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Karla Zemánková           
S. Klecandr           

 
     Cestou z Vamberka jsem si na poslední chvíli promýšlel, o čem bych si tak mohl s paní 
Zemánkovou povídat. Měl jsem sice v kapse připravenou řádku „knihovnických otázek“, 
věděl jsem však, že by nemělo zůstat jen u nich. Po několik desetiletí sdílela život s 
akademickým sochařem a známou, světlou postavou doudlebského života Ladislavem 
Zemánkem, který pár dní před loňskými Vánoci odešel na věčnost. A tak bylo jasné, že 
řeč bude do značné míry i o něm. 
Paní Zemánková, vím, že pocházíte z Brna. Jak jste se dostala do těchto končin?  
To bylo složitější. V pětačtyřicátém jsme se přestěhovali z Brna do Prahy. A protože 
později tatínek zakládal ve Vamberku elektrodovnu, šli jsme tam.  
Jak to přišlo, že jste se stala knihovnicí?  
Tak to vám můžu popovídat. Jednou, bylo to v šedesátém druhém roce, to jsme ještě 
bydleli ve Vamberku, jsem vezla dvouletou dceru v kočárku a ona mně hodila balík s 
vymandlovaným prádlem do bláta. Já jsem strašně sakrovala a v tu chvíli šla kolem mě 
paní Plačková, která tehdy dělala inspektorku kultury na okrese. A když jsme tak sbíraly to 
prádlo, daly jsme se do řeči. Předtím jsem se někde dočetla, že se otevírá dálkové 
studium knihovnické školy, tak jsem se jí na to zeptala, protože, to víte, tenkrát byla tady v 
okolí trošku profesionalizovaná knihovna jenom v Rychnově, a jinak nikde. A protože jsem 
byla na mateřské dovolené, zeptala jsem se, jestli bych se do té knihovny mohla nějak 
dostat. Ona odpověděla, že by to šlo. Ať si tu školu začnu dělat a že se případně ozve. No 
a za půl roku se opravdu ozvala, že v rychnovské knihovně je místo na poloviční úvazek. 
Tak jsem tam nastoupila a pracovala jsem tam až do osmašedesátého roku. Tam jsem 
taky poznala, že práce v knihovně, to není obalit knížku a půjčit ji, jak si to lidé představují. 
Že je to mnohem složitější. Tehdy se začínaly i ostatní knihovny profesionalizovat, hnulo 
se to i ve Vamberku, tak jsem přešla tam, protože Vamberk byl blízký mému srdci.  
Vy jste bydleli ve Vamberku? Myslel jsem, že váš manžel byl odjakživa Doudlebák.  
To byl. Ale deset let jsme bydleli ve Vamberku u našich. V jedné místnosti v jednom bytě 
– a byly to nejhezčí doby mého života. Teď tady v téhle ratejně je mi to velké. Sice jsme 
tehdy o sebe zakopávali, ale pořád tam někdo byl.  
Jak to do té doby ve vamberské knihovně vypadalo?  
Býval tam jako dobrovolný pracovník pan Hlaváček. To byl starý pán, všestranně činný v 
kultuře. Dělal kromě knihovny průvodce v muzeu a spoustu další záslužné práce. Jenže 
co mohl jeden starý člověk zvládnout. Mě strašné mrzí, že jsme nevyfotografovali, jak ta 
knihovna tehdy vypadala. To byla typická ukázka knihovny před sto lety. Nedávno 
předtím, než jsem tam nastoupila, se knížky vydávaly oknem. To se sice v době, kdy jsem 
ve Vamberku začínala, už nedělalo, ale pořád tam byly tmavé regály, knížky zabalené do 
modrého školního balicího papíru, když jste náhodou vyndal knížku z horní přihrádky, 
snesla se oblaka prachu, katalogy sice nějaké byly, ale to se nedá s dneškem srovnat, 
přírůstkové seznamy dva a v nich jenom čísla. Pan Hlaváček zapaloval vesele jednu 
partyzánku od druhé, topilo se v kamnech na uhlí… Když tam za mnou jednou přišla moje 
dcera, řekla: „Mami, to se nestydíš tady půjčovat?“ Pak se to začalo pomalu měnit. Daly 
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se tam akumulačky a podobně. To znamenalo mimo jiné celou knihovnu přenést na půdu. 
Tehdy byla knihovna jen ve třech místnostech. Vršek a místnost, která teď slouží jako 
sklad, patřily muzeu. Přístupná však byla pouze místnost jedna. V jedné z těch veřejnosti 
nepřístupných místností byly dvě staré skříně plné různých věcí. Dokonce se tam našel i 
skleněný bažant! Ve druhé byly v regálech různé svázané časopisy, Květy a podobně. 
Jenomže co s tím? Půjčovat se to nedalo, tak si to převezli do hradecké vědecké 
knihovny.  
Jestli dobře počítám, nastoupila jste do vamberské knihovny v pětatřiceti. Co jste dělala 
předtím?  
Různě se mnou „šmejkali“. Po gymplu jsem se nedostala do školy, protože jsem neměla 
zrovna extra původ. Můj tatínek řekl každému všechno, co se mu nelíbilo, a tak se mnou 
dost ošklivě točili, vyhazovali mě z různých míst, protože jsem byla taky „papule“ a říkala 
jsem, co se mi nelíbilo. A tak jsem dělala v Restauracích a jídelnách, protože jsem se tam 
pustila do jednoho šeredného pána. A nejhorší na tom bylo, že mě v padesátém osmém 
nacpali do politických prověrek, a tak jsem nesehnala žádné místo, ani dělnické. Vzala si 
mě až jedna paní do závodní jídelny v železárnách. Byla jsem ale dost nešikovná. Když 
mě postavili před cibuli, hned jsem brečela. Když mně dali do ruky nůž, mohla jsem si 
uříznout ruku. Tak jsem šla do kantýny, kde jsem prodávala pivo. Tam jsem šla jednou 
odvážně narazit sud a celý mně vytekl. Raději jsem si tedy pořídila dceru, protože jsem si 
říkala, že takhle už to nejde.  
