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Knihovnické vzpomínky - 
dokončení           

PhDr. Naděžda Ježková           
 

     Se svolením Zuzany Ježkové přetiskujeme druhou část vybraných vzpomínek její 
maminky PhDr. Zuzany Ježkové, která byla rodačkou z našeho regionu. Z rukopisu 
vybíráme pouze ukázky týkající se našeho kraje. Vzpomínky nejsou jazykově ani jinak 
upravovány. 
 
      Byla jsem v jičínské knihovně asi 14 dní, když si mě vedoucí zavolal a oznámil mi, že 
jde na dovolenou a že tady mám klíče a jsem vedoucí knihovny v jeho nepřítomnosti. 
Vykulila jsem oči a začala protestovat, ale on klidně prohlásil, že já na to mám školy a on 
ne a že už jede. A to jsem ho viděla naposled. Byl někde od Dobrušky či tam kdesi a za 
nějaký čas jsme se dozvěděli, že už tam zůstala a pracuje na zákopech a já jsem byla 
úředně jmenovaná vedoucí knihovny. 
 
      Takže jsem ještě neměla ani tu státnici a už jsem byla vedoucí. Asi to byl můj osud, já 
nakonec všude se stala vedoucí, i když jsem se nikdy o to nedrala. Tady to první vedení 
nebylo tak jednoduché, ale nějak moc jsem si s tím hlavu netrápila. Dobře fungovala 
knihovní rada a ta tehdy měla jiné postavení než jak ji pamatujeme později. Knihovní rada 
vlastně rozhodovala o knihovně, byla vlastně její nadřízený orgán. Dnes by se tomu asi 
knihovníci bránili, ale tehdy to mělo svůj vtip. Byla původně asi složena z partají, tak jak 
vládli na radnici. To už jsem nezažila. Ten poslední rok války, kdy jsem do Jičína 
nastoupila, byli především všichni češi a podle toho se chovali. Předsedou byl prof. 
Kopáček, kterého jsem od dětství znala, máma se přátelila s jeho ženou, magistrou ještě 
za svobodna. Býval velikým Sokolem. Byl z toho titulu i nějaký čas zavřený. Ale v téhle 
funkci to asi nevadilo. Mělo to ohromnou výhodu, že mi věřil a nechal mě dělat, co jsem 
chtěla. Jenom mě dopaloval tím, že jsem pro něho byla "malá Naděnka" - a já se přece 
cítila náramně dospělá a důležitá, když jsem byla vedoucí knihovny! Dalším důležitým 
členem knihovní rady byl pokladník, to byl tehdy pan Stuchlík, výroba hřbitovních náhrobků 
na Novém městě. To byla náramně dobrá věc, protože já se nemusela vůbec o účty starat, 
jen jsme potvrdila jejich správnost a předala mu je a on je vedl sám. To bylo moje štěstí, 
protože o tom jsem neměla ani zdání. 
 
      A tak jsem začala šťastně "knihovničit". Škola mně naučila dost, hlavně dala to svaté 
nadšení, ale vůbec nás nenaučili, jak se úřaduje. Nějaké spisy byly pro mne španělskou 
vesnicí, že se to nějak zakládá, to jsem uměla leda dát do šanonu, nic víc. A tak jsem 
chodila vedle do sousedních kanceláří městského úřadu se poučovat. No byli tam mladí 
úředníci a poučovali mne docela ochotně. Moje knihovnické nadšení se začalo projevovat 
hned ve fondu i v práci se čtenářem. Už tenkrát se cenilo, když se půjčovala naučná 
literatura, nehonili jsme ještě sice procenta (já bych je tenkrát asi ani neuměla spočítat), 
ale přece jen jsme měli na paměti, že máme zvyšovat lidovou vzdělanost. A tak já se 
snažila, co jsem mohla, taky mi výpůjčky stoupaly. Dále hned při nástupu jsem se 
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pohoršila, že tam byl celý regál s "červenou" a "modrou" knihovnou. Tak ty jsem pak 
pomalu vyřazovala a nahrazovala aspoň tou Javořickou a Piknerovou - tehdy jsem si 
myslela, že i to je škvár, dnes to zas nově vychází. Také Marlittovou jsme měli dostatečně 
na skladě, i když dnes vyšla, tak nynější knihovnice už ji vůbec neznaly. Tehdy mi 
zkoušenou čtenářkou byla babička. Vždycky si přála, abych jí něco přinesla ke čtení. Když 
to bylo něco moderního, tak to odmítala, jestli tam nemáme něco lepšího. Ona byla právě 
pro tu Javořickou, ale také Šíra, kterého jsme tu také dostatečně měli, i Raise - prostě když 
to četla naše babička, tak se to hodilo pro široké čtenářské vrstvy. 
 
