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Na úvod
Vážení a milí čtenáři,
Co říci v těchto podmračených dnech na barevnou atmosféru Velikonoc v případě, že
ne všechny články jsou hotovy, ne všechny akce zcela připraveny? Vzhledem k tomu, že
podobný chaos a časová tíseň panuje při uzávěrkách mnohem prestižnějších časopisů, než je
ten náš, však zachovejme klid, neboť jsme s to nabídnout našim čtenářům mnohé akce a
služby, které jim mohou zpříjemnit život. Přestože je v posledních letech březen znám jako
měsíc internetu, pro nás knihovníky je určitě i měsícem knihy. Obě média jsou nakonec
prostředkem komunikace a o to jde ve společnosti především. Při pohledu na připravené
články je zřejmé, že právě komunikace je hlavním tématem tohoto čísla, ať už se jedná o
ohlédnutí za besedou s názvem „Meditace na vnitřní světlo a zvuk – praktická cesta
k sebepoznání“, či rozhovor s panem Romanem Češkou na téma „Problém domácího násilí.“
Navíc připravujeme i přednášku na téma „Týden vzájemného poznání a porozumění.“
Víme, že mnozí z Vás jsou již zvědavi na otevření nové budovy naší vědecké
knihovny. O změnách, kterými prošla od Vánoc, kdy jste měli možnost přečíst si o nich
v nultém čísle našeho občasníku X, Vás informuje ve svém článku paní ředitelka Mgr.
E.Svobodová. Pro všechny, kteří mají k budově záporný vztah s ohledem na její vzhled,
uveřejňujeme i ocenění ČSB za Vynikající betonovou konstrukci 2005 – 2006 v kategorii
Budovy. Možná, že pochybovače zcela nepřesvědčíme, ale přesto jde o prestižní ocenění,
jehož si vážíme.
Je až neuvěřitelné, že je to již rok, co používáme, většinou ke spokojenosti našich
čtenářů, systém Aleph. V našem článku uvnitř čísla se dozvíte, na co se naši čtenáři nejvíce
ptají, co je nejvíce zajímá a samozřejmě i velmi podrobné a přehledné odpovědi.
Jak jsem již podotkla, blíží se Velikonoce, a tak si v tomto čase změny a radostného
očekávání jara můžete vypůjčit knihy, jejichž rešerši najdete v závěru čísla a jež Vás mohou
inspirovat při sváteční výzdobě bytu či při velikonočním kulinaření.
Čekáme i na Vaše dotazy a připomínky. Mluvte s námi a komunikujte, aby byla Vaše
knihovna živá a pro Vás nejen užitečná, ale i podnětná. Internet to všechno nevytrhne!
Vlaďka Buchtová
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Novinky
Knihovna v betonu, beton v knihovně
Eva Svobodová

Pod slovem knihovna si můžeme představit pokaždé trochu něco jiného. Pro jednoho
je to zdroj informací a vědění, pro jiného sklad a půjčovna knih nebo čítárna novin. Další
knihovnu vnímá jako místo setkávání nebo jako druh služby veřejnosti. Pro zřizovatele je to
jedna z jím řízených organizací a pro knihovníky jejich pracoviště. Knihovna se však také
stává synonymem pro dům, ve kterém sídlí. A s knihovnou – domem a jejím
architektonickým řešením bych vás ráda v následujících řádcích seznámila.
Betonová budova Studijní a vědecké knihovny působí z pohledu přes Moravský most
mohutně, až monumentálně. Podle architektů má „pevný tvar a jasný postoj, dává okolí
smysl a bod“. Není smířlivá a splývající, je to solitér a má provokovat. Abychom si plně
vychutnali její neobvyklý tvar, je nejlepší pohledět na ni z výšky, z Bílé věže nebo ještě lépe
z letadla. Litera X odlitá z betonu znamená nikoliv (matematickou) neznámou, ale
“přeškrtnutí pozemku“, v žádném případě však „dané místo neruší, nýbrž zviditelňuje“. Šedý
betonový plášť svým charakterem podtrhuje dynamičnost a čitelnost daného tvaru. Budova je
v parteru průchozí, čímž umožňuje volné uhlopříčné propojení Hradecké ulice s centrem a
univerzitním kampusem. Plášť je perforován kulatými okny, zvolenými pro jejich schopnost
„vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí“. Okna se nacházejí ve dvou parapetních
výškách. V rámci řadového rastru jsou „nepravidelně rozmístěná podle vnitřních prostor
(kód)“. Žlutozelené dřeviny jsou vysazeny v bezprostředním okolí domu. „Barevné
propojení stromů a fasády budovy tvoří výtvarný celek“. Uvnitř je dům odhalený až na
(betonovou) kost, nic není skryté, jako by říkal: nic ti nezatajím, tohle vše ke mně patří.
Návštěvníky jistě upoutá betonové schodiště s průhledem do nebe
nebo působivě
koncipovaná studovna periodik s galerií. Syrově šedé betonové stěny dají vyniknout
barevným kompozicím jednotlivých podlaží. Velkoplošné fresky Evoluce forem nás
provedou vývojem života od šestihranné buňky přes rostlinné a živočišné formy až k světu
abstraktních volných forem krychlí a jakýchsi dvojlistů – knih. V pátém patře si ocenění
zaslouží konferenční sál s ochozem a v parteru literární kavárna s terasou, kam usednou
návštěvníci k šálku kávy nebo čaje po náročném pobytu v knihovně. Galerie U Přívozu
nabídne nevšední umělecké zážitky. Je jisté, že náš dům nenechá nikoho chladným, nejen
proto, že bude v zimě v létě příjemně temperován. Samotná knihovna pak vtiskne
betonovému sarkofágu duši. Knihy, periodika, elektronickém databáze a internet naplní
prostor věděním, lidé, kteří přijdou za poznáním i zábavou, životem. Novou budovou získá
knihovna to, co jí dosud chybí, příjemný a inspirující prostor pro své uživatele i pro svůj další
rozvoj.

