. Svobodo-
vé „Umíme dát o sobě vědět?“, který vyšel v čas. 
U nás 3/2012.

V grantovém řízení je nejdůležitější tzv. pro-
jekt. Základní částí každého projektu je formu-
lace problému/potřeby, neboť dává hodnotiteli 
informaci o tom, proč vůbec vaše žádost vznik-
la. Formulace problému odpovídá na otázku, jak 

problém vznikl, kdo jej pociťuje a proč žadatel 
řeší právě tento problém. Ke zdůvodnění se mo-
hou zvolit různé nástroje, např. analýzy, statistic-
ké údaje, praktické zkušenosti z přímé práce s cí-
lovou skupinou apod. Formulace problému sdělí 
rozdíl mezi stavem, který teď existuje, a stavem, 
jehož chceme dosáhnout. Problém či potřeba by 
měly být definovány v rozumných mezích, aby 
váš pozdější projektový záměr ukázal, jak pro-
blém vyřešíte či odstraníte. 

Dříve než se vůbec začne vyplňovat žádost 
o grant, měl by si každý žadatel odpovědět na 
otázky, které tvoří základní schéma projektového 
záměru: 
1. Reaguje váš projekt na nějakou reálnou potře-

bu/reálný problém, nebo je jen dobrým nápa-
dem? 

2. Je vaše myšlenka inovativní, něčím jiná, nápa-
ditá, liší se od ostatních podobných myšlenek 
a nápadů jiných subjektů? Neřeší tuto situaci 
i někdo jiný?

3. Bude o váš projekt zájem? Ze strany koho – 
jaké cílové skupiny? 

4. Budete schopni svůj projektový záměr prosa-
dit i bez získání finančních prostředků?

5. Promysleli jste si veškerá možná rizika?

Každý předkladatel projektu si musí určit, 
jaké předpokládá výsledky svého projektu, a od-
povědět si na otázku, co svým projektem vlastně 
sleduje. To znamená, že si musí stanovit jasné 
a konkrétní cíle, kterých chce svým projektem 
v určitém časovém horizontu dosáhnout. Základ-
ní podmínkou je, že cíle jsou v přímém vztahu 
k formulovanému problému/potřebě. Stanovení 
cílů je důležité pro další proces tvorby projekto-
vého záměru, neboť se z nich odvozují jednotlivé 
aktivity projektu, rozpočet a personální zajištění. 
Cíle je nezbytné stanovovat srozumitelně hned 
na začátku, aby bylo možné k jejich dosažení 
naprojektovat tu nejlepší cestu. Nestačí mít pou-
ze myšlenku, je nutné ji rozpracovat do jasných 
a konkrétních cílů, které vycházejí ze základního 

problému a také potřeb vaší organizace. Nejčastě-
ji se pro definování takových cílů užívá tzv. meto-
da SMART. Podle ní se jednotlivé vlastnosti cíle 
formulují tak, aby byl: S (specifický, konkrétní, 
sledující určitý účel), M (měřitelný, s kvantifiko-
vatelnými výsledky), A (akceptovatelný, přijatelný 
pro ty, kterých se bude týkat, např. z legislativních, 
etických, ekologických hledisek), R (realistický) 
a T (termínovaný, časově omezený). Dovednost 
formulovat cíl dle SMART vyžaduje určitý tré-
nink a patří k základním dovednostem každého 
člena přípravného projektového týmu.

Co říci závěrem? Organizací poskytujících 
různé granty je spousta, ale ještě více je občan-
ských sdružení, různých fyzických a právnických 
osob (škol), které o tyto granty žádají. Grantující 
organizace jsou při každé grantové výzvě zava-
leny výrazně (někdy i mnohonásobně) větším 
počtem žádostí, než kolik mohou uspokojit. Je 
pravděpodobné, že projekt poměrně vzdálený od 
zaměření (priorit) daného grantového řízení ne-
uspěje. Je proto potřeba věnovat analýze granto-
vého programu a přípravě projektového záměru 
maximální pozornost. Samostatnou kapitolou je 
pak zpracování žádosti o grant - a o tom si zas 
povíme příště.

Literatura:
HLOUŠEK J., HLOUŠKOVÁ Z. Získávání zdro-

jů na aktivity NNO působící v sociální oblasti. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2011.

JANDÁKOVÁ, P. Jak napsat projekt a žádost 
o dar. Praha: Lotos, o. p. s., 1998.

KROUPA, J. Praktický průvodce fundraisingem 
pro neziskové organizace. Praha: Nadace VIA, 
2004.

Ohlédnutí za “retrovýzvou“ a výstava Knihovny 
včera, dnes a…

Božena Blažková

Cílem tohoto článku je poděkovat všem, kteří 
se na „retrovýzvu“ v prvním čísle loňského roční-
ku ozvali a poskytli své materiály. Předpokládali 
jsme větší zájem ze strany knihoven, a o to větší 
díky patří všem, kteří se s námi o své „retroúlov-
ky“ podělili. Pro nás byly nejzajímavější zprávy 

a materiály z malých knihoven.

Největší poděkování si zaslouží: Marcela 
Sladká z Dobré vody u Hořic, Hana Kozúbko-
vá z Malých Svatoňovic, Oldřich Suchoradský 
z Mlýnce u Kopidlna, Dagmar Honsnejmano-
vá z Mokrého, Aleš Antoš z Řešetovy lhoty, 
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knihovna v Nechanicích (historická přírůstková 
kniha a publikace) a Městská knihovna Police 
nad Metují (CD se zpracovanou historií knihov-
ny s archivními materiály).

Další poděkování patří jednotlivcům, kteří 
poskytli zajímavé materiály ze svých osobních 
archivů – Boženě Blažkové, Kateřině Hubertové, 
Evě Semrádové, Aleně Součkové, Věře Škraňko-
vé a Lence Dědečkové.

Ze získaných materiálů byly vybrány ukáz-
ky na výstavu s názvem Knihovny včera, dnes 
a… . Byly připraveny doprovodné texty, které 
mapují zajímavé události v oblasti knihovnic-
tví (s důrazem na náš region) za posledních cca 
200 let. Podnázev výstavy by mohl znít: „Cesta od 
čtenářských vzdělávacích spolků a besed k sou-

časné moderní knihovně“. Vernisáž výstavy byla 
součástí slavnostního Setkání knihovníků a přátel 
krásného slova, které se konalo koncem října. Vý-
stava byla následující měsíc k dispozici knihovní-
kům i veřejnosti v 5. podlaží Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. Doprovodné texty 
obdržely všechny pověřené knihovny a jsou k dis-
pozici ke stažení na webu SVK HK. Pokud budete 
chtít uspořádat obdobnou výstavu ve své knihov-
ně, můžete využít zmíněné doprovodné texty, kte-
ré doplníte materiály z vlastní knihovny a kronik 
obce. Můžete se obrátit i na redakci našeho zpra-
vodaje a my vám rádi zajímavé materiály okopíru-
jeme a poskytneme pro vaši potřebu. Některé zís-
kané „evergreeny“ knihovnické práce otiskneme 
během letošního roku v našem zpravodaji.

Knihovnu, která má uvnitř srdce, najdete 
v německém Stuttgartu

Alena Součková

Zajímavé stavby knihoven ve světě 
Známý newyorský magazín Flavorwire http://

www.flavorwire.com (zaměřený na umění, knihy, 
hudbu, design, film a televizi) zveřejnil v roce 
2012 žebříček 25 nejzajímavějších staveb veřej-
ných knihoven na světě. Převažovaly nejenom 
odvážné novostavby, ale i tradiční budovy jak ve 
světových metropolích, tak v menších městech. 
Polovina staveb se nachází v Evropě, 4 knihovny 
jsou ze Severní Ameriky a 1 z Afriky, zbývající 

potom z Asie. Na prvním místě se umístila zajíma-
vá stavba knihovny a kulturního domu v norském 
městečku Vennesla. Na páté místo se například 
zařadila novostavba Dánské královské knihovny 

- Černý diamant (viz článek v čísle 1/2008), na 
23. místo Amsterdamská veřejná knihovna (člá-
nek v čísle 4/2007) a na 12. místo známá novo-
stavba Alexandrijské knihovny v Egyptě. Z tra-
dičních budov se umístila na 10. místě vatikánská 
knihovna Angelica nebo Centrální knihovna 

Marie grimová z Nového Hrádku a manželé 
valentovi z Úhlejova.

Ocenění ve formě pochvaly si skutečně za-
slouží všichni výše jmenovaní. Redakční rada 
oceňuje zejména kreativitu všech zúčastněných 
a technickou zručnost, kterou prokázali při ske-
nování a kopírování.

