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Hradecký stříbrný vítr           
Božena Blažková           

 
     Čapkovský rok byl v našem regionu zakončen významným vydavatelským počinem. 
Knihovna města Hradce Králové vydala pod názvem Hradecký stříbrný vítr publikaci, 
která podává čtenáři plastický obraz kulturního života města v období, kdy zde studoval 
Karel Čapek. Autorka, hradecká knihovnice Petra Landsmanová, se v úvodním slově 
přiznává i k osobním důvodům, které ji vedly nejprve ke zpracování bakalářské práce 
Studentský spolek Mansarda (vedoucí práce PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., Ústav českého 
jazyka a literatury Pedagogické fakulty UHK, 2006). Tématem Mansarda se zabývá již 
několik let, na začátku zájmu byla nejen četba knihy Paměti Mansardy od Jiřího 
Červeného, ale i rodové kořeny. Když si uvědomíme, že dívčí jméno autorky bylo 
Králíčková a spolek Mansarda vznikl ve studentském pokojíku Vojtěcha Králíčka, je jasné, 
že se jedná skutečně o "životní téma". 
 
      Publikaci, která nese podtitul "Studentský spolek Mansarda, Karel Čapek a další 
osobnosti", vydala Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s Vydavatelstvím 
Jaroslava Hrůzy za finančního přispění Královéhradeckého kraje, statutárního města 
Hradce Králové a primátora města Ing. Otakara Divíška. Slavnostní představení knížky se 
konalo v přeplněném společenském sálku knihovny za účasti zpěvačky a herečky Soni 
Červené, která společně s ředitelkou Památníku Karla Čapka ve Strži Kristýnou Váňovou 
publikaci pokřtila. Slavnostní akt byl součástí zajímavě pojatého literárního večera, který 
přítomným přiblížil jednotlivé osobnosti Mansardy.  
 
      Knížka stojí nejen za přečtení, ale i za zamyšlení nad tím, že z mladých 
středoškoláků, které jejich učitelé pokládali za rebely a anarchisty, vyrostly výrazné 
intelektuální osobnosti. Několik z nich se stalo i významnými spisovateli. Nejznámějším z 
nich se bezesporu stal Karel Čapek. Publikace se nezabývá pouze Mansardou, ale 
seznamuje čtenáře se životem města a školstvím v Hradci Králové na počátku 20. století. 
V části věnované jednotlivým osobnostem je mapován celý jejich život, nejen období 
prožité v Hradci Králové, a úmyslně je věnována větší pozornost méně známým životním 
osudům. 
 
      Kniha je doplněna celou řadou dobových materiálů a fotografií, které byly získány 
nejen v archivech, ale i v soukromých sbírkách a archivech autorky, Soni Červené a V. 
Škalouda. Vzhledem k povolání autorky je publikace doplněna nejen seznamem literatury 
a použitých pramenů, ale i výběrovou bibliografií Karel Čapek a Hradec Králové, kterou 
zpracovala další hradecká knihovnice Jarmila Benýšková.  
 
      Na závěr nezbývá než popřát knížce hodně čtenářů a poděkovat autorce a 
vydavatelům za výborně vypravenou knížku s regionální tematikou. 
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