4
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Připravujeme
Týden vzájemného poznání a porozumění
12. – 18. května 2008
Arsen Kostanjan
Královéhradecká diecéze slaví v roce 2008 významné jubileum – 700 let katedrály
Svatého Ducha. Zároveň je letošní rok dle sedmiletého pastoračního plánu rokem nové
evangelizace.
Nová evangelizace spočívá ve vědomí pokorné solidarity s těmi, se kterými žijeme a
záleží nám na nich. Není nám lhostejné, že polovina pokřtěných neví nic o církvi anebo se
neztotožňuje s církví, do které byla pokřtěna. Není nám lhostejné, že téměř dvě třetiny národa
věří v „něco“.
Královéhradecká diecéze připravuje projekt evangelizace a preevangelizace města
Hradec Králové, přičemž vychází ze současného stavu společnosti. Charakteristická je
vzájemná malá informovanost lidí věřících s lidmi hledajícími či nehlásícími se ke
křesťanství. Projekt si klade za cíl vzájemné poznání a porozumění mezi těmito lidmi.
Představí život křesťanů v našem městě a jejich životní hodnoty.
Během Týdne vzájemného poznání a porozumění se ve městě budou konat kulturní,
společenské a náboženské akce, např. koncerty, divadelní přehlídky, filmové přehlídky,
prohlídky sakrálních památek, přednášky, duchovní programy v kostelech a další.
Vyvrcholením bude závěrečný koncert s účastí populárních osobností české hudební scény.
Jde o projekt regionální, neboť probíhá ve městě a je přímo určen jeho občanům.
Kromě své náboženské povahy má také za cíl rozvoj a obohacení kulturního a společenského
života v regionu.
V rámci tohoto projektu proběhne přednáška i ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové, a to v pondělí 12. 5. 2008. Knihovna bude o podrobnostech včas
informovat a srdečně zve všechny zájemce.
*

Besedy z cyklu „Pojďme si povídat“
Připravila Hana Kulichová

Musíme vidět dál aneb Francouzské šansony a odrhovačky
Srdečně zveme všechny příznivce příjemné hudby a zvláštních zážitků na
komponovaný pořad s písničkami, který se uskuteční 2. dubna 2008 (středa) od 18.00 hod.
ve studovně na Eliščině nábřeží (vedle muzea). Večerem bude provázet pan Jiří Dědeček –
básník, písničkář a od roku 2006 předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Cena
za vstupenku je 50,- Kč (v předprodeji již od 1. března). Každý návštěvník obdrží před
začátkem pořadu doprovodný materiál.

Treky severovýchodního Kyrgyzstánu
Uvítejme spolu jaro besedou z volného cyklu Pojďme si povídat. Lektorkou je paní
Ilona Füzeková, absolventka Filozofické fakulty UK – obor biologie a matematika. Součástí
besedy, jež proběhne 23. dubna 2008 (středa) od 18.00 hod. ve studovně na Eliščině nábřeží
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(vedle muzea), bude promítání fotografií z cesty po Kyrgyzstánu, zemi plné pozoruhodných
lidí i krásných scenérií. Vstup je volný. Těšíme se na Vás.