Ocenění za jedinečný soubor knihovnických 
vlepek:

Jako první se ozvali manželé valentovi, kte-
ří zaslali zajímavé knihovnické vlepky, a při-
pojili k tomu velice milý dopis, ze kterého si 
dovolím část ocitovat: …S radostí jsem toto uví-
tala, protože při průběžném listování ve starých 
knížkách, jak ze soukromé sbírky, tak i starých 
knížek knihovny jsem našla a zároveň archivo-
vala vlepky, které vám posílám. Toto mám v plá-
nu zveřejnit na výstavním panelu v knihovně. 

…S přáním „Čtenář v každé rodině“ Vás zdraví 
Daniela a Petr Valentovi, Místní knihovna Úh-
lejov. 

Ocenění za nejstarší a nejzajímavější knihy:
Jako další se ozvala paní knihovnice Marce-

la Sladká z Dobré Vody u Hořic. Zaslala nám 
fotografie svázaných časopisů Zlatá Praha z let 
1848-1911. I ona připojila milý dopis.

Knihovnice a kronikářka Dagmar Honsnej-
manová zaslala perfektně vybavenou dokumen-
taci s barevnými oskenovanými obálkami starých 
knih, ze kterých nás nejvíce zaujaly publikace ze 
Sbírky spisů pro mládež vynikajících českých 
spisovatelů, zařazených mezi 10 nejlepších spisů 
pro mládež. 

Paní Hana Kozúbková zaslala nejen oskeno-
vané titulní listy starých knih, ale poskytla i celou 
řadu dříve používaných tiskopisů.

Ocenění za nejzajímavější akci:
Paní Marie grimová zapůjčila kroniku, ve 

které bylo zdokumentováno natáčení České tele-

vize v knihovně v Novém Hrádku.

Ocenění za porovnání knihovnické práce dří-
ve a nyní:

Pan Oldřich Suchoradský poskytl vzpomínky 
svého dědečka, který pamatoval začátky vědecké 
knihovny v Hradci Králové, a kromě toho zaslal 
i články o kopidlenských knihovnících.

Ocenění za nejoriginálnější přístup k „retro-
výzvě“:

Pan Aleš Antoš zaslal soubor materiálů do-
plněný podrobnými popiskami a roztříděný do 
skutečně zajímavých kategorií (retrounikáty, ak-
tuálnokuriozity, retrofondy, retropersonalistika, 
retroadministrativa…). Za zmínku stojí například 
ukázka z protokolární knihy dobrovolného hasič-
ského sboru, kde je 1. 1. 1902 zapsáno: „…kdo 
zamešká cvičení, aby zaplatil po způsobu jiných 
sborů 5 haléřů na založení hasičské knihovny.“ 
Zajímavé byly i dva tituly skrývající se v katego-
rii retrohrdost: jednalo se o autora Josefa Mikeše, 
který se v obci narodil, a o knížku V Boží dlani, 
jejíž děj se v „Řešetce“ odehrává. Do ocenění 
za nejzajímavější knihu patří i učebnice Chemie 
minerálná z roku 1914, která je celá psána ručně. 
Nejzajímavější byly ukázky v kategorii retrore-
klamy, které by dnes asi patřily do kategorie 
sponzorských darů. V knížkách byla na různých 
místech otištěna reklamní razítka: V celé naší re-
publice, až kdes v kraje po rovník, světoznámá 
jsou tři jména: Pavel*Raichl*Rokytník. 

Poděkování si také zaslouží profesionál-
ní knihovny, za které materiály poskytli jejich 
vedoucí. Jedná se o tyto knihovny: Městská 
knihovna Dobruška (soubor starých fotografií), 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Krá-
lové (knihovnické zpravodaje a metodické ma-
teriály), Knihovna města Hradce Králové 
(metodické materiály, zápisy z cest, studijní ma-
teriály), Městská knihovna Náchod (fotografie, 
letáky a počitadlo statistiky), Štolbova městská 
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Srdce uvnitř knihovny

Největší zajímavostí knihovny je vnitřní me-
ditativní prostor (krychle je vlastně uvnitř dutá) 
v prostoru pěti podlaží, nazývaný srdce. Upro-
střed na podlaze tryská fontánka, na stropě je 
modré prosvětlení, které vypadá jako pohled 
na oblohu. Jinak je prostor prázdný, potemnělý 
a tichý, bez jakékoliv výzdoby a nábytku, pouze 
s okny chodeb jednotlivých podlaží. Kdokoliv 
tam může vkročit a pobývat v tichu bez vlivů ruš-
ného okolního světa. 

Vzhledem k tomu, že nadzemních podlaží 
knihovny je devět, jsou nejvyšší čtyři patra řeše-
na jako galerie a na nich umístěny rozsáhlé fondy 
beletrie (je zde i několik svazků české literatury), 
obsáhlé sbírky výtvarného umění a filmů. Čím 
vyšší patro, tím víc se prostor zužuje, ale stále je 
dostatečně velký. V nejvyšším patře je kavárna, 
kterou provozují handicapovaní, a pokud někdo 
chce, může vystoupit i na střechu budovy. Vý-
hled na město je jištěn vysokým dvojitým zábra-
dlím a ani sebevrahové nemají šanci.

Návštěva a prohlídka budovy této městské 
knihovny jistě v každém zanechá nezapomenu-
telný dojem. To konstatovali i účastníci studijní 
cesty z knihoven České republiky v červnu roku 
2012. 

Z časových důvodů se již neuskutečnila ná-
vštěva Městské knihovny ve městě Ulm – rovněž 
novostavba, ve tvaru šestipatrové skleněné py-

ramidy v historickém centru města. Ale i služby 
knihoven a zajímavé prostory ve městech Erlan-
gen a Tübingen a Zemská knihovna ve Stuttgartu 
přinesly nové informace a inspiraci. A ještě jedna 
perlička na úplný závěr:

To neznáte paní voříškovou?
Součástí exkurze v Zemské knihovně Báden-

ska-Württemberska ve Stuttgartu bylo i předvá-
dění regionální databáze http://www.leo-bw.de. 
Ve spolupráci knihoven, archivu, muzeí a dalších 
institucí se shromaždují fakta o místech a vý-
znamných osobnostech spolkové země Báden-
sko-Württembersko. Německé kolegyně demon-
strovaly několik příkladů: jako osobnost vybraly 
ženu, která v 19. století prosadila výrobu hraček 
– plyšových medvídků a další osobností byla sou-
časná významná bioložka, nositelka Nobelovy 
ceny, která v této části Německa vystudovala 
a strávila podstatnou část svého profesního ži-
vota – její jméno je Christiane Nüsslein-Volhard. 
Německé kolegyně trvaly na uvedení tohoto jmé-
na a několikrát je zopakovaly, když se polohlasně 
z pléna ozvalo: „No přece Voříšková,“ a to vzbu-
dilo smích, kterému hostitelky nerozuměly, ale 
stále se snažily tvářit velice přívětivě.

(Poznámka pro neněmčináře: zdrobněliny se 
v němčině tvoří přehláskou kmene a přidáním 
přípony -chen nebo -lein: Nuss = ořech, Nüsslein 
= oříšek.)

v Los Angeles v USA. Velikostí a netypickou ar-
chitekturou jistě zaujaly Knihovna José Vascon-
celose v México City nebo Veřejná knihovna ve 
Villanueva v Kolumbii. Umístění by jistě získal 
projekt architekta J. Kaplického, kdyby se pro 
Národní knihovnu realizoval.

K návštěvě dosažitelná je knihovna, která se 
umístila v žebříčku na 7. místě – toho umístění 
si velmi považuje –, a tou je novostavba Městské 
knihovny v německém Stuttgartu.

Knihovna jako součást projektu modernizace 
města

Město Stuttgart se nachází na jihu Německa 
a je hlavním městem spolkové země Bádensko-

-Württembersko, má kolem 600 tisíc obyvatel 
a je nejen centrem klíčového průmyslu (auto-
mobilky Porsche a Mercedes-Benz, strojírenský 
komplex Bosch a jiné), je důležitým dopravním 
uzlem, je také sídlem univerzity a dalších vý-
znamných institucí. V rámci projektu Stuttgart 21 
dochází k viditelné modernizaci města – napří-
klad železniční a silniční doprava v centru města 
bude svedena do podzemí, přestavba se dotýká 
budovy nádraží a přilehlých částí, které se změní 
na odpočinkovou zónu. Nedaleko centra vzniká 
komplex moderních administrativních budov Eu-
ropaviertel (Evropská čtvrť) a za ní jsou vidět sta-
veniště nově vznikající obchodní a bytové části. 
To vše má být podle plánu projektu hotovo do 
roku 2021.

Uprostřed staveniště, ještě s neupraveným 
okolím a v blízkosti obrovských stavebních je-
řábů, je dohotovená stavba, která byla veřejnosti 
předána na podzim roku 2011; tou je Městská 
knihovna – přesněji Stadtbibliothek am Mai-
länder Platz (Městská knihovna na Milánském 
náměstí). To asi není tak běžné, aby jako první 
stavba moderní čtvrti byla zpřístupněna knihovna 
a dostala tak přednost před obchodním centrem 
a bytovou zástavbou.