Zase trochu odbočím. Jak a kdy jste se seznámila s mužem?  
Teď, když umřel, to bylo pětapadesát let. Po takové době mě před Vánoci takhle zrádně 
opustil. Myslela jsem si, že to budu já, kdo odejde dřív, protože já jsem byla chcípák a on 
takový hejrupák. Seznámili jsme se u řeky na Mníšku. On bydlel v Doudlebách, já ve 
Vamberku, Vamberáci chodili na Mníšek a Doudlebáci tam začali chodit taky. První slova, 
která jsem mu řekla, byla: „Kluku pitomá, táhni tady vocaď,“ protože nám zabrali naše 
místo. A nakonec jsem si ho vzala.  
Tak jste se tam pak viděli víckrát… 
Chodili dál na Mníšek a my jsme je vzali na milost. Vamberáci a Doudlebáci se tehdy 
neměli ani trochu rádi. Kdyby mi někdo tenkrát řekl, že budu bydlet v Doudlebách… No a 
vidíte.  
Kdy to bylo?  
Ve čtyřicátém devátém jsme se seznámili a v třiapadesátém jsem se vdala. Nebylo mi ani 
dvacet let. Ještě jsem mohla počkat. Jenomže, to víte, láska dělá své.  
A na Doudleby jste si zvykla.  
Dřív kdyby mi někdo o půlnoci řekl, stěhujeme se do Vamberka, tak si sbalím svých pět 
švestek a jdu tam. Teď už ne. Mám tady, asi tři sta metrů odtud, dceru a vnučky… 
Když se vrátím k vamberské knihovně. Do kdy jste tam pracovala?  
Víte, já jsem byla takový zbytečně uvědomělý člověk. Strašně mě nadchnul osmdesátý 
devátý rok, a když se začalo říkat, že staří mají uvolnit místo mladým, uvědoměle jsem 
odešla do penze. Byla jsem pitomá, nikdo mě tam neposílal. Mohla jsem si aspoň dva 
roky na penzi něco vysloužit. Ještě jsem tenkrát na to měla. Ale i když jsem odešla, nějak 
jsem se knihovny nevzdávala a jezdila jsem tam pomáhat, někdy i zadarmo, aspoň na 
chvilku, protože mě to tam prostě drželo. Bylo to takové moje dítě. A potom – ten barák 
má něco do sebe. Má svoje kouzlo. Jsem jinak dost ustrašená, ale tam jsem měla 
vždycky pocit bezpečí.  
Čekal bych, že mi povíte spíš o nějakém strašidýlku, nějakém duchu té staré budovy.  
(Smích.) Slyšela jsem tam občas různé zvuky, něco někde hrkat, ale vůbec mně to 
nevadilo. Já se třeba hodně bojím bouřky, tedy, když zahřmí, vlezu málem pod stůl, ale 
tam jsem byla klidná. Má to tam něco do sebe. Jestli jsou to ty kamenné zdi, nevím.  
Můžeme si chvilku povídat o knížkách? Čtete v posteli? Před spaním?  
V posteli čtu, ale před spaním moc ne. Jsem teď ostuda svého povolání, protože mám jít 
na operaci šedého zákalu a bolí mě oči. Čtu spíš ráno, když se probudím. Večer tedy ne, i 
když jsem vždycky říkala lidem, že nejlepší prášek na spaní je knížka, jenom si nesmějí 
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vzít nějakou moc těžkou, aby jim nespadla na nos.  
Přirostla vám nějaká knížka k srdci?  
Vždycky jsem říkala, že nejhezčí knížka mého života byla od Steinbecka Na východ od 
ráje. Jinak se mi líbí skoro všechno, pokud to nejsou vyložené blbosti, co se teď čtou. Teď 
si čtu zase po čase Janouškova Wericha… Spíš se teď vracím ke knížkám, které jsem už 
kdysi četla.  
Máte oblíbeného románového hrdinu?  
To ne. Nemám. Jako dítě jsem měla strašně ráda Gabru a Málinku. (Smích.)  
Jak jste se v knihovně vypořádávala s lidmi, kteří vám lezli na nervy?  
Těžko. Když jsem uviděla jisté lidi, vždycky bych nejraděj zalezla pod pult. A ty jsem 
vždycky co nejrychleji obsloužila, abych je měla z krku. Ale měla jsem také čtenáře, který 
vypadal jako andílek, a kradl knížky i s knižními lístky a já jsem mu tam ještě jako blbec 
hlídala jeho malou dceru. S některými lidmi si neporadíte. Nejlepší metoda byla obrnit se 
svatou trpělivostí a usmívat se, i když se ve vás odehrávalo ledacos.  
Co vás v knihovnickém světě, ale i v běžném životě dokázalo a dokáže potěšit?  
Když někdo neříkal velká nadnesená slova a dobře dělal. Já jsem strašně neměla ráda ty 
nabubřelosti, to velkohubé prodávání ničeho. Takové ty soutěže „Budujeme vzornou 
lidovou knihovnu“, to mně strašně lezlo na nervy. A v normálním životě mě potěší, když je 
na mě někdo hodný. A to se málokdy stává. (Smích.) 
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