      Neměla jsem to s tou převýchovou čtenářů lehké. Chodil k nám nějaký starý kněz, na 
průkazce měl napsáno "konzistoriální rada", mně to nic neříkalo při mé náboženské 
nevzdělanosti. Byl hodně hluchý, muselo se na něho řvát a přál si vždycky něco pěkného 
(to je přece oblíbené přání čtenářů - dones - knihovník má číst jejich myšlenky a u každého 
musí vědět, co je pro něho "hezké") Já mu nosila Baara, Vrbu a kde co, ale on pět knížek 
za dva dny přinesl zase zpátky pořád to nebylo v pořádku. Až jednou, když jsme byli sami 
v půjčovně, tak se ke mne naklonil a šeptal mi, že chce něco o lásce. Když jsem to pak 
druhý den říkala svým spolupracovnicím, tak se smály a sdělily mi, že on si vždycky bral 
něco z "červené" a "modré" knihovny. Tak tady jsem neuspěla. 
 
      Ale byly i horší starosti. Bylo mi naprosto jasné, že knihy, které byly zapsány nedávno 
do přírůstkového seznamu, jsem vůbec v knihovně neviděla. Revize se dělat nedala, ale 
jak z toho? Radila jsem se s paní Fantovou, ta moje podezření potvrdila. A tak jsem to 
vyřešila tím, že jsem v přírůstku poznačila knihy, o kterých jsem bezpečně věděla, že tam 
nejsou, a ohlásila jsem to knihovní radě. Byl konec války, závěry se z toho nedělaly. Ale já 
měla aspoň ruce čisté. 
 
      Pak jsem také zjistila, že nesouhlasí pokladna s poplatky, které měly být vybrány. Ne 
moc, ale skoro denně něco málo chybělo. Nikoho jsem za ruku nechytla, ale podezření 
bylo více než jasné. Navíc moje stejně stará spolupracovnice, která byla placena podle 
hodin, kolik jich odpracovala, chodila stále pozdě do práce. Dvakrát jsem ji na to 
upozornila, no něco mi řekla, jak se říká kamarádce. Ale já si do kalendáře přesně psala, 
kdy přišla a kdy odešla a na konci měsíce jsem oznámila pokladníkovi počet hodin, které 
opravdu odpracovala a ne tolik, kolik odpracovat měla. Dostala podle toho peníze a začala 
řádit. Jenže já ji klidně vzala za ruku a vedla ke kalendáři, kde jsem měla její příchody a 
odchody. Na to prohlásila, že za těch pár korun jí nestojí za to dělat, já jsem souhlasila a 
hned jsem jí dala podepsat rozvázání pracovního poměru. A hned jsem si přivedla za ni 
náhradu, Pepka Škalouda, bratra mé nejlepší kamarádky, s kterým jsem strávila své 
dětství kdysi na dvoře. Tak jsem se učila dělat vedoucí. 
 
      Tak nám začaly zlaté časy. Všichni tři jsme si výborně rozuměli a navzájem si 
vycházeli vstříc. Věděli jsme, že se můžeme na sebe navzájem spoléhat a to je v práci 
hrozně důležité. Dovedli jsme se společně chechtat i navzájem ctít svá tajemství. Protože 
pod lampou bývá tma, tak jsme knihovny náležitě využívali, i když našimi sousedy v 
kanceláři za rohem byli Němci. Já tam mívala debatní kroužky, scházívali jsme se večer po 
půjčování a nic nám nevadilo, že takové spolčování je zakázané. Prostě jsem Pepkovi 
sdělila, že by tam večer neměl být, Pepek spokojeně odešel a naše parta se sešla. Občas 
zas mi Pepek sdělil, že mě v knihovně nepotřebuje, a já se diskrétně vzdálila. Věděla jsem, 
že tam dělají nějaký časopis, chodil tam Pepkův kamarád Turčín a Vlastík Fišar, zvaný 
"Fiši", pozdější herec ve Vinohradském divadle. Teď tady v Ostravě hraje jeho syn a 
náramně mi "našeho Fišiho" připomíná. 
 