Projekt korejského architekta yi
Stavba knihovny je šedá devítipodlažní krych-

le o rozměrech 44 x 44 x 40 metrů s dvojitým 
pláštěm, který je ze skleněných tvárnic (luxferů) 
a mezi oběma plášti jsou průchody, které zároveň 
umožňují modré večerní podsvícení. Tvar krych-
le vychází ze starověkých filozofických a fyzi-
kálních principů a na rozích v nejvyšším patře je 
nadpis „knihovna“ ve světových jazycích. Uvnitř 
je knihovna plná techniky – od obrazovek pro 
orientaci, samoobslužných skříněk v šatně, auto-
matizovaný systém distribuce knih po budově po 
automaty na půjčování a vracení knih. 

Nabídka pro veřejnost
V podzemních podlažích je umístěn sál s va-

riabilními dispozicemi pro pořádání kulturních 
a vzdělávacích akcí.

Knihovna je univerzální – pro širokou veřej-
nost - a její fond, který by neměl překročit 500 
tisíc svazků, je uspořádán podle oblastí lidského 
vědění. Každé podlaží – o ploše kolem 1 000 m2 

- nabízí nejnovější publikace a časopisy různých 
oborů, vše ve volném výběru, nic není ve skla-
dištích, s možností využití a připojení moderních 
technologií, i klidové a uzavřené prostory ke stu-
diu.

První nadzemní podlaží nabízí zvukové do-
kumenty – od notových záznamů přes hudební 
nosiče všech žánrů, umístěné ve speciálních zá-
suvkách, poslechová místa umožňující kvalitní 
poslech i dostatek místa pro začínající skladatele 
a hudebníky. Další podlaží je celé věnované dě-
tem, s hracím prostorem pro nejmenší děti a uza-
vřenými „tematickými ostrůvky“ jednotlivých 
oblastí poznávání.

V následujících třech podlažích jsou zaměření 
ŽIVOT, VĚDĚNÍ a SVĚT.

Po knihovnické stránce každé podlaží funguje 
samostatně – od nákupu dokumentů přes jejich 
zpracování až po poskytování informačních služeb.
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rakter mají i vynikající eseje M. de Montaigneho 
a zajímavým zpracováním autobiografie je také 
Příběh mého života G. Casanovy z období rokoka. 
Zveřejnění nejrůznějších intimních zpovědí může 
často vrhnout stín na velmi uznávanou osobnost, 
jak se stalo například po vydání částečné autobio-
grafie J. Jungmanna či po rozluštění a zveřejnění 
tajných deníků K. H. Máchy, poodhalujících i se-
xuální život pisatele.

v autobiografické fabulované próze se se-
tkáváme v různé míře s uměleckou transformací 
autorových zážitků. Autor události často i vědo-
mě různě upravuje a přizpůsobuje potřebám díla, 
zapojuje do něj i zcela fiktivní prvky. Tato tvůrčí 
stylizace a mystifikace se děje zcela v souladu 
s uměleckými záměry autora, a proto není dílu 
nijak na škodu, naopak je umělecky obohacu-
je. Takové dílo se tak stává těžko oddělitelným 
konglomerátem „pravdy“ a fikce (v duchu Goe-
thova životopisu Aus meinem Leben. Dichtu-
ng und Wahrheit, česky: Z mého života. Báseň 
i pravda). Takováto díla s prostoupením „pravdy“ 
a fikce se nazývají semiautobiografická. Příkla-
dem takových a. románů jsou např. Báječná léta 
pod psa od M. Viewegha nebo Láska a smetí od 
I. Klímy. Zvláštním případem jsou autobiogra-
fické romány fiktivní, kde jde sice formou o au-
tobiografii, ale děj je smyšlený. K takovým dílům 
patří např. nejstarší a. román Životopis Sinuhetův 
(přibližně čtyři tisíce let starý), Obyčejný život od 
K. Čapka nebo Goethův román v dopisech Utrpe-
ní mladého Werthera. 

Autoři a. prózy volí pro svá líčení většinou 
první osobu jednotného čísla (tzv. ich-formu), 
v moderní fabulované umělecké literatuře se však 
setkáváme i s líčením v druhé osobě (román Ne-
věsta do naha svlečená od anonymního autora) či 
prolínání první a třetí osoby (tedy ich- a er-formy, 
jako např. v deníkovém románu H. Andronikové 
Nebe nemá dno). Různá může být i volba vypra-
věče, např. v Hrabalově trilogii Svatby v domě, 
Vita nuova a Proluky vypráví události z autoro-

va života jeho žena. Při líčení událostí volí auto-
ři čas minulý, v některých románech se naopak 
setkáváme v téměř celém vyprávění výhradně 
s historickým prézentem (H. Charriére, Motýlek; 
J. Frey, Milion malých střípků, Můj přítel Leo-
nard), kdy zpřítomnění popisovaných událostí 
slouží ke zvýšení napětí. 

V moderní světové i české literatuře 
20. a 21. století je autobiografický román velmi 
bohatě zastoupen a setkáváme se v něm s nej-
různějšími syžetovými postupy. Tradiční chro-
nologickou výstavbu událostí oživuje použití 
retrospekce (J. M. Simmel v románě Láska je jen 
slovo). Za poutavou českou autobiografii z druhé 
poloviny 20. století považuji knihu Z. Štěpán-
ka Za divadlem kolem světa, která mapuje na 
události bohatý život významného českého her-
ce. Intenzitou autentické výpovědi i hodnotami 
myšlenkovými a stylistickými vyniká vlastní ži-
votopisné dílo herečky V. Chramostové (Vlasta 
Chramostová, 1999). V moderní experimentální 
autobiografické próze nacházíme rafinovanou 
koláž vzpomínkových leitmotivů (Rok perel od 
Z. Brabcové, Komedie od D. Hodrové). 

K předním autorům autobiografických poví-
dek ve světové literatuře patří např. W. Saroyan 
nebo E. Hemingway, u nás jmenujme např. díla 
vynikajících českých prozaiků O. Pavla, J. Škvo-
reckého, I. Klímy, P. Šabacha a dalších. Mezi kri-
tiky kladně hodnocené autobiografické romány 
z posledních let patří knihy E. Hakla O rodičích 
a dětech a Pravidla směšného chování nebo Nebe 
nad Berlínem J. Rudiše. Rozruch vzbudil v ne-
dávné době román I. Obermannové Tajná kniha. 
Důkazem toho, že autobiografická próza (faktu 
i fabulovaná) patří k čtenářsky značně oblíbeným 
žánrům, je i nabídka mnoha titulů v nejrůzněj-
ších knihkupectvích, zahrnující jak autobiografie 
mnoha významných osobností (sportovci, herci, 
vědci), tak memoárová díla (vzpomínky z ruské-
ho vězení, z druhé světové války) i autobiografic-
ké romány (Já, hráč od S. Martina).

Autobiografická próza

Pavel Pešát

Autobiografická próza představuje formu bi-
ografické prozaické literatury, v níž je autor sám 
protagonistou díla. Slovo autobiografie vzniklo 
přidáním předpony auto- (řec. autos – vlastní) 
k staršímu pojmu biografie (z řec. bios - život, 
grafein – psát). Za autora termínu „autobiografie“ 
bývá často považován anglický romantický bás-
ník Robert Southey (slovem „auto-biography“ 
pojmenoval v roce 1809 životopis portugalského 
malíře Francisca Vieriry). Pojmenování „Selbst-
biographien“ (česky: plurál slova autobiografie) 
však použil už dříve v roce 1797 německý pro-
fesor Seybold u edice životopisů slavných mužů. 
Zatímco spisovatel biografií líčí život nějaké 
určité významné osobnosti, přičemž čerpá často 
z různých pramenů (dokumentů, dopisů atd.), pi-
satel autobiografické prózy zachycuje delší část 
svého života, případně jen některé jeho význam-
né úseky a vystačí si obvykle jen se svou pamětí. 

