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Dříve narození napsali knížku

Šimona Šimonová a Tereza Heuer

Ve čtvrtek 29. 11. 2017 se v domově důchodců „U Biřičky“ odehrál křest knihy „Vzpomínka, již beru do ruky“.

Je to kniha zvláštní, protože ji nenapsal jediný spisovatel. Ale dílo může být jedinečné tím, že je souborem mnoha snah. 

Snah upřímných, zaujatých, citově zaangažovaných, psaných s láskou, úctou, humorem i vlídným šarmem. Takové je 

dílo „vodou Biřičky křtěné“.

Pracovnice Knihovny města Hradce Králové napadlo v rámci již několik let pořádaného posluchačského cyklu „Pondělní 

matiné pro dříve narozené“ rozšířit další spolupráci a komunikaci se staršími návštěvníky a pokusily se je zapojit do 

aktivity Vzpomínka, již beru do ruky.

Nechaly se inspirovat rozhlasovým pořadem „Ještě to mám schovaný“ i literární soutěží Knihovny Eduarda Petišky 

v Brandýse nad Labem „Polabská vrba“ a nabídly účastníkům Pondělních matiné, návštěvníkům celé knihovny i dalším 

seniorům možnost tvůrčím způsobem zpracovat jejich vzpomínky.

Původním zadáním dílny bylo shromáždit zajímavé vzpomínky, které se téměř každému z nás v průběhu života spojují 

s předměty – svědky zapamatovaných událostí, a jejich další literární zpracování formou vyprávění příběhu.

Vždy když se přichází s novou aktivitou, musí být „proražena cesta“. V případě knihovnického snažení to byla cesta 

skrze houštinu nejistoty z vlastního výkonu, obav z nepřijetí námětu, nepřiměřené sebekritiky („vždyť přece nejsem 

žádný spisovatel“), strachu z negativního přijetí vlastního díla.

Avšak naštěstí se vždy najde oněch sedm či více statečných, kteří do toho přes rokliny, propasti, vánici a slotu 

neprošlapaného jdou s perem v ruce pevně uchopeným.

Knihovnice se všem zájemcům v knihovně i domově důchodců snažily usnadnit vykročení pořádáním literárních dílen, 

kde se mohli seznámit s literární formou vyprávění, poslechnout si tematické příběhy od známých herců či spisovatelů a 

výtvarníků, případně konzultovat své literární pokusy.

Z podzemí paměti vytryskl tenký pramínek první povídky, přidaly se další, potůček zesílil a naplnil studánku 

vzpomínkové knížky.

Bylo krásné sledovat, jak zájemci k první povídce přidali další, a nakonec knihovnice musely některé z nich schovat pro 

příští, již s předstihem uvažované použití pro knížku roku 2019.

Protože to byl projekt nový, nakonec se příspěvky tematicky rozkošatěly, což autorkám nápadu nakonec vůbec 

nevadilo, protože vzpomínky - na doby nedávné, ale i zcela historické – byly velmi zajímavé.

Bez další pomoci šikovných kolegyň knihovnic, které provedly redakční úpravy a vytvořily obálku knihy, stejně jako 

tiskařského novoměstského umu by se dílo nedalo završit. Poděkování patří i vedení obou institucí, které se do akce 

zapojily.

Křest knížky, který se pro všechny, kdo se akce zúčastnili, konal v domově U Biřičky, byl radostně očekáván.

Pracovnice domova pro seniory v čele s paní Mgr. Ninou Schafferovou velmi krásně připravily vánoční atmosféru 

setkání. Dostavili se téměř všichni autoři, až na dva, kteří bohužel onemocněli.

Předání autorských výtisků bylo velmi důstojné a emocionální, zřejmě i díky začátku adventního období, ve kterém se 

křest konal.

Knihu je možno zakoupit v ústředí i na pobočkách Knihovny města Hradce Králové a samozřejmě i v domově důchodců 

U Biřičky v Hradci Králové.

Na základě vstřícné odezvy se knihovnice rozhodly pokračovat v příštím roce dalším tématem. Vzhledem k „roku první 

republiky“ nazvou plánovanou knížku „Vzpomínka na vzpomínku“. Rády by spolu s novými zájemci, možná i ve 



spolupráci s některými knihovnami okresu Hradec Králové připomněly vzpomínky nejen autorů samých, nýbrž i 

vyprávění jejich rodičů, sourozenců, přátel a dobových pamětníků o časech první republiku uvozujících a samozřejmě o 

letech 1918-1939.

Dnešní doba je velmi rychlá, velmi hlasitá, a v onom hluku přestáváme především my, mladší generace, slyšet věkem 

zesláblé hlasy, které zvuk letícího času nemají sílu překřičet.

Knížka, která vznikla za autorského přispění seniorů z knihovny, dalších zainteresovaných přispěvatelů, ale i za 

nadšené odezvy obyvatel domova důchodců U Biřičky v Hradci Králové, chce alespoň pro ty, kdo po ní sáhnou, na 

chvíli ztlumit hřmot z okolí a nechat tiché hlasy vyprávět…

Děkujeme!
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