Co již víme o životě z prenatálního období - na základě osobní paměti
Dne 22. května 2008 (čtvrtek) od 18.00 hod. se na Eliščině nábřeží bude konat
beseda s panem profesorem Jaroslavem Vlčkem (University of
Toronto) na téma
prenatálního života a jeho významu pro život postnatální. Vstup na besedu je volný. Využijte
jedinečné příležitosti setkat se ještě ve studovně Studijní a vědecké knihovny (budova č. 626,
vedle muzea) a přijďte si poslechnout toto zajímavé téma. Již od podzimu roku 2008 se
budeme scházet v nové knihovně na břehu řeky Orlice. Jste srdečně zváni.

*
Přednášky z cyklu „Literární dílna“
Připravila Vlaďka Buchtová
Nejbližší přednáška z cyklu Literární dílny se bude konat v úterý 1. dubna 2008
v 17.30 hod. ve studovně SVK na Eliščině nábřeží (vedle muzea). Má název „Ozvuky času
/Nad knihou rozhovorů s Vladimírem Justlem/“. Rozhovor s doc. PhDr. Vladimírem
Justlem, CSc., povede prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Vstup je volný. Před začátkem dostane
každý návštěvník doprovodný materiál. Na místě lze zakoupit i zmíněnou knihu, do níž každý
může dostat vlastnoruční podpis autora.
Měsíc duben uzavíráme přednáškou rovněž z Literárních dílen, tentokrát s ředitelem
Krkonošského muzea v Jilemnici, jímž je PaedDr.Jan Luštinec. Přednášet bude na téma
„Jaroslav Havlíček a jeho Jilemnice“. Těšíme se na Vás v úterý 29. dubna 2008 v 17.30
hod. opět ve studovně na Eliščině nábřeží. Vstup je volný.
Obě přednášky jsou pořádány Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové ve
spolupráci s katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci
Králové. Všichni jste srdečně zváni.
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Služby
Na co se nás často ptáte aneb On-line katalog v systému Aleph po roce
Lenka Málková
Uplynul již více než rok od chvíle, kdy naše knihovna přešla na knihovní systém
Aleph, a vy jste měli možnost seznámit se s novým on-line katalogem a všemi možnostmi,
které nabízí. Své dotazy ke katalogu nám posíláte prostřednictvím odkazu Otázky v horním
menu katalogu, ale také vyplněním formuláře Ptejte se knihovny na webu knihovny nebo
přímo na e-mailové adresy inform@svkhk.cz a pujcovna@svkhk.cz . V roce 2007 jsme
obdrželi celkem 2 775 e-mailových dotazů, z nichž značná část směřovala právě k použití online katalogu. V tomto článku se budeme věnovat třem dotazům, se kterými se na nás často
obracíte.
1) Prezenční výpůjčky a jejich zobrazení ve čtenářském kontě
Pokud si objednáte dokument k prezenčnímu studiu do studovny, je v okamžiku, kdy
dorazí ze skladiště do studovny, načten do Vašich výpůjček a uložen na regál. Tam čeká, až si
ho přijdete prostudovat. To je rozdíl oproti dokumentům půjčovaným absenčně v půjčovně.
Tam po dodání dokumentu ze skladiště zůstává objednaný dokument ve Vašich požadavcích,
ale objeví se zpráva, do kdy je připraven k vypůjčení. Teprve když si jej přijdete do půjčovny
vyzvednout, je načten do Vašich výpůjček. Následující tabulka ukazuje, jak se cesta
dokumentu ze skladiště ke čtenáři zobrazuje ve Vašem čtenářském kontě.
Studovna
Cesta
dokumentu
Čtenářské konto

Skladiště

Studovna

Zůstává
dní

Požadavky
Výpůjčky
Status požadavku Uveden
VE
TERMÍN VRÁCENÍ
ZPRACOVÁNÍ

14 Zpět do skladiště
Vymazání z výpůjček

Půjčovna
Cesta
Skladiště
dokumentu
Čtenářské
konto
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Požadavky
Status požadavku
VE
ZPRACOVÁNÍ

Půjčovna regál

Zůstává Čtenář si
7 dní
knihu
vyzvedne
Požadavky
Výpůjčky
Status požadavku
Uveden
PŘIPRAVENO
TERMÍN
K VYPŮJČENÍ DO
VRÁCENÍ