Autobiografickou prózu můžeme rozdělit do 
dvou základních oblastí: na uměleckou autobio-
grafickou literaturu faktu (sem patří především 
autobiografie v užším smyslu) a fabulovanou 
autobiografickou literaturu (např. autobiografic-
ký román). Společnými určujícími znaky obou 
směrů (faktu i fabulované) jsou niternost výpo-
vědi, příp. intimita detailů, bilancování životních 
zážitků, hodnoticí hlediska spolu s vyznáváním 
hodnot autora z doby, kdy dílo píše. Autobio-
grafická díla se soustředí především na momenty 
významných obratů vlastní existence. Autor se 
snaží zachytit události ze svého života s doku-
mentární přesností a s retrospektivním odstupem 

(na rozdíl od deníku), i když ani zde se nevyhne 
určité individualizaci ve výběru událostí a způso-
bu jejich zpracování. Do této oblasti patří přede-
vším vlastní autobiografie, která se objevuje ve 
dvou variantách: jako konfese čili vyznání (sv. 
Augustin) anebo jako apologie, tj. obrana vlastní 
cesty (J. J. Rousseau). Výrazné autobiografické 
rysy v umělecké literatuře faktu mají memoáry 
(paměti) a vzpomínky, v nichž je osobnost auto-
ra začleněna do širších historicko-společenských 
souvislostí (Caesarovy Zápisky o válce galské), 
různé deníkové formy, letopisy (anály) nebo in-
terview, vedené snahou získat autobiografické 
interpretace.

Mezi nejstarší vlastní autobiografie v evrop-
ské literatuře patří dílo Vyznání (z doby asi ko-
lem r. 400) sv. Augustina Aurelia, které se zamě-
řuje zejména na zkoumání duševního světa autora 
až do doby jeho pokřtění v roce 387. Významnou 
autobiografií z 12. století je Historie protivenství 
od francouzského spisovatele, filozofa a teologa 
Pierra Abélarda, kterou napsal poté, co byl krutě 
odsouzen (vykastrován) za svou lásku ke krásné 
žačce Heloise. Ze 14. století pochází významná 
česká památka, latinsky psaný vlastní životopis 
Karla IV., římského císaře a krále českého, s ná-
zvem Vita Caroli, který obsahuje i úvahy o ná-
boženství a historickém pozadí doby. K nejzná-
mějším autobiografiím evropského písemnictví 
z doby renesance patří Dantův Nový život, do-
končený před rokem 1300, nebo Vlastní živo-
topis italského sochaře a výtvarného teoretika 
B. Celliniho z 16. století. Autobiografický cha-
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článků tři významné historické studie. Tiskem 
vyšla jeho „Historie jičínských soch“, v rukopise 
zůstala studie „K dějinám jičínského děkanství“ 
a jeho obsažná a fundovaná práce o jičínském 
hřbitově „Z říše věčného klidu“, z které v našem 
průvodci co nejvíce těžíme. Dokončil ji rok před 
svou smrtí, která pro něho, hluboce věřícího ka-
tolíka, byla jen koncem života pozemského, ne 
života vůbec.“ 

Nelze se nezmínit ani o grafické stránce publi-
kace. Jednolitý text kapitol je nabouráván (v tom 
dobrém smyslu slova) změnou písma. Okamžitě 
při otevření si v textu všimnete jmen zemřelých 
či autorů náhrobků a soch, vyvedených v kapi-
tálkách. Kurzívou jsou zase psány informace 
o hřbitovní symbolice. Informace jsou mnohdy 
doplněny černobílou fotografií. Na konci knihy 
jsou přehledné rejstříky, které orientaci v knize 
opět výrazně usnadňují. Pro ty, kteří čtou knihu 
jinde než právě na jičínském hřbitově, je určena 
mapka dělící hřbitov na jednotlivá pole. 

Knihu ocení zejména ti, kteří se zajímají o his-
torii Jičína a chtějí se více dozvědět o jeho dávno 
i nedávno zemřelých obyvatelích. Zajímavá bude 
určitě také pro čtenáře zajímající se o umění. Pro 
ostatní, kteří tam zatím chodí jen pokládat květi-
ny, se může stát impulsem k rozhlédnutí se kolem 
sebe a „naživo“ si všimnout jednotlivých detailů 
zachycených v knize. 

Publikace Procházka jičínským hřbitovem 
vyšla jako sedmá kniha v edici Jičínsko, kterou 
vydává Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Po-
křtěna byla 28. listopadu 2012 přímo v knihovně 
za přítomnosti starosty Jičína. Nový přírůstek byl 
symbolicky pohoupán v kolíbce. 

První tituly byly v edici Jičínsko vydány 
v roce 2006, ale již předtím knihovna vydala 
několik publikací. První z nich se jmenovala 
Kolotoč s labutěmi a vyšla již v roce 1999. Na 
počátku této edice stála bývalá ředitelka knihov-
ny Mgr. Lidmila Košťálová, s níž jste si rozhovor 
vedený nynější ředitelkou knihovny Mgr. Janou 
Benešovou mohli přečíst v 1. čísle 19. ročníku 
zpravodaje U nás.

Cílem edice Jičínsko je vydávat publikace 
o osobnostech a událostech nejen Jičína, ale 
i jeho širšího okolí. Všechny knihy mají jednot-
ný grafický styl, o který se zpočátku staral pan 
Václav Ševčík. V roce 2010 se edice přiklonila 
k modernější grafice, jejímž autorem je Martin 
Žantovský. 

S finanční stránkou knihovně maximálně vy-
pomáhá město Jičín, které každý rok vypisuje 
granty pro oblast kultury. Kromě toho na jednot-
livé publikace přispívají i soukromí investoři.

O tom, že se edice Jičínsko skutečně strefila 
do vkusu svých čtenářů, svědčí i fakt, že hned její 
druhá vydaná kniha od autora Vladimíra Úlehly 

„Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora“ 
je už úplně vyprodaná a i ostatní knihy se pro-
dávají více než dobře. Jak mi potvrdila paní ředi-
telka Benešová, uvažuje se dokonce i o dotiscích. 

Ve výhledu je už další připravovaná publikace, 
která se bude zabývat vývojem zdravotnictví na 
Jičínsku. 

Čerstvě vydané publikaci Procházka jičín-
ským hřbitovem i jejím následovníkům přeji 
mnoho zvídavých čtenářů a ať se celé edici Jičín-
sko daří minimálně tak, jako doposud.

Je libo procházka po hřbitově 
aneb Procházka jičínským hřbitovem

Petra Řoutilová

Název publikace Procházka jičínským hřbito-
vem přesně vystihuje, o co v ní jde. Umím si živě 
představit, že bych si vzala tuto knížku do ruky 
a nechala se jí vést krok za krokem novoměst-
ským hřbitovem v Jičíně.

Autor Vladimír Úlehla vychází z publikace 
Františka Kasky „Z říše věčného klidu“, která 
byla vydána v roce 1943. Rok poté se do říše věč-
ného klidu odebral i sám autor František Kaska 
a určitě není překvapivé, že je pohřben právě 
na jičínském hřbitově, který ve své publikaci 
podrobně zmapoval. Jeho kniha je rozdělena do 
několika kapitol, které jsou věnovány dějinám 
hřbitova, výtvarným slohům, sochařskému a ka-
menickému umění, hřbitovním nápisům, symbo-
lice a podrobným příběhům ze života zemřelých.

Vladimír Úlehla ve své nové knize vychází 
z publikace Františka Kasky, ale nejde až tak 
moc do hloubky. Jeho kniha je určena především 
čtenářům, kteří mají zběžný zájem o jičínský no-
voměstský hřbitov, a mapuje ho v takovém stavu, 
v jakém se nacházel v roce 2011. Kniha je roz-

dělena do 21 kapitol, z nichž se většina nazývá 
podle jednotlivých polí na hřbitově – tedy I. až 
XIV. pole. Další kapitoly jsou věnovány historii 
hřbitova a kostelu, nové části hřbitova či dalším 
místům nacházejícím se na hřbitově, která nespa-
dají ani do jednoho pole.

Jak už jsem se zmínila na začátku, ideální pro 
četbu této knihy je být přímo na hřbitově a nechat 
se vést autorem. Kapitola I. pole začíná větou: 

„Vstoupíme-li železnými vraty na hřbitov, ocitá-
me se v nejstarší části hřbitova, na jeho I. poli.“ 
A podobně je psána celá publikace. Krok za 
krokem procházíte hřbitovem, zahýbáte u kon-
krétních hrobek či soch a řídíte se konkrétními 
ulicemi nacházejícími se za zdmi hřbitova. Au-
tor si všímá především těch zemřelých, kteří byli 
pro město Jičín něčím významní. Téměř u všech 
je připojen krátký medailónek s životopisem. 
U Františka Kasky se například dočteme: „Uvnitř 
pole za hrobkou Višńáků je pohřben gymnaziální 
profesor, klasický filolog FRANTIŠEK KASKA 
(1881-1944). Napsal vedle řady drobnějších 
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pravidelně koná v rámci festivalu amatérského 
loutkářství Loutkářská Chrudim, a vypravěčská 
dílna Storytelling iii, která se konala v návaz-
nosti na festival Divadlo evropských regionů 
v Hradci Králové.