      Protože se muselo pracovat od rána do večera, "totat" se tomu říkalo, i když nebylo co 
dělat, tak jsme si různě pomáhali. Pepek trpěl astmatem (chudák ve 28 letech zemřel), 
občas mu nebylo dobře, prostě zůstal doma. Paní Fantová občas potřebovala vyprat. A já 
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zase občas neodolatelně zatoužila po výletě, zvlášť na jaře, když se dělalo hezky. A tak ti 
druzí dva byli vždycky v knihovně s připravenou výmluvou, že ten chybějící šel vybírat 
knihy do knihkupectví. Vzhledem k tomu, kolik knih tenkrát vycházelo, byli bychom za ty 
naše absence vybrali nákup pro celý protektorát. Ale vždycky to dobře dopadlo a žádný 
takový průšvih jsme neměli. 
 
      Občas nás navštěvoval jeden muž, o němž jsme věděli, že je to gestapák. Mluvil dobře 
česky a s bývalým knihovníkem se moc bavíval. Já k němu byla nevlídná a úřední, že 
časem přestal chodit. To byly velice nevítané návštěvy a v tom moji kolegové moc hodní 
nebyli, vždycky mi ho nechali na krku. Pak na jaře tam začal chodit jeden Němec důstojník, 
mluvil dost slušně česky, vykládal mi, že je z Brna a že neví co je s jeho rodinou - no byl 
sice k politování, ale můj táta už byl zavřený a já měla k němu poměr přesně podle toho. 
Dost krvelačný, i když jinak to byl inteligentní člověk a možná, že opravdu nebyl zlý. Ale byl 
v německé uniformě a to nám stačilo.  
 
      Byl to tedy knihovnicky hezký rok, který jsem v Jičíně strávila. Musím se přiznat, že mi 
zase pomohl Šnobr, nelenovala jsem za ním zajet na ministerstvo a vydundat nějaké knihy 
z ministerských darů - nebyly to tak mizerné dary, jaké jsme pak znali za komunistů. Byly 
to pěkné, čtivé knížky. Ale já jsem během toho roku došla k tomu, že už nechci být na 
malém městě. Jičínský sen zblízka vypadal docela jinak, než když jsem tam jezdila na 
neděle a prázdniny. Snad to bylo válkou, nikam se nedalo jít, většina mých spolužáků a 
kamarádů byla pryč, bylo tam smutno. Občas jsem jezdila pro radu a povzbuzení do 
Hradce, kde "knihovničila" Bělička a ředitelem tam byl Jirka Vaněk, jen o málo starší než 
jsme byli my. Bělička mě sice moc nepovzbudila, já aspoň byla nadšená "knihovničením", 
zatímco ona si mi jednou stěžovala, že jí to připadá jako s nádobím: uklidí se po čtenářích 
a už znovu přijdou a všechno rozhrabou. Inu byla ve špatné náladě, rozešla se Otou a 
teprve se měla seznámit se Slávou, svým budoucím manželem.  
 
      Těsně před koncem války jsem dostala dopis z Prahy, myslím, že to bylo od Pepíka 
Ziky. Že po válce musí knihovnictví vypadat docela jinak a že se chystá jeho koncepce a 
abych dala dohromady náš ročník - byla to skupina kolem dr. Drtiny, která to takhle 
chystala. Také za mnou přišel Míša Raban z Prachova, že se chystá Svaz mládeže a že 
by do výboru potřebovali nějakou holku, která je dost známá a za kterou by mládež šla. 
Knihovnice je veřejný činitel a tudíž dost známá, proto to padlo na mne. Nic jsme proti 
tomu nenamítala a tak začala moje politická kariéra, které mě dovedla až do výkonného 
výboru ÚV SČM, ale kterou jsem sama brzy ukončila, protože jsem neměla zájem na 
politické práci. Ale to je jiná kapitola. 
 