Čtenář knihu
vrátí
Vymazání
z výpůjček

Služby
2) Zdvořilá upozornění
Když se blíží konec výpůjční lhůty, obdrží uživatelé, kteří uvedli svoji e-mailovou
adresu, tzv. zdvořilé upozornění. Je to vlastně první upomínka, která se tradiční poštou
neposílá. Vypadá takto:
Od: Sluzby knihovniho systemu pujcovna@svkhk.cz
Předmět: Zdvořilé upozornění
Datum: 01.12.2007 04:07:48
---------------------------------------Studovna
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 626
studovna@svkhk.cz
Vomáčková Františka
ul. Knihovní 25
999 99 Čtenářovice
Číslo čtenářského průkazu: 09999
Datum: 01/12/2007
Dobrý den z SVK HK,
dovolujeme si Vás upozornit, že dne 06/12/2007 dokumentům vypůjčeným z naší knihovny
vyprší výpůjční lhůta. Pokud není překročen limit prodlužování nebo si je neobjednal jiný
čtenář, doporučujeme Vám jejich prodloužení – osobně nebo online z internetu.
Název: Česká gynekologie
Signatura: I-501 327z1/2006
Půjčeno dne: 22/11/2007
Vrátit do: 06/12/2007
Info:
pujcovna@svkhk.cz
tel. 495 514 619 (půjčovna - informační služba)
Otvírací doba knihovny: po-pá 9-19, so 9-12
Děkujeme za respektování výpůjčního řádu knihovny.
Služba je to dobrá, několik dní před uplynutím výpůjční lhůty si můžete, pokud o to
máte zájem a pokud to jde, výpůjčku prodloužit. Systém ovšem generuje upomínky na
všechny vypůjčené dokumenty, tedy i na ty, které máte připraveny k prezenčnímu studiu ve
studovně. Často se nás proto ptáte: Proč si mám výpůjčku prodlužovat, když jsem si
dokument vůbec nepůjčil? Často také tvrdíte, že jste si takový dokument vůbec neobjednali.
(To ovšem není možné, asi jste na objednávku již zapomněli.)
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Služby
Jestliže obdržíte výše uvedené upozornění a víte jistě, že jste si dokument z knihovny
neodnesli, jedná se zřejmě právě o tu prezenční výpůjčku ve studovně. Vždyť všechny
noviny a časopisy a také některé další dokumenty se dají vypůjčit jen prezenčně. Prezenční
výpůjčky není možno v on-line katalogu prodlužovat. Takže pokud chcete, aby na Vás
dokument ještě čekal připravený ve studovně, zavolejte na tel. číslo 495 514 525 nebo pište na
e-mailovou adresu studovna@svkhk.cz nebo inform@svkhk.cz a požádejte o prodloužení
výpůjčky. Pokud tak neučiníte, nebude Vám účtován poplatek z prodlení, ale dokument
bude odeslán zpět do skladiště.
3) Objednávání článků
Velkou výhodou nového knihovního systému je, že do něj byla převedena databáze
záznamů článků z regionálních periodik. Články jsou vybírány z cca 120 regionálních
periodik a v současnosti obsahuje databáze kolem 70 000 záznamů článků. V článkové
databázi můžete hledat tak, že při vyhledávání vyberete v rozbalovacím menu Druh
dokumentu = Regionální články. Po vyhledání článku zjistíte, že chybí okénko OBJEDNAT.
Jak se tedy k vybranému článku dostanete? V úplném záznamu dokumentu je řádek Zdrojový
dokument, ve kterém najdete veškeré údaje o časopise nebo novinách, ve kterých byl článek