V minulém čísle zpravodaje jsme vás podrob-
ně informovali o akci východočeská loutka. 
Další projekt Knihovny města Hradce Králové 
a KDK SKIP je dlouhodobý. Byl vyhlášen v loň-
ském roce a jeho vyhodnocení proběhne až v roce 
letošním. Ve spolupráci s Univerzitou Hradec 
Králové byla vyhlášena hra „lovci perel“. Byly 
vytipovány zajímavé knížky, které v současné 
době unikají pozornosti dětských čtenářů. Tyto 
knížky byly v přihlášených knihovnách označeny 
jako „perly“ a děti je mohou nalézt a přečíst si 
je. Zda je opravdu přečetly, se kontroluje pomocí 
předem připravených chytrých otázek . Hra se 
realizuje v cca 50 knihovnách Královéhradecké-
ho a Pardubického kraje a části kraje Vysočina 
a bude ukončena slavnostním vyhodnocením nej-
lepších lovců perel v červnu letošního roku.

Z výše uvedeného je vidět, že klubko KDK 
SKIP je velice aktivní, což s sebou pochopitel-
ně nese celou řadu zádrhelů. Organizace akcí tak 
velkého rozsahu je pochopitelně časově i psychic-
ky velice náročná. A tak se stalo, že na konci roku 
nečekaně oznámila předsedkyně klubka Markéta 
Poživilová, že by ráda svoji funkci někomu pře-
dala, a to nejlépe hned. Ve chvíli, kdy tento člá-
nek píšeme, je východočeské klubko bez vedení 
a řada plánovaných akcí by se za těchto okolností 
nemohla v letošním roce uskutečnit. Věříme, že 
se členkám klubka podaří co nejdříve svízelnou 
situaci vyřešit.

Plánované akce Rv SKiP 08 na rok 2013
Pro všechny členy by měla být nejdůležitější 

účast na volební valné hromadě, která se koná 
26. 3. ve Studijní a vědecké knihovně. Po skon-
čení programu a po volbě nového regionálního 
výboru si všichni společně půjdeme prohlédnout 
nově otevřenou Knihovnu města Hradce Králové.

Plánované akce jsou obdobné jako v loňském 
roce. Všechny potřebné informace naleznete včas 
na našich webových stránkách (viz níže). Pro 
vaši informaci uvádíme jen několik zajímavých 
aktivit z druhého čtvrtletí, na které vás všechny 
srdečně zveme:

Exkurze seniorů do Prahy – Banky, jak je neznáte, 
s L. Hetflajšovou, 3. dubna  
garant: Božena Blažková,  
Bozena.blazkova@svkhk.cz 

Cyklistické putování Orlickými horami,  
24.-26. května  
garant: Monika Malá, mala@hmk.cz 

Autobusový zájezd do francouzské Akvitánie,   
7.-14. června  
garant: Věra Škraňková,  
skrankova@mknachod.cz

20 let poté – vzpomínka na sobotecké Knihovnic-
ké týdny a založení KDK, 1.-3. července  
garant: Alena Pospíšilová,  
trizuby@seznam.cz .

Na závěr, co je to SKiP, a slibované webové 
stránky:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní 
a stavovskou organizací knihovníků a informač-
ních pracovníků, která má charakter občanského 
sdružení.

SKIP sdružuje na 1 508 členů a je organizo-
ván na regionálním principu. Má 14 odborných 
sekcí. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (ve-
řejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), 
kluby (dětských knihoven, školních knihoven, 
vysokoškolských knihovníků, frankofonní, lékař-
ských knihoven, tvořivých knihovníků, trenérů 
paměti) a komise (ediční, pro zahraniční styky).

Slibované webové stránky:
Regionální výbor SKIP 08: http://www.skip.

knihovnahk.cz/ (zde naleznete všechny informa-
ce týkající se aktivit našeho regionálního výboru 
i klubka KDK SKIP).

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
je tu i pro vás

Kateřina Hubertová a Božena Blažková

Při přípravě článku jsme nejprve měly pocit, 
že vlastně stačí napsat webové adresy „velkého“ 
a „malého“ – tedy regionálního SKIPu 08 - a tam 
může každý, kdo chce a potřebuje, získat informa-
ce a vybrat si aktivitu dle svého zájmu. Až k ta-
kovýmto úvahám nás vedla naše pýcha nad tím, 
že máme vlastní, funkční a aktualizované webové 
stránky. Rychle jsme se vrátily do knihovnické re-
ality a bylo nám jasné, že přece jen článek je člá-
nek a dokumentace činnosti v knihovnickém zpra-
vodaji je pro nás všechny stále důležitá. A kromě 
toho si článek třeba přečtou i současní nečlenové, 
pak se podívají na stránky SKIP a pak třeba vyplní 
a zašlou přihlášku .

Nejprve tedy stručné zpravodajství za rok 2012
Z větších akcí je zapotřebí zejména zmínit 

čtenáře roku. Podařilo se najít čtenáře, který je 
v KMHK evidován od roku 1935. Pan Vladimír 
Macháček se stal nejen Čtenářem Knihovny města 
Hradce Králové, ale i Čtenářem regionu 08 a i ce-
lostátním vítězem ankety. Druhou velkou akcí bylo 
slavnostní vyhlášení Knihovníka/Knihovnice 
Královéhradeckého kraje roku 2012. Setká-
ní se zúčastnil kromě dalších významných hostů 
PhDr. Vít Richter, předseda výkonného výboru 
SKIP. Regionální výbor SKIP podporuje i Knihov-
nickou dílnu, která se koná v Jičíně v rámci fes-
tivalu Jičín město pohádky. O všech těchto akcích 
jsme ve zpravodaji v uplynulém roce podrobně in-
formovali.

Další aktivity regionálního výboru patří k ak-
cím oddechovým a společenským. Dále proběhly 
dvě sportovní akce – již tradiční přechod Jestře-
bích hor, který se vzhledem k absenci sněhu po-

stupně mění v pravidelné společenské setkání ve 
rtyňské knihovně, a v květnu se uskutečnil cyk-
lovýlet Český ráj Hrdoňovice. Jednou z nejvíce 
oblíbených akcí je autobusový zájezd do Fran-
cie – tentokrát se již podruhé jelo do Provence 
a účastníci měli možnost prohlédnout si kraj spi-
sovatele Petra Mayleho. Velký dík patří organi-
zátorkám všech tří akcí – Janě Sehnalové, Lence 
Dědečkové a Věře Škraňkové.

V loňském roce byl při regionálním výboru 
ustaven Klub seniorů SKiP. Zatím má celkem 
15 členů a má za sebou dvě setkání spojená s ex-
kurzemi do hradeckých knihoven. Pokud jste 
seniorského věku, máte i nadále zájem o knihov-
nictví a chcete se občas setkat s bývalými kolegy/
kolegyněmi, neváhejte a ozvěte se.

velmi významnou část aktivit regionálního 
SKiP tvoří akce klubka KDK SKiP.

V loňském roce se konala v Chrudimi akce 
OKNA (O Knihovnických Aktivitách). Jedná se 
o soutěžní přehlídku zajímavých knihovnických 
besed pro děti a mládež. Současně proběhly dva 
semináře: Čtenářské dovednosti pod vedením 
Vlaďky Neužilové a Hravé hry pod vedením Ga-
briely Futové. Další akcí klubka byl víkendový 
seminář v Rokytnici v Orlických horách, který 
se zabýval arteterapií v knihovnách pro děti 
a mládež. Regionální vyhodnocení již 9. ročníku 
literární a výtvarné soutěže „Kde končí svět“ se 
tentokrát konalo v Moravské Třebové. Vítězové 
byli pasováni na rytíře Řádu krásného slova v Zr-
cadlové kapli Klementina v Praze.

I další dvě akce patří mezi tradiční: 7. ročník 
knihovnické dílny Setkání s loutkou, která se 
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Jaké větší akce plánujete pro letošní rok?

Většina akcí se bude odvíjet od získané-
ho grantu na spolupráci s polskou knihovnou 
v Kudowě Zdróji. Snahou je, po šestnácti letech 
vzájemné spolupráce, ještě úžeji provázat obě 
knihovny i města. V grantu je například jako 
podmínka udržitelnosti zařízení česko-polského 
koutku s počítačem a literaturou.

A kromě grantu? Hronov, město spisovatelů…
Na první pololetí nás plně zaměstná polská 

spolupráce, v březnu jsou klasické akce, bude 

Měsíc čtenářů. Samozřejmě ale připravujeme 
nějaké přednášky, například povídání o jižním 
Súdánu. Dále uvidíme, plánujeme přednášku na 
ekologické téma. 

Prozradíte závěrem čtenářům tip na pěknou 
knížku?

Já osobně se chystám na Atlas mraků, který 
mě oslovil v kině. Rozhodně bych si opravdu 
rád přečetl i knížku Žítkovské bohyně, a až budu 
mít čas, tak se léta letoucí těším na Švejka. První 
knížka, kterou přečtu v důchodu.