      Konec války byl v Jičíně klidný, jak ani jinak nemohlo být v takovém klidném městě. 
Horší bylo, že z knihovny mi udělali arsenál. V místě pro čtenáře najednou navršili kupu 
revolverů, které snad zabavili Němcům. Já, která se bojí střelných zbraní, jsem se 
náramně vztekala a tak dlouho nadávala, až mi je uklidili někam jinam a já zas mohla 
klidně půjčovat. 
 
      Ne dlouho. Byla jsem rozhodnuta jít studovat a tudíž odejít z Jičína. Zapsala jsem se 
na filosofii, vzhledem ke knihovnictví jsem zvolila kombinaci slovanská literatura - 
psychologie. Musela jsem žádat o povolení k téhle kombinaci, zdůvodňovala jsem to právě 
knihovnictvím, kterému se chci věnovat.  
 
      Na jičínské knihovně mi přece jen záleželo a tak jsem hledala za sebe rovnocennou 
náhradu. Měla jsem zapsaný letní semestr, jezdila do Prahy a při tom stále byla jičínskou 
knihovnicí. Konečně mi snad zas Šnobr poradil nějakou ženu ze Svobodovy armády, která 
s manželem hledala nějaké klidné místo a byla knihovnicí. Byla jsem šťastná, ohlásila to 
na Městském národním výboru a spokojeně zas odjela do Prahy. Když jsem se vrátila, div 
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nebylo po mně: strýc Svatka Volf, který měl kulturu na starosti, mi hlásil, že tu paní nevzali, 
že vypadala tak nepěkně. Vzteky jsem se neudržela a navrhovala, že tam mohli dát krásný 
obraz a jí přes obličej škrabošku, ale co se dalo dělat, byla pryč. Jistě po ní jinde rádi sáhli, 
lidí s knihovnickou školou nebylo tak moc. Také jsem se ještě pokoušela pro knihovnu 
získat kus zámku, kde v té době byla nějaká skladiště, představovala jsem si, jak by bylo 
hezké zabrat kus zámeckého parku a tam udělat letní čítárnu, ale ani s tím jsem neuspěla. 
Po pravdě řečeno, už jsem se o to moc nervala, už jsem vlastně myšlenkami byla v Praze. 
A tak jsem knihovnu zanechala paní Fantové, Pepek také odešel studovat - a tak skončila 
má jičínská éra. … 
 
      … A tak jsem se dostala až do dnešních časů. Upřímně řečeno, nějak ty poslední roky 
už mi splývají, jako starý člověk si už to tak nepamatuju jako to, co bylo před lety. A taky si 
myslím, že na tom už tak nezáleží, protože toho je pamětníků dost a měli by to napsat 
zase ti mladší. Já končím sví vzpomínky s vědomím, že moc jsem toho vynechala, protože 
jsem si zrovna na to nevzpomněla. Psala jsem jen tak, že jsem sedla k stroji a jak mi 
myšlenky šly, tak jsem to zapisovala, jako když sedím s děvčaty u kafe a vypravuju jim. 
Jsem si vědoma toho, že často jsem víc psala svoje názory, než fakta, ale vzpomínky jsou 
vždycky subjektivní a já nechtěla psát vědecké dílo. Píšu to jen ve dvou exemplářích a 
píšu to jednak pro svou dceru Zuzanu, aby jedno věděla, jak jsme "knihovničili", a pro 
svoje "knihovnické děti", které z toho se mnou mnoho prožily a třeba si taky rády 
zavzpomínají, Já jsem se u toho dobře bavila a asi se zděsím, až to teď po sobě začnu 
číst. Zatím jsem po sobě nepřečetla ani jednu stránku, prostě jsem psala a psala. A tak to 
těm svým dětem dávám. 
 
      Ale přece jen na konec nevydržím, abych nenapsala svoje vyznání: stala jsem se 
knihovnicí náhodou, protože za války nic jiného nebylo, ale byla jsem jí nesmírně ráda a 
nic jiného bych dělat nechtěla. Protože já mám ráda lidi a knihovnictví je především práce 
s lidmi. A to by si měl každý knihovník uvědomit a podle toho jednat. A taky by měl vědět, 
že knihovnictví je vlastně služba. Všechny ty vznešení teorie, které naše katedra hlásá 
jsou krásné, ale tohle je základ knihovnictví. A to žádný počítač nenahradí. Čímž nechci 
shazovat počítače, do knihoven budoucnosti patří, ale lidi především. 
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