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Co se mele hlavou… Kdo je ŠS?

Kateřina Hubertová

Důslední čtenáři zpravodaje U nás jistě zaznamenali nové jméno, které se začalo objevovat pod některými články. 

Jsou a budou to články hlavně návodné, s praktickými radami pro knihovníky. Kdo je tedy Šárka Skalická? 

Za výpůjčním pultem v dětském oddělení U Velryby v Knihovně města Hradce Králové v Centru celoživotního 

vzdělávání Vertex můžete potkat půvabnou mladou dámu, slečnu Šárku. (Orientujte se podle jmenovek, krásných 

knihovnic máme hodně! J) Abyste nemuseli slečnu Šárku vyhledávat osobně, pokusím se Vám všem ji trochu

představit.

K: Tak, Šárko, kde jste se tu vzala? Myslím tím – jste Hradečák, bydlíte tu? Máte ráda Hradec Králové?

Š: Ano, v Hradci jsem se narodila, vystudovala a doufám, že tu budu moct zůstat napořád. J

K: Protože jsme spolu již připravovaly (my holky J) vzdělávací cyklus věnovaný grafickému designu, vím, že máte 

vystudované učitelství a také grafiku. Také vím, že v dětském oddělení knihovny pracujete skoro přesně rok. Jak se 

Vám tady líbí? Vzhledem k Vašemu věku soudím, že to je možná Vaše první zaměstnání. Jaká je tedy bilance po 

prvním roce? A připustila jste si někdy, že byste mohla pracovat zrovna v knihovně?

Š: Máte pravdu, je to mé první opravdové zaměstnání. Zatím jsem si prošla několik brigád, od doučování

matematiky, vedení výtvarného kroužku až třeba k obsluhování ve studentském hudebním klubu. Ale že skončím 

zrovna v knihovně, mě nenapadlo. I když moje maminka také pracuje v knihovně (poznámka: nejprve Studijní a 

vědecká knihovna Hradec Králové, nyní knihovna Univerzity Hradec Králové), takže jako malá jsem byla v knihovně 

dost často, i z té strany veřejnosti nepřístupné. Ale byla to spíš náhoda. Rozhodně příjemná náhoda. J

K: Cítíte se tedy víc učitelka, nebo knihovnice nebo grafička?

Š: Nedá se říct, co víc, protože tak trochu dělám všechno - krom knihovničení doučuji dvě slečny matematiku a

grafická práce se také vždy nějaká najde. A to hodně i tady v knihovně, ale dělala jsem například přání k 

narozeninám, svatební oznámení a jiné drobné věci.

K: Od Vašich kolegyň jsem se dozvěděla o jedné Vaší roztomilé úchylce. Prozradíte i čtenářům, které zvířátko 

máte nejraději? Možná Vám to i pomůže rozšířit sbírku předmětů s tímto tématem.

Š: Je hezké, že to nazýváte roztomilou úchylkou. Mám ráda kachničky. Nejlepší jsou ty živé, ale to kdybych 

přinesla domů, asi by mě přítel vynesl v zubech. Tak sbírám aspoň ty gumové, plyšové, dřevěné… Můj pokoj je 

vlastně takové malé kachniště.

K: Jak budete trávit léto? Nebo ještě jinak, rozšiřme to: jaké máte plány do budoucna?

Š: Na léto moc plánů nemám, ale doufám, že pojedu aspoň na chalupu a někam na výlet, třeba do zoo. J A co se

dlouhodobých plánů týká… to se přiznám, že o tom zas tak moc nepřemýšlím, ono se to stejně vždy nějak 

vyloupne. V podstatě plány na prázdniny i do budoucna se tak trochu odvíjí od toho, jak má volno můj přítel. Ještě 

studuje, takže se uvidí, kde třeba jednou skončíme.

K: Ač se tomu bráním, přece jen musím položit ten nejtypičtější a nejbanálnější knihovnický dotaz: Co právě čtete?

Š: Na prázdniny jsem si půjčila dvě knihy - "Příběh umění" od Gombricha a "Příběhy matematiky" od Mareše. Až 

teď si uvědomuji, že se to jmenuje dost podobně. A vlastně obojí vypráví o historii těchto oborů. Takovéto 

"vzdělávací" knihy mě bavily, už když jsem byla malá, například "Už vím proč" jsem četla pořád dokola.



K: Nedávno jsem někde narazila na článek, který se jmenoval nějak takto: 10 nejhloupějších otázek, které dostávají

uchazeči o zaměstnání, a jak na ně odpovídat. Díky tomu vím, že při rozhovoru se musím zeptat pozitivně. Neptám 

se tedy, co se Vám v knihovně nelíbí, ale: Co máte na práci v knihovně nejraději?

Š: Své kolegyně! No a na práci s dětmi je super to, že se můžeme často převlékat za různé postavičky nebo 

zvířátka, to mě baví. J

K: Tak přiznám se, takovou odpověď jsem nečekala… Ale vlastně je to dokonalé.

K: V tom mnou zmiňovaném článku také psali o jedné z nejčastěji pokládaných a otřepaných otázek. Nedá mi to, 

abych ji tedy také nepoložila. Když už je to taková móda. Ptám se tedy: Pokud byste měla příležitost, s kterou 

historickou osobností byste ráda povečeřela?

Š: To je těžké… ale určitě bych se ráda potkala se svými prarodiči, i když to nejsou asi takové historické osobnosti, 

jaké jste měla na mysli. No ale… bylo by asi zajímavé setkat se s nějakým starověkým matematikem, museli to být 

hrozně chytří lidé a zajímalo by mě, zda byli tak "jiní" jako současní matematici. J

K: Na co byste se zeptala, kdybyste mohla položit otázku sama sobě?

Š: Nejčastěji se sama sebe ptám, co bude k jídlu…

K: Šárko, děkuji za rozhovor. Bylo to moc fajn.

Rozhovor vedla Kateřina Hubertová hubertova@knihovnahk.cz (v textu označená K) se Šárkou Skalickou 

detske@knihovnahk.cz (v textu označena Š).

Medailonek: Mgr. Šárka Skalická

Narodila se v lednu 1986 v Hradci Králové. Po studiu na Gymnáziu Boženy Němcové v HK studovala magisterský 

obor na Univerzitě Hradec Králové - učitelství pro střední školy, matematiku a výtvarnou výchovu, a poté ještě 

bakalářský obor grafické tvorby. Během studia se objevila v Knihovně města Hradce Králové na dětském oddělení 

a tam je dosud. Zajímá se o výtvarné umění i o matematiku (škola ji přece jen poznamenala). Má ráda papoušky,

kachničky a jiné opeřence; miluje květiny, kterých má doma opravdu hodně. Občas se věnuje tvorbě šperků, ráda 

chodí do lesa, když na to zbyde čas; a ráda se jen tak válí. J
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