KDO JE

Lukáš Vaníček

Jan Hloušek

Lukáš Vaníček patří k mladším členům Spol-
ku přátel krásného slova, když spatřil světlo světa 
v závěru období nesvobody v roce 1987. Odma-
la se pokoušel literárně tvořit, a to překvapivě i 
poezii. Sám však ve zralejším věku tyto dětské 
pokusy skartoval. To už byla patrná fascinace 
lesklými obálkami paperbackových krváků, pl-
nými polonahých čarodějných div a maskulinně 
hypertrofovaných bijců. Po gymnáziu v Novém 
Bydžově vystudoval bakalářské studium medi-
ální kultury na Pedagogické fakultě Univerzity 
Hradec Králové. V této době se zúčastnil literární 
soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka (2008 - 
3. místo s povídkou Čas katedrál, 2009 - 1. místo 
s povídkou Quo vadis, hominidae?). V roce 2009 
skutečně vytouženou sošku Hradeckého Škrabá-
ka získal a od té doby se v SPKS angažuje jako 
plnohodnotný člen. Má na starosti ruličkovou 
kampaň „Kapka poezie nikoho nezabije“, kona-
nou v rámci celonárodního Týdne poezie, a je 

také lektorem Škrabákovy dílny tvůrčího psaní 
v žánru publicistika. V současné době dokon-
čuje magisterské studium oboru mediální studia 
v Praze. Pracuje v redakci Chrudimského dení-
ku a přispívá také jako recenzent a publicista do 
internetových serverů FantasyPlanet a Topzine 
a do časopisů Ikarie (nyní XB-1) a Pevnost. O rok 
dříve byl redaktorem internetového časopisu Svět 
neziskovek. 

Sám o sobě rád prohlašuje, že je odjakživa 
renegát a nešika, což ostatně dokazuje, kdy-
koliv vezme do ruky cokoliv jiného než brk či 
meč. Tedy vlastně klávesnici či meč. Obojí je 
pro Lukáše Vaníčka vášní a obě vášně dovede 
umně spojovat. Snad právě proto mu velmi vy-
hovuje fantastická próza, kterou nejen čte a hojně 
recenzuje, ale také píše. Kromě výše uvedených 
povídek, které můžete najít ve sbornících Otrávi-
li jsme poslední řeku (vyd. 2008) a Čas katedrál 
(vyd. 2009), mu knižně vyšla povídka Víc, než si 

Marek Dvorský (* 1971)
ředitel Městské knihovny Egona Hostovského v Hronově

Vanda Vaníčková

Absolvent jaroměřského gymnázia navštěvo-
val, jak to tak u knihovníků bývá, knihovnu už 
jako malý chlapec. Před odchodem na povinnou 
vojenskou službu v roce 1990 měl za sebou mimo 
jiné i zkušenost s vedením menší pobočky míst-
ní lidové knihovny. V 90. letech na něj čekala 
v Okresní knihovně v Náchodě změna v podobě 
přechodu na dětské oddělení, kde v praxi poprvé 
poznal i pojem „besedy knihovnického minima“. 
Nové milénium přineslo posun do oddělení pro 
dospělé a rozšířené pole působnosti o správu pro-
vozu výpůjčního systému. Do současné pozice 
ředitele Městské knihovny Egona Hostovského 
nastoupil Marek Dvorský po úspěšném výběro-
vém řízení v červenci 2012.

co vás napadlo jako první udělat ve zdejší 
knihovně z pravomoci jejího ředitele?

Nerazím filozofii toho, že někam přijdu a mu-
sím tam hned udělat „úklid“. To, co funguje, se 
člověk samozřejmě snaží zachovat. To, k čemu 
má výhrady, chce upravit krok za krokem k ob-
razu svému.

Od léta 2012 uběhla již nějaká doba, povedlo 
se vám něco, jak říkáte, upravit?

Jsou to spíše kosmetické věci. Knihovna je 
dva roky po rekonstrukci, takže zásadní věci se 
udělaly podle mého názoru dobře.

Podívejme se obecně na knihovnictví – jaké vi-
díte hrozby ve výhledu nejbližších let?

Nejde jenom o hrozbu knihovnictví, ale o vše-
obecný trend nezájmu o informace v hlubším po-
jetí. Dnešní cíleně konzumní společnost nebudí 
hlad po informacích. Problém může být i skladba 
čtenářů. Pilířem jsou důchodci, naopak muži ve 
věku 25-40 let nechodí do knihovny téměř vů-
bec. Naopak za přeceňované nebezpečí považuji 
e-booky, protože jsou prospěšné, ale stále, jak 
říká klasik, kniha je kniha.

A určité možnosti vývoje? v pozitivním slova 
smyslu.

Je tu brzda v podobě financí, která bezpochy-
by existující možnosti rozvoje omezuje. Jinak 
obecně cesty k vývoji by byly, ale v současném 
stavu společnosti to pro knihy není jednoduché. 
Myslím si ale, že takovéhle procesy plynou v ur-
čité sinusoidě – zájem je, opadne, a stále dokola.

co zajímavého přinesla loňská statistika?
Čísla jsou podobná, vykazují lehce stoupající 

tendenci. Problém je se zájmem veřejnosti. Při-
spívám do tisku, máme plakáty, ale pořád to není 
ono. Aktivit se nabízí spousta a lidé nemají čas. 
Kniha ale přežila tisíce let od dob svitků a mys-
lím, že má stále co nabídnout.

Klub dětských knihoven SKIP: http://www.
kdk.munovapaka.cz/ (zde naleznete všechny 
informace a výroční zprávy celorepublikového 
Klubu dětských knihoven).

Svaz knihovníků a informačních pracovníků: 

http://www.skipcr.cz/ (zde naleznete všechny 
potřebné informace týkající se činnosti a aktivit 
SKIP, můžete zde hledat i informace o celostát-
ních akcích; zvláště také upozorňujeme na čin-
nost výše uvedených sekcí a klubů).
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Pobyty humoristy Jaroslava Haška ve vý-
chodních a severovýchodních Čechách

Jiří Uhlíř

Před 90 lety dne 3. ledna 1923 zemřel v Lipni-
ci nad Sázavou spisovatel Jaroslav Hašek (1883-
1923), který zde psal, ale nedopsal svůj satirický 
román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 
války (1921-1923). Letos, v roce 2013, si připo-
mínáme ještě 30. dubna 130. výročí jeho narození 
v Praze v rodině středoškolského profesora mate-
matiky, skrytého alkoholika.

V krátkém článku zmiňujeme místa Haš-

kových pobytů, většinou jen přechodných, ve 
východních a severovýchodních Čechách. Je 
všeobecně známo, že bouřlivák. „kraválista“ 
a anarchista J. Hašek, založením společenský 
extrovert a pyknik, se rád toulal nejen Čecha-
mi, Slovenskem, Uhrami, ale i na Balkáně. Jeho 
pobyt v sovětském Rusku komunistická propa-
ganda zneužila k potlačení významu Masaryko-
vých československých legií v Rusku. Zážitky 

ze svých toulek - měl přezdívku „toulavé house“ 
- uložil do svých literárních děl, zejména do zna-
menitých předválečných humoresek, které splňu-
jí nároky na literárněestetická kritéria, i do svého 
Švejka, který nedosahuje už této literární úrovně 
podle hodnocení tehdejších významných literár-
ních kritiků. 

Všeobecně je známý trvalý Haškův pobyt 
v Lipnici nad Sázavou, kde v malém domku žil 
se svou druhou ženou Ruskou a zde při alkoho-
lickém opojení psal na pokračování svého Švejka, 
který se stal, navzdory nižší umělecké hodnotě, 
světoznámým dílem. 

Před první světovou válkou - v červnu a čer-
venci 1908 - zavítal Hašek také do Libáně u So-
botky, kde navštěvoval svou milou, Jarmilu 
Mayerovou (1887-1931), pozdější první manžel-
ku, která zde byla na zotavené u Ing. Františka 
Konopáska. Hašek tehdy přijíždíval na nádraží 
do Kopidlna. V té době se z nedostatku jiných 
příležitostí ucházel o místo obecního tajemníka 
v Sobotce. Pobýval také v Litomyšli. Těsně před 
vypuknutím první světové války se zdržoval 
ve Dvoře Králové nad Labem u bratra sochaře 
O. Gutfreunda. Několikráte také u Julia Schmidta 
v Havlíčkově Brodě.

V našem regionu je pak nejvýznamnější Haš-
kův pobyt v Jasenné na Jaroměřsku, kam po vy-
puknutí první světové války odejel na doporučení 
svých pražských přátel, aby unikl slídivým očím 
a uším pražských fízlů. Zde od července až do 
srpna 1914 nalezl azyl u svého přítele Václava 
Hrnčíře (1890-1916), vysokoškoláka, studujícího 
mostní inženýrství na Českém vysokém učení 
technickém v Praze (1909-1914). Hašek se se 
svým ochráncem Hrnčířem pravděpodobně se-
známil v Praze a pravděpodobně se znali z doby 
založení Haškovy Strany mírného pokroku v me-
zích zákona a Hrnčíř stejně jako Hašek se učil 
vedle francouzštiny a němčiny také slovanským 
jazykům, a to ruštině a bulharštině.