publikován. Provedete opakované hledání v katalogu a po vyhledání periodika si objednáte
jeho příslušný ročník nebo rok. Články tedy nelze objednávat přímo, objednat si musíte
periodikum, ve kterém byly články publikovány.
Zdrojový dokument
Špindlerovské noviny : Měsíčník občanů Špindlerova Mlýna. -Špindlerův Mlýn. –
Roč. 10, č. 7, (200207), s. [3]
Ve výše uvedeném případě si vyhledáte v katalogu Špindlerovské noviny (výhodné je zadat
Druh dokumentu = Seriály), v jednotkách vyberete rok 2002 a objednáte. Doporučujeme
poznamenat si, že hledaný článek je v čísle 7 na straně 3.
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Ohlédnutí zpět
Trénování paměti aneb První letošní kurz je za námi
Klára Fialová
Jak jste na tom s pamětí? Myslíte, že špatně? V tom případě mám pro vás, milí čtenáři,
dobrou zprávu. Problém nespočívá zpravidla ve špatné paměti, ale v nedostatečné
koncentraci! Takže nic není ztraceno, stačí špetka odhodlání, trpělivosti a hravosti a můžete
začít trénovat. Protože, jak pravil již Marcus Tullius Cicero, paměť slábne, pokud ji
necvičíme, a jiné úsloví zas říká, že kdo si hraje, nezlobí.
Devět statečných si vzalo tato slova k srdci a během ledna a února absolvovali ve
Studijní a vědecké knihovně kurz trénování paměti pro seniory. Účastníci kurzu se scházeli po
šest pátečních dopolední, aby společně potrápili svoje mozkové závity. Všechny lekce kurzu
byly sestaveny tak, aby zaměstnávaly obě mozkové hemisféry (levou i pravou). To znamená,
že se trénovalo nejen logické a systematické myšlení či jazykové schopnosti, ale i
představivost, prostorové vnímání a kreativita.
Ohlédnutí zpět
Po první spíše teoretické lekci jsme se zaměřili na pomůcky pro lepší zapamatování
jmen a tváří. Právě jména a tváře si totiž často nedokážeme zapamatovat a hlavně zpětně
vybavit. Následně se dostáváme do trapných situací, kdy se snažíme všemi možnými (a
hlavně nenápadnými) způsoby zjistit, s kým že to vlastně máme čest. Dalším kamenem úrazu
mnohých z nás je paměť na čísla. Čísla jsou abstraktní informace, pod kterými si většinou
nedokážeme nic představit, a tím pádem se obtížně pamatují. Používat je však musíme každý
den (telefonní čísla, data narozenin či schůzek, hesla nebo PIN kódy). Na tomto místě možná
namítnete, že důležitá čísla si můžeme zapsat do diáře, telefonního seznamu či mobilu.
Existuje však i mnoho důvěrných čísel, která, pokud jsou napsaná na lístečcích, nejsou v
bezpečí. Myslím, že málokdo z účastníků na začátku kurzu věřil tomu, že si dokáže (bez
mučení) zapamatovat třinácti či osmnáctimístné číslo během pěti minut. A přesto se to všem
povedlo! V dalších lekcích jsme se věnovali rozličným mnemotechnickým pomůckám pro
lepší zapamatování často i velmi rozsáhlých souborů informací.
Troufám si tvrdit, že všichni účastníci strávili kurz v příjemné a přátelské atmosféře,
kdy měli možnost nejen trénovat paměť, ale i hrát si, odreagovat se od všedních činností a
seznámit se s novými lidmi.
Meditace na vnitřní světlo a zvuk – praktická cesta k sebepoznání
Hana Kulichová

