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Osobní pohled na nositelku knihovnických ocenění Markétu
Tučkovou
Jana Sehnalová
Obecní knihovnu v Batňovicích a její knihovnici Markétu Tučkovou zná odborná veřejnost i za hranicemi našeho
kraje. V loňském roce knihovna získala Cenu hejtmana za moderní knihovnické a informační služby v rámci
soutěže Vesnice roku a další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Následoval zvláštní diplom a ocenění
v soutěži Knihovna roku za systematickou a koncepční práci v oblasti veřejných knihovnických a informačních
služeb a za mezigenerační aktivity knihovny v obci… Těmito informacemi vám však neříkáme nic nového.
Batňovická knihovna dosahuje dobrých výsledků dlouhodobě, což dokládá i velké množství článků v našem
zpravodaji. Proto jsme o příspěvek požádali tentokrát někoho, kdo má k paní knihovnici (a člence naší redakční
rady) skutečně blízko… Povídání o malé velké knihovnici napsala blízká přítelkyně, vedoucí Městské knihovny
Rtyně v Podkrkonoší a členka regionálního výboru východočeského SKIPu Jana Sehnalová.
Ráda bych vás seznámila s Markétou Tučkovou, nositelkou knihovnických ocenění a knihovnicí Obecní knihovny v
Batňovicích, i když věřím, že většina z vás neslyší toto jméno poprvé.
Vzpomínám si, že Markéta patřila k prvním kamarádkám, se kterými jsem se po svém přestěhování do Rtyně
v Podkrkonoší seznámila. Pracovala tehdy v obchodě s potravinami jako prodavačka a za pultem byla velmi
ochotná a milá. Chodila jsem k ní ráda nakupovat a brzy jsme se spřátelily. Vždy byla veselá a tím mně
imponovala. Bohužel, brzy přišla těžká nemoc, revmatismus, který velmi omezil její aktivní život. Po svatbě se
odstěhovala do sousední vesnice, Batňovic, kde si s manželem postavili pěkný domek. Společně vychovávají dvě
děti. Nemoc ji však stále více omezuje. Nakonec ji neminulo výrazné omezení pracovní aktivity a invalidní důchod.
Markéta ale žádné věci v životě jen tak nevzdává, je velká bojovnice. Našla si novou aktivitu alespoň na malý
úvazek, a to v oboru knihovnictví.
Když v roce 2009 paní starostka Vladimíra Pátková sháněla novou knihovnici do Obecní knihovny v Batňovicích,
oslovila právě Markétu. Tehdy jsme se znaly již dlouhé roky, a tak jsem ji podpořila v rozhodování, zda nabídku
přijmout. Obecní knihovna Batňovice měla vždy štěstí na výborné knihovnice. Už v 80. a 90. letech vedla knihovnu
paní Libuše Lednová, která ve své době získala také řadu významných ocenění. Později se starala o knihovnu
paní Jaroslava Trýznová. Obě se snažily maximálně vyhovět uživatelům knihovny. Už téměř před 30 lety zde
fungovala donášková služba. V roce 1996 musela obec prostory, které knihovna doposud využívala, vrátit
v restitucích původním majitelům. Rázem nastal problém s hledáním nového místa pro knihovnu. Trvalo osm let,
než se to podařilo. Po rekonstrukci obecního domu vedle školy nalezla svoje prostory i knihovna. Dnes je budova
propojená se školou a děti mají přímý vstup do knihovny. Nabídku paní starostky Markéta přijala s obavami, ale
hned se vrhla do práce. Nejprve jen půjčovala a snažila se rozběhnout léta zavřenou knihovnu. Odliv čtenářů do
sousedních knihoven byl velký a jen pozvolna se vraceli zpět.
Velká milovnice květin hned našla místo pro kytičky i v knihovně, kde vytvořila příjemné čtenářské prostředí.
Protože měla malé děti, první aktivity knihovny směřovaly právě k nim. Zalíbil se jí nápad pasovat děti na čtenáře.
Snažila jsem se jí pomoci. První pasování jsme dělaly spolu. Vzpomínám si, že paní starostka byla z nápadu tak
nadšená, že se do akce sama zapojila a hrála krále Abecedníka I. Pozvala i regionální televizi, která s námi
natočila krátkou reportáž do místní kabelové televize. Markéta si zpočátku moc nevěřila a svazovala ji tréma při
veřejném vystupování. To jí však nezabránilo v dalším profesním rozvoji. Aktivně se začala zajímat o odborné
vzdělávání. Navštěvovala základní knihovnický kurz v Hradci Králové, aby lépe porozuměla odborné problematice.
Zdokonalovala svoje kreativní schopnosti zejména v oblasti práce s dětmi navštěvováním různých odborných

seminářů. Zajímala se také o možnosti získání grantů pro knihovnu. Všechny tyto oblasti i nadále rozvíjí. Je až
neuvěřitelné, jak se vypracovala.
Dnes si umí poradit s programy pro děti, které sama vytváří. Je úplná studnice výborných nápadů. I proto s ní
velmi ráda spolupracuji a každý rok společně vytvoříme hned několik nových pořadů pro děti. Různé soutěže,
pohádkové cesty, přednášky na literární témata apod. Na jejích akcích se děti opravdu nenudí. Často odcházejí
domů i s malým dárečkem, který Markéta pro každého vlastnoručně vyrobí. Batňovické děti díky ní poznávají
současné spisovatele a ilustrátory dětských knížek, které pravidelně zve na přednášky a besedy. Její cílovou
skupinou ale už dávno nejsou jen ti nejmenší. Věnuje se rovněž maminkám na mateřské dovolené a seniorům.
Daří se jí propojovat aktivity těchto skupin a vznikají krásná setkání. Knihovna se také zapojuje do celostátních
akcí, jako je Březen - měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, zmíněné Pasování čtenářů, Týden
knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu apod. Minulý rok se jí podařilo rozšířit knihovnu o malý půdní prostor
a vytvořit v něm samostatné dětské oddělení.
Velmi obdivuji, jak je taková drobná žena, svázaná zdravotními problémy, aktivní a pracovitá. Rozdává radost,
úsměvy, pohodu a humor všude, kam přijde. Vždy se těším na její návštěvu, která je pokaždé alespoň částečně
pracovní. Po krátkém přivítání už vytahuje lísteček s dotazy, jak to či ono nejlépe udělat, jaký mám na danou věc
názor.
Vážím si jejího přátelství a z celého srdce si přeji, aby jí zdraví dovolilo ještě dlouhá léta vést knihovnu
v Batňovicích, která jí umožnila se alespoň částečně profesně realizovat.
Kontakt na autorku: sehnalova@mkrtyne.cz
Web knihovny: http://www.knihovnabatnovice.wz.cz
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