J. Hašek v Jasenné žil na Hrnčířově usedlos-

ti čp. 28 a přespával ve studentském pokojíku. 
Zdržel se zde asi měsíc. Veselé příhody ze žní 
u Hrnčířů a Samků (Anička Samková byla Hrn-
čířova nevěsta) vylíčil v humoresce Nebezpečný 
pracovník. 

Z Jaroměřska vytěžil celkem čtyři humores-
ky, z nichž nejzdařilejší je vedle Nebezpečného 
pracovníka asi elegicky melancholická skutečně 
umělecká humoreska Kaťouráci, což je nářeční 
slovo označující rasíky, pohodné, lidi, kteří zabí-
jeli psy a z jejich kůží zhotovovali řemínky k ce-
povkám, cepům na mlácení obilí. 

Jak už bylo řečeno, Hašek pravděpodobně 
v Jasenné literárně tvořil, houbařil, kuchařil, na-
vštěvoval místní hostince, vyváděl různé po-
buřující taškařice (například s trakařem). Rád 
se toulával po okolí (Šestajovice, Libřice, Vel-
ká Jesenice). Pobyty v Jasenné byly pro Haška, 
zvídavého člověka, jistě nejen příjemné, neboť 
v době stupňujícího se válečného nedostatku byl 
zde plně hmotně zajištěn, ale i poučné. Bystrý 
spisovatel se obeznámil i se zemědělskými prace-
mi, v nichž si počínal tak nešikovně, že se svému 
okolí stával až nebezpečným. Povšiml si specifik 
psychiky venkovana i jeho mluvy (nářeční tvary 
Samků, Balzanů, Sezimů, originální pojmenová-
ní kaťouráci). V lesíku nedaleko Hrnčířova statku 
houbařil (povídka Zápas dobra se zlem). Při toul-
kách po okolí byl zaujat chováním psů (povídka 
Kaťouráci), na šestajovických lukách v údolí řeky 
Metuje hejny čápů (povídka Podivuhodné dob-
rodružství indického kačera v městském parku). 
Válečný chaos v nedalekém vojenském Josefově 
z prvých válečných dnů i válečný ruch na jose-
fovském nádraží nalezly odraz v úvodních kapi-
tolách samotného Švejka, v němž třikrát cituje 
svou oblíbenou vojenskou píseň Když jsme táhli 
k Jaroměři.

Když v roce 1914 za ním do Jasenné přijeli 
jeho pražští přátelé, prof. Ladislav Jančák, syn 
majitele proslulé kavárny Union v Praze, a Oskar 
Butter, středoškolský profesor, podnikli společně 

myslíš ve sborníku Kadeti fantazie (vyd. 2010) 
a povídka Callcentrák v knize Odpor je zbytečný 
(vyd. 2012), o které jsme vás informovali v minu-
lém čísle. Spíš než prozaik se Lukáš Vaníček pro-
jevuje jako publicista. Jím napsaných literárních 
recenzí jsem jen na portálu FantasyPlanet napo-
čítal téměř 60. Zpočátku velmi kriticky, posléze 
shovívavě hodnotí v průměru 4 knihy měsíčně 
z téměř bezbřehé současné literární fantasy pro-
dukce. Není vybíravý, ale nejraději si pochutnává 
na steampunku, temné či městské fantasy a nepo-
hrdne ani dobrým komiksem. Coby recenzent se 
v roce 2009 umístil na druhém místě soutěže po-
řádané nakladatelstvím Laser-books. Jeho všed-
nodenní publicistiku v Chrudimském deníku pak 
charakterizují především zprávy z černé kroniky. 
Mrtví na ulicích jsou sice naše každodennost, ale 
inspirace temnou fantastikou v takovém případě 

jistě přijde vhod. 
Svoji druhou vášeň, pro meče, Lukáš uspo-

kojuje na pravidelných „dřevárnách“ a setkáních 
„larpistů“ (DŘEVÁRNA je hra na bitvu, která 
většinou má nějaké fantastické či historické téma, 
kde si hráč může zahrát postavu řadového vojáka 
či velitele v jedné ze soupeřících armád.1) LARP 
je označení pro specifický druh her, založených 
na hraní role. V těchto hrách má každý hráč při-
dělenou roli nějaké postavy, kterou během hry 
ztvárňuje, podobně jako herci na divadle. Opro-
ti divadlu však nehrají hráči pro diváka, ale pro 
sebe samé a své spoluhráče.2)). Lukáš nosí dřevě-
ný meč, historický kostým a vlastnoručně šité ko-
žené krpce, které sice na mokré trávě nebezpečně 
kloužou, ale jak sám tvrdí, je to nejlepší zábava 
od třicetileté války, zvlášť když se po dobré bitvě 
obě armády spojí a svorně vypijí dovezené sudy.

1) Zdroj: www.svaryprojekty.webnode.cz
2) Zdroj: www.larpy.cz
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Kde končí svět

Klub dětských knihoven SKIP

Klub dětských knihoven SKIP ČR vyhlašuje 
iX. ročník projektu Kde končí svět? 2013-2014, 
tentokrát na téma „Nejmoudřejší je číslo“ (Py-

thagoras). Bližší informace o tématu a termínech 
http://www.kdk.munovapaka.cz/.

nečně ve skutečnosti „se stal z kadeta Bieglera, 
nadšeného bojovníka, nositel cholerových baci-
lů,“ dodává sarkasticky autor Švejka.

Hašek tak vytvořil sugestivní karikaturu fa-
natického militaristy, na jejíž aktuálnosti neubral 
ani dnešek po 92 letech od prvního vydání Švejka.

Krkonoše, Vrchlabí jsou dějištěm v Haškově 
grotesce Společenské lži, poprvé otištěné v Právu 
lidu 10. 4. 1914 a přetištěné v Haškově soubo-
ru Zrádce národa v Chotěboři (1962, s. 323-324) 
a ve výboru Reelní podnik (1977, s. 494-495). 
Autorství této nepodepsané grotesky bylo Haško-
vi připsáno na základě rozboru textu.

Tato groteska je založena na typicky haškov-
ské mystifikaci, společenských lžích, chvástavos-
ti. Hrdina povídky se mj. svému tchánovi chlubí 
tím, jak v Krkonoších je krásně a že dobře zná 
Krkonoše, ačkoliv tam nikdy předtím nebyl. Nic-
méně tchána zláká na výlet do Krkonoš. Ranním 
vlakem dorazí na nádraží do Vrchlabí. Dále dej-
me slovo přímo Haškovi:

„Když jsme ve Vrchlabí vystoupili, začalo to 
teprve být zajímavé. Zavedl jsem tchána někam 
do Pruska, po pochodu dvanáctihodinném, když 

jsem ho tahal přes vrchy a doly, marně hledaje 
Sněžku. Potloukal jsem se s ním po stržích nej-
nemožnějšího druhu a skončilo to tím, že jsem ho 
zase z Pruska táhl do Čech v noci, kdy si zoufal 
nad těmi lesnatými srázy. Díval se v těch straš-
ných chvílích na mne tak podivně a záhadně, že 
mně bylo doopravdy úzko. Ke čtvrté hodině ranní 
dostali jsme se do nějaké kosodřeviny, když jsem 
ještě tchána naposledy ujistil, že tu znám každý 
kámen. Tchán již nemohl se ani hnout a dal se 
do pláče v hustém křoví kolem páté hodiny ran-
ní v šeru těch skal a ve tmě propasti počal zčis-
tajasna řvát do ticha hor: „Grüne Bude, Weiße 
Bude, Schwarze Bude, Rote alte Bude.“ Přivezl 
jsem si svého tchána do Prahy jako člověka úpl-
ně sešlého, který přestože jest jeho rozum ještě 
zkalen hroznými vzpomínkami na Krkonoše, ne-
věří mně dnes ani slova, a kdykoliv něco řeknu, 
zabručí prapodivným hlasem: „Jo, vy tam znáte 
každý kámen.“

I z této kratičké ukázky je zřejmé literární mis-
trovství v grotesce a mystifikaci, Haškovo umě-
ní gradace komičnosti opakováním detailů. Ne 
náhodou Zdeněk Nejedlý vysoko cenil Haškovy 
drobné povídky.

s Haškem a Hrnčířem výlet do okolních míst na 
Náchodsku. Navštívili Českou Skalici a Babičči-
no údolí. V Náchodě v hotelu U Beránka uspo-
řádal Hašek dobrovolnou sbírku pro české spiso-
vatele uvržené válkou do bídy a získané peníze 
propil. V lázních Chudoba v Kladsku měl jakýsi 
delikt s německy mluvícími četníky, které Hašek 
oslovil: „Vy trulanti, já byl v Rusku zatčen a po-
važován za špiona.“ Podle vzpomínky L. Jančáka 
se incident urovnal přispěním dr. Johna, známého 
náchodského advokáta. Radko Pytlík uvedl v kni-
ze Toulavé house, že tato příhoda není zazname-
nána v policejních protokolech. Také samotný 
Náchod i Hronov nalezly ohlas v Haškově tvorbě.