Holosofická společnost je obecně prospěšná společnost podporující myšlenku
celostního zdraví a rozvoje člověka zajišťováním odborných lektorů, přednášek a kurzů. Idea
celostního poznání je obsažena i v názvu společnosti, skládajícího se z řeckých slov ,,holos“
značícího celý a ,,sofia“ značícího poznání. Informace a programy nabízí společnost volně
všem, bez ohledu na náboženské přesvědčení, víru, národnost, rasu či politické přesvědčení.
Zakladatelé společnosti byli inspirováni myšlenkami Sant Thakara Singha, který nabádá
k celostnímu poznání sebe sama a nezištné službě druhým. Holosofická společnost působí
v České republice od roku 1999. Od té doby vydala několik publikací a časopisů.
V současnosti připravuje vydání nové knihy, která by měla s největší pravděpodobností vyjít
v průběhu tohoto roku.
11

Mezi členy této společnosti patří také pan Ladislav Tichý a Jiří Lačík, kteří 1.
listopadu 2007 od 17.30 hod. přednášeli na besedě z cyklu „Pojďme si povídat“ ve Studijní a
vědecké knihovně HK. Spolupráce Společnosti se SVK HK probíhá přibližně tři roky.
V minulém roce se jednalo již o třetí přednášku na toto téma. Beseda měla tentokrát název
Meditace na vnitřní světlo a zvuk – praktická cesta k sebepoznání. Setkání bylo zajímavé,
studovna na Eliščině nábřeží, kde se večer uskutečnil, byla zcela zaplněná a přítomní
návštěvníci položili lektorům i větší množství otázek.
„Co se týká mého pracovního programu, mimo tuto přednáškovou činnost
pořádáme také na několika místech republiky pravidelná setkání zájemců o tuto
meditaci (většinou jednou týdně), různé semináře, školení a samozřejmě také meditační
pobyty. Příští rok bychom rádi uspořádali přednášky na toto téma v Liberci, Praze,
Hradci Králové, Českých Budějovicích, Kroměříži a Frýdku-Místku. Samozřejmě
pokud to čas a situace dovolí, tak i na jiných místech, protože veškerou naši činnost
provádíme ve svém volném čase“, uvedl pan Jiří Lačík. Objasnil i slova, která stála v názvu
přednášky a mnohokrát během besedy zazněla: „Vnitřní světlo a vnitřní zvuk jsou pojmy,
které byly již v minulosti mnohokráte zmiňovány. Ne náhodou je světlo považováno za
symbol moudrosti a poznání. Každý z nás může v sobě nalézt toto vnitřní světlo a tuto
vnitřní harmonii. Říká se, že kam vstoupí světlo, již není místo pro temnotu, která
automaticky s příchodem světla mizí. Stejně tak je to i s našimi životy. Když do nich
přineseme světlo, i ony se zcela automaticky začnou měnit. Najdeme ve svém životě více
míru, pokoje, lásky a porozumění“. To je krédem i poselstvím Společnosti.
(kráceno)

*
Problém domácího násilí – projevy týrání a možnosti obrany
Hana Kulichová

17. ledna 2008 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnila
beseda s názvem Problém domácího násilí – projevy týrání a možnosti obrany. Lektorem,
jenž
je dobrovolníkem
organizace
Bílý
kruh bezpečí v Pardubicích,
byl pan Bc. Roman
Češka. Studovna se zaplnila
do
posledního
místa a návštěvníci pokládali
během besedy i
množství otázek. Film, který
byl puštěn na
samém
začátku
večera,
donutil
mnohé
návštěvníky k zamyšlení nad nevšímavostí a lhostejností lidí k násilí, jež se většinou odehrává
v ,,bezpečí domova“. Na závěr pan Bc. Roman Češka zodpověděl několik otázek. To
nejzajímavější přinášíme v naší rubrice „Rozhovor s…
Rozhovor s…
Bc. ROMAN ČEŠKA
Hana Kulichová

