
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 11. 6. 2020

Číslo: Ročník 30 (2020), Číslo 2

Sekce: Naše téma

Název článku: PODĚKOVÁNÍ knihovně SLAVOJ ve Dvoře Králové n. L.

Autor: Karel Martinek

Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20200207

PODĚKOVÁNÍ knihovně SLAVOJ ve Dvoře Králové n. L.

Karel Martinek

Prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc., se narodil v roce 1933 ve Dvoře Králové nad Labem. Byl profesorem a vedoucím laboratoře 

chemické biologie v Moskvě. Je držitelem ceny za vývoj nových terapeutik pro kardiologii a léčbu akutních plicních tromboembolií, 

držitelem řady patentů v oboru využití bioreakcí pro fotografii a fonografii. V roce 1988 byl vyznamenán plaketou Mezinárodní 

biochemické společnosti a zlatou medailí Jaroslava Heyrovského Československé akademie věd. Je autorem či spoluautorem více 

jak dvou set vědeckých článků a knihy „Fyzikální chemie biologické katalýzy“. V roce 1990 byl zvolen v Královské chemické 

společnosti v Londýně za jejího řádného člena a rovněž za člena Akademie Evropy ve Štrasburku[1] (pozn. redakce). 

Právě jsem dopsal knihu o historii památného vrchu Podkrkonoší, známého jako Zvičina. Pouze zbývá, abych poděkoval všem, kdo 

mně pomáhali. Vzpomínky mne vracejí do poloviny devadesátých let, kdy jsem se rozloučil s Akademií věd, tedy s Prahou, která mně 

nikdy svým ruchem a mraveništěm lidí nepřirostla k srdci. Šťastně jsem se usídlil na chalupě v malé vesničce Lanžov, nahoře u lesa 

na Nebeské hůře, a začal přemýšlet, čím se budu těšit ve volném čase.

Od počátku mne lákala regionální historie, ale trápily mne pochybnosti, kde najdu historickou literaturu, kde budu shánět potřebné 

knihy. Ještě z dětství jsem znal v nedalekém Dvoře Králové knihovnu Slavoj; vybavil jsem si však, že tehdy, před mnoha desítkami 

let, návštěvníky odděloval od knih pult, stejný pult, jaký ještě dnes známe z malých krámků, a za ním stával knihovník pan Svatopluk 

Tásler, někdy jeho pomocník pan Alois Doubrava. Oba se usmívali, ale mezi knihy nikoho nepouštěli, sami radili a rozhodovali, jaká 

kniha by mohla být pro toho či jiného čtenáře vhodná podle jeho věku a vzdělání. Zamířil jsem proto do Slavoje se smíšenými pocity

a pochybnostmi, vešel jsem a byl jsem ohromen. Nyní zde čtenáři dostali důvěru samostatně procházet mezi regály s tisíci knih, 

tematicky uspořádaných, přičemž mne potěšila péče, s jakou vedení knihovny vybralo a obstaralo snad stovky knih pojednávajících 

nejenom o historii regionální, ale i celostátní a světové. Již při zběžné prohlídce jsem pochopil, že knihy vybírala zkušená ruka. 

A tehdy jsem přestal váhat a rozhodl se věnovat historii našeho kraje, mám-li za zády takovou podporu knižních pokladů. Ovšem 

bádat nelze bez časopisů, bez současné literatury,

ale i zde mně knihovna pomohla svou meziknihovní výpůjční službou. Díky pracovnicím Slavoje, paní ředitelce Mgr. Martě Peškové 

Staníkové, její zkušené zástupkyni paní Haně Horáčkové

a obětavé Mgr. Věře Bukovské se mně dostalo potřebných knih, časopisů a často i konzultací. Královédvorské knihovnice se 

zasloužily, že moje kniha o Zvičině brzy uvidí světlo světa. Děkuji vám, dámy! 

[1] Převzato z: Dvůr Králové nad Labem: Významné osobnosti a rodáci [online]. 2011 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 

https://www.mudk.cz/cs/mesto/o-meste/vyznamne-osobnosti-a-rodaci/univ-prof-rndr-karel-martinek-drsc-akademik.html.
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