Když se asi 9. prosince 1920 vrátil ze sovět-
ského Ruska se svou druhou ženou, Ruskou Šu-
rou Lvovou-Haškovou, pobyli přes týden v ka-
ranténní stanici v Pardubicích. Také Trutnovsko, 
Vrchlabí i Krkonoše poskytly inspiraci Haškově 
tvorbě.

Nové poznatky o Haškově pobytu v severo-
východních Čechách, na Náchodsku a Jaroměř-
sku a zejména v Jasenné přináší knižní novinka 
HUMORISTA JAROSLAV HAŠEK A JARO-
MĚŘSKO (26. 11. 2012, pevná vazba, formát 
A5, 112 stránek, 38 obrázků, z toho 12 ilustrací 
Dr. Blaženy Šustrové a 26 dobových černobílých 
fotoreprodukcí, vydala Dr. Eva Koudelková, Na-
kladatelství Bor Liberec v nákladu 300 výtisků) 
od jaroměřského literárního historika a spisova-
tele PhDr. Jiřího Uhlíře, který v úvodu ke své 
19. samostatné knize zdůrazňuje: “Můj vztah 
k Jaroslavu Haškovi je vztahem regionálního ba-
datele, nikoliv vztahem osobního ztotožnění se 
s jeho politickou, hodnotovou a životní orientací.“ 

Uhlířova kniha se zabývá neznámým pobytem 
světoznámého spisovatele Jaroslava Haška na 
Jaroměřsku a Náchodsku takřka před sto lety, ze-
jména v Jasenné v letech 1914 a 1915. Osvětluje 
okolnosti Haškova pobytu a podnětnost pro jeho 
tvorbu čtyř pozoruhodných humoresek, včetně 
tří objevených neznámých Haškových rukopisů 

(autografy dedikací). Všechny Haškovy prózy se 
vztahem k Jaroměřsku včetně partií ze slavných 
Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války 
a jeho oblíbené písně Když jsme táhli k Jaroměři 
jsou otištěny v knize s Uhlířovými komentáři a li-
terárněvědnými rozbory Haškových textů.

Také Trutnovsko, Vrchlabí a Krkonoše nalez-
ly ohlas v mnohostranném a rozsáhlém Haško-
vě díle, jak jsem připomněl již 6. 11. 1974, kdy 
jsem s naším významným znalcem Haškova díla 
dr. Radko Pytlíkem, CSc., přednášel v Okresní 
knihovně v Trutnově.

Spisovatel J. Hašek uvádí ve svých Osudech 
dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-
1923) ve III. díle Slavný výprask v první kapitole 
Přes Uhry zrůdnou postavu šplhavce - militaristy 
kadeta Bieglera. Kadet Biegler, „největší blbec 
u kumpanie, poněvadž v jednoročácké škole se 
snažil vyniknout svými vědomostmi“, cituje ve 
svém sešitku „Schémata vynikajících a slavných 
bitev vojsk rakousko-uherské armády“ také bitvu 
u Trutnova 27. června 1866. Zmínka je uvedena 
slovy:

„Hejtman Ságner s úsměvem listoval dál sešit-
kem a zastavil se na poznámce u schémat bitvy 
u Trutnova za prusko-rakouské války.

Kadet Biegler napsal: „Bitva u Trutnova 
neměla být svedena, poněvadž hornatá krajina 
znemožňovala rozvinutí divize generála Mazzu-
chelliho, ohrožené silnými pruskými kolonami, 
nalézajícími se na výšinách obklopujících levé 
křídlo naší divize.“

„Podle vás bitva u Trutnova,“ řekl s úsměvem 
hejtman Ságner, vraceje sešitek kadetovi Biegle-
rovi, „mohla být svedena jedině v tom případě, 
kdyby Trutnov byl na rovině, vy budějovický Be-
nedeku.“

V Haškově podání kadet Biegler je skutečná 
zrůda, omezenec, pro něhož válka je příležitostí 
k vojenské kariéře. A proto J. Hašek nechá špl-
houna Bieglera v jeho snu shodit do latríny. A ko-
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Smlouva s ďáblem
Jana Benešová

Ten, kdo se chtěl trochu bát, měl jedineč-
nou příležitost přijít v úterý 22. ledna 2013 do 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, kde se ko-
nalo literárně–hudební pásmo nazvané „Smlou-
va s ďáblem“. Členové Literárního spolku LiS 
ve spolupráci s hudební skupinou Ze šuplíku se 
pokusili kombinovat mluvené slovo s hudbou. 
A dařilo se jim představit různé literární žánry 
od hororu, sci–fi, fantasy až po pověsti. Mluve-
né slovo v podání Ilony Pluhařové, Evy Jebavé, 
Dany Beranové a Václava France nabídlo několik 
povídek. Dana Beranová přednesla drama Nikdy 
neříkej nikdy o tom, co se stane, když se v blíz-

kosti lidských příbytků usadí pavouk „kikimora“. 
Ilona Pluhařová a Eva Jebavá se zamýšlely nad 
tím, jak bude vypadat „plánované rodičovství“ 
za pár století a Václav Franc zavedl posluchače 
do dob prusko–rakouské války pověstí o mrt-
vém vojákovi. Celý program završila povídka 
Smlouva s ďáblem o nadějném spisovateli Pisát-
kovi, který podlehne pokušení a sepíše smlouvu 
s ďáblem. Literární večer, který sklidil u publi-
ka zasloužený úspěch, nabízí Spolek i ostatním
knihovnám. Další informace získáte na adrese: 
benesova@knihovna.jicin.cz 

Do čísla přispěli:
Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, RNDr. věra černá – Knihovna 

Brada-Rybníček, Mgr. Jan Hloušek – Spolek přátel krásného slova Hradec Králové, Mgr. Zuzana 

Hloušková – KRASSNO Hradec Králové, Bc. Kateřina Hubertová – Knihovna města Hradce 

Králové, lenka Knapová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Mgr. Petra landsmannová – 

Knihovna města Hradce Králové, PhDr. václav Mertin – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Praha, Bc. ivana Novotná – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Pavel Pešát – Spolek 

přátel krásného slova Hradec Králové, Bc. Markéta Poživilová – Knihovna města Hradce Králové, 

Mgr. Petra Řoutilová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, PhDr. Alena Součková – 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Oldřich Suchoradský – Mlýnec u Kopidlna, 

Mgr. Eva Svobodová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Bc. vladimíra Svobodová 

– Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Markéta Špačková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci 

Králové, PhDr. Jiří uhlíř – Jaroměř, Bc. vanda vaníčková – Univerzita Hradec Králové, Dana 

víchová – Místní knihovna Lukavec, Mgr. ivana votavová – Městská knihovna Náchod

Nové Kulturní a vzdělávací
centrum
v Kopidlně

Setkání po 20 letech

Škrabopis a Škrabodílny

Božena Blažková

Obecní úřad s Místní knihovnou v Libošovi-
cích a regionálním výborem SKIP 08 pořádají ve 
spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně 
a Městskou knihovnou Fráni Šrámka v Sobot-
ce ve dnech 1.-3. července Knihovnické setkání 
u příležitosti 20. výročí Knihovnických týdnů 
pořádaných v rámci festivalu Šrámkova Sobotka. 
Na setkání jsou zváni nejen pamětníci a účastní-

Božena Blažková

Na webových stránkách Spolku přátel krás-
ného slova ( www.spks.info ) naleznete posled-
ní číslo literárního zpravodaje Škrabopis, který 
kromě rozhovoru s Vladimírem Fuxem, zajíma-
vostí z literárního dění v Královéhradeckém kraji 

ci, ale všichni, kteří mají zájem zjistit, jak to ten-
krát vlastně bylo. Připomínám, že Klub dětských 
knihoven SKIP byl slavnostně vyhlášen právě 
v Sobotce.

Přihlášky na setkání je zapotřebí zaslat do 
29. března na adresu Aleny Pospíšilové, knihov-
nice v Libošovicích: trizuby@seznam.cz

a ukázek z tvorby regionálních spisovatelů přiná-
ší také pravidla 3. ročníku Škrabákových dílen 
tvůrčího psaní. Ty jsou určeny všem začínajícím 
autorům ve věku 15-25 let a konají se v Hradci 
Králové. Uzávěrka přihlášek byla 28. 2. 2013!