Pan Roman Češka je dobrovolníkem pracujícím v organizaci Bílý kruh bezpečí
v Pardubicích. V roce 1992 nastoupil k policii. Doplnil si vzdělání na Ostravské univerzitě
v oboru prevence a socializace. Od roku 2004 pomáhá v „Bílém kruhu“ bez nároku na
honorář v oblasti sociálního poradenství. V současné době se podílí na několika projektech
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zaměřených na prevenci kriminality a drogové toxikomanie formou autorskou, organizační a
lektorskou. Přinášíme Vám část rozhovoru, který nám pan Češka poskytl.
Ve čtvrtek 17. ledna 2008 se ve Studijní a vědecké knihovně uskutečnila beseda o
domácím násilí, na jejímž začátku jste pustil film s vyprávěním 4 týraných žen. Můžete
prozradit, kdo tento film natočil, jak probíhalo natáčení tohoto dokumentu a další
podrobnosti?
Jde o projekt České televize, námět, scénář, kamera a režie Tomáš Kudrna. Ve filmu byly
použity i výsledky průzkumu Sociologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Ve filmu vypovídají oběti domácího násilí. Popisují své osudy, své procitnutí a svůj
nový život. Tento film jsem jako ukázku vybral pro jeho autentičnost. Kdo umí poslouchat,
najde ve filmu většinu znaků i mýtů dnes diskutovaného tématu domácího násilí.
Domácí násilí je bohužel negativní jev, který existuje již velmi dlouho. Naštěstí
však přestává být tabu, více se o něm mluví a lidem postiženým tímto problémem se
dostává více pomoci. Myslíte, že přibývá příběhů se šťastným koncem, nebo spíše
naopak?
Myslím si, že díky tomu, že se o domácím násilí hovoří už několik let a do povědomí
veřejnosti se dostává konečně ten názor, že násilí mezi blízkými osobami je nepřípustné, má
mnoho obětí šanci na zlepšení svého stavu. Rozvíjí se sociální síť, která by je měla zachytávat
a pomáhat jim v rozhodování i v životě. Dnes by se žena neměla stydět, že je týrána
manželem, stydět by se měl on, násilník, kterého milovala a snad i miluje.
Bílý kruh bezpečí má po celé republice celkem 7 poboček, jež se zabývají
prevencí kriminality a také bezplatnou právní a psychologickou pomocí obětem
trestných činů, svědkům trestných činů apod. Přibližte čtenářům ještě o něco více tuto
prospěšnou organizaci. V čem konkrétně spočívá pomoc Bílého kruhu bezpečí?
Bílý kruh bezpečí byl založen v roce 1991. Prezidentka této organizace je Mgr. Petra
Vitoušová, které patří dík za mnohé, co udělala pro tuto společnost. Jednotlivé pobočky jsou
rozloženy po celé republice, a to v Praze, Plzni, nyní nově v Liberci, Olomouci, Ostravě, Brně
a Pardubicích. Jako dobrovolníci zde pracují ve svém volném čase odborníci z oblasti práva a
psychologie. Hlavním cílem je pomoci obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po
obětech formou odborného poradenství. Snažíme se publikovat materiály, které se týkají
problému předcházení násilí a kriminality mezi lidmi. Naší další činností je pořádání
programů prevence kriminality a drogové toxikomanie formou přednášek a besed od
mateřských školek přes školy, dětské domovy až po domovy důchodců.
Při besedě 17. ledna zazněl (mimo jiné) i dotaz: ,,Proč Bílý kruh bezpečí nemá i
programy pro pachatele trestných činů?“ Mohl byste prozradit důvod absence
programů pro tuto skupinu obyvatel?
Zde nejde o nedostatek programů pro pachatele trestných činů, ale jde o to, zda by tato
skupina byla tou vhodnou cílovou skupinou pro investování sil a prostředků. Jde o věc
názoru, samozřejmě. Co se týká mládeže a mladistvých pachatelů, byl by to hovor dosti
dlouhý, protože od roku 2003, kdy platí zákon o soudnictví ve věcech mládeže, se společnost
snaží pracovat a vytvářet převýchovné programy právě pro pachatele z těchto řad. Otázka se
měla spíš týkat malé existence programů pro pachatele domácího násilí. O takových
programech vím, že sice začínají, ale bude zde pravděpodobně mnoho překážek. Od nechuti
účastnit se takových programů ze strany násilníků, u těžkostí konče při finančním zajištění
právě takovýchto ne příliš populárních programů. Za Bílý kruh bezpečí bych zopakoval náš
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hlavní cíl, kterým je pomáhat obětem, svědkům a pozůstalým po obětech. Ne násilníkům,
vrahům a těm, kteří nerespektují práva a životy ostatních.
Budou–li čtenáři chtít kontaktovat Bílý kruh bezpečí, na jakých místech a
internetových stránkách tak mohou učinit? Vydává Bílý kruh bezpečí i nějaké
publikace?
Bílý kruh vydává celou řadu publikací, pravidelně pak Zpravodaj BKB. Základní
kontakty na pobočky, informace pro laiky i odborníky, statistické výstupy jsou dostupné na
adrese www.bkb.cz. Pobočka v Pardubicích sídlí na adrese Jana Palacha 324, Pardubice. Jde o
areál proti podniku Vitana. E-mailová adresa pobočky je bkb.pardubice@bkb.cz. Poradna je v
provozu každé úterý od 17 do 19 hodin, pro objednané možno až do 20 hodin.

Velikonoce s knihou
Výběrový seznam literatury, kterou si od nás můžete půjčit. Rešerši zhotovilo oddělení
informačních a referenčních služeb SVK v Hradci Králové.
Začneme od jídla…
Budou Velikonoce. - Praha : Společnost pro výživu, 2006. 8 s.
B0-772
České Velikonoce : klasické i zcela nové recepty + zahraniční speciality. - Praha : Sanoma
Magazines, 2006. 66 s.
B1-175
DOUBEK, Zdeněk: Postní a velikonoční jídla z Královéhradecka. - Hradec Králové :
Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 2001. 48 s.
753 857
254 receptů : recepty výjimečné, vyzkoušené, krajové : velikonoční recepty. – Ostrava : J.
Suchý, 2003. 34 s.
I-755 579
Staročeské velikonoční recepty. – Hradec Králové : Společnost ochránců památek ve
východních Čechách, 1993-1994. 2 sv.
729 162/1,2
Velikonoce – svátky jara : tradiční české recepty + inspirace ze světa. - Praha : Sanoma
Magazines, 2004. 66 s.
B1-174
…a pokračujeme vším ostatním:
BESTAJOVSKÝ, Martin: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce. Jaro. - Brno : Computer
Press, 2004. 64 s.
806 374/1
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BRAHOVÁ, Marie: Malujeme kraslice. – Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2005. 75
s.
762 091
BRAHOVÁ, Marie: Velikonoční vystřihovánky. – Náchod : Nakladatelství, 2001. 28 s.
748 946
BUKAČOVÁ, Irena: Od masopustu k Velikonocům : křesťanské tradice a lidové jarní
obyčeje na severním Plzeňsku. – Mariánská Týnice : Muzeum a galerie severního Plzeňska,
2006. 79 s.
B0-198
FROLCOVÁ, Věra: Velikonoce v české lidové kultuře. – Praha : Vyšehrad, 2001. 277 s.
801 331
KYNCLOVÁ, Marie – NEPIL, František: Velikonoce : zvyky, kraslice, pokrmy, stolování. –
Praha : Merkur, 1991. 32 s.
I-722 365
LENDEROVÁ, Zdena: Od masopustu do Velikonoc : lidové zvyky a obyčeje. – Hradec
Králové : Muzeum východních Čech, 1998. 16 s.
741 154
LOCHMAN, Jan Milíč: O smyslu křesťanských svátků : meditace o vánocích, velikonocích a
letnicích. – Praha : Vyšehrad, 1997. 78 s.
738 414
PLOCEK, Václav: Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů
v Čechách. – Praha : Státní knihovna ČSR, 1989. – 3 sv.
673 921/1,2,3
PRANDA, Adam – PRANDOVÁ, Elena: Slovenské kraslice. – Martin : Osveta, 1994. 119 s.
643 468
SKOPOVÁ, Kamila: Velikonoční svátky o století zpátky aneb Jarní tradice v české
domácnosti. – Praha : Akropolis, 2007. 69 s.
B0-96
VAVŘINOVÁ, Valburga: Malá encyklopedie Velikonoc. – Praha : Libri, 2006. 379 s.
809 956
Velikonoční nápady : 110 dekorativních nápadů snadno & rychle. – Praha : Rolino, 2006. 62s.
B1-804
ZEMAN, Jiří: Hody hody doprovody aneb Jak se slavily Velikonoce ve staré Praze. – Třebíč
: Akcent, 2007. 117 s.
A0-722

15

Přehled akcí na nejbližší období:
1.4.2008

Literární dílna – s názvem „Ozvuky času /Nad knihou rozhovorů
s Vladimírem Justlem/. Rozhovor s doc. PhDr. Vladimírem Justlem, CSc.
povede prof.PhDr. Jiří Holý, DrSc. Na místě lze zakoupit knihu, do níž
každý může dostat autorův podpis. Přednáška se koná ve studovně na Eliščině
nábřeží v obvyklou dobu, tj. v 17.30 hod.

2.4.2008

Musíme vidět dál aneb Francouzské šansony a odrhovačky – vystoupí Jiří
Dědeček. Začátek od 18.00 hod. ve studovně na Eliščině nábřeží. Vstupné Kč
50,- (v předprodeji od 1.3.)

23.4.2008

Treky severovýchodního Kyrgyzstánu – přednáší paní Ilona Füzeková –
začátek v 18.00 hod. ve studovně na Eliščině nábřeží.

29.4.2008

Literární dílna – s názvem „Jaroslav Havlíček a jeho Jilemnice“. Přednáší
ředitel Krkonošského muzea PaedDr. Jan Luštinec. Začátek v 17.30 hod. ve
studovně na Eliščině nábřeží.

22.5.2008

Beseda s názvem „Co již víme o životě z prenatálního období – na základě
osobní paměti“. Přednáší prof. Jaroslav Vlček z University of Toronto.
Začátek je od 18. hod. ve studovně na Eliščině nábřeží.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.
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Pracovní doba:

Den

Půjčovna

Studovna a Internet klub Regionální badatelna

Pondělí 9.00 - 19.00 9.00 - 19.00

9.00 - 15.00

Úterý

9.00 - 19.00 9.00 - 19.00

9.00 - 15.00

Středa

9.00 - 19.00 9.00 - 19.00

9.00 - 15.00

Čtvrtek 9.00 - 19.00 9.00 - 19.00

9.00 - 15.00

Pátek

9.00 - 19.00 9.00 - 19.00

zavřeno

Sobota 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00

zavřeno

Neděle zavřeno

zavřeno

zavřeno

Přejeme všem našim stávajícím i budoucím čtenářům a příznivcům hodně
hezkých jarních zážitků a veselé Velikonoce.
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