SVK HK - výpis článku "Marta Staníková: Kterak se královédvorské knihovnice na besedu s... Stránka č. 1 z 1
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 26.6.2006
Číslo: Ročník 16 (2006), Číslo 2
Sekce: Stalo se
Název článku: Kterak se královédvorské knihovnice na besedu s paní Marií Kubátovou vydaly
Autor: Marta Staníková
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=710

Kterak se královédvorské
knihovnice na besedu s paní Marií
Kubátovou vydaly
Marta Staníková
Za krásného jarního čtvrtečního odpoledne nasedlo 20. dubna pět královédvorských knihovnic
do zeleného auta přezdívaného Esmeralda. A kam se to vlastně vydaly?
Za vydatného přispění naší paní ředitelky Lenky Antošové jsme byly bezpečně dopraveny do
nedaleké jaroměřské knihovny. Zde se nám dostalo velice přívětivého přivítání. U pohádkového
hrnečku kávy a domácí babiččiny bábovky jsme společně pěly chválu na práci českého knihovníka.
Cinkl zvoneček. Za nízkým stolečkem seděla vlídná šedovlasá paní. Usmívala se na nás
spisovatelka Marie Kubátová, autorka krásných knih pro děti i dospělé. Jako mávnutím kouzelného
proutku nás přenesla svým příjemným vyprávěním od minulých, vlídných dob laskavých babiček až
po dnešní uspěchanou a chaotickou současnost.
Povídání o mamince Amálii Kutinové bylo pro všechny usmívající se posluchače pohlazením po
duši. S úžasem jsme poslouchaly povídání Marie Kubátové o tom, jak se rodily na svět její knížky.
Nakonec jich světlo světa spatřilo téměř šedesát. Když se však třiaosmdesátiletá paní rozpovídala o
svém úspěšném boji s příšerkou zvanou počítač, musely jsme smeknout. Klobouk dolů, paní
spisovatelko!
Zatím posledním titulem, který se zrodil z pera (z klávesnice) paní Marie Kubátové, je knížka s
příjemným názvem Arcibáby. Na květnovém knižním veletrhu by měla být viděna další knížka s
podobným titulem. Tu paní spisovatelka napsala, když jí bylo sděleno, že píše jen pro babky,
kterým uletělo spaní. Byla tedy nepřímo označena za feministku, a protože tato pohádková
krkonošská babička má k tomuto daleko, napsala knihu také pro starší pány nespavce a
pojmenovala ji Arcidědkové.
Milé setkání nás naplnilo obrovskou pohodou a klidem, za což jsme poděkovaly paní Marii
Kubátové kytičkou a Pověstmi Královédvorska, knížkou doplněnou ilustracemi dvorských dětí.
Právě za tuto knihu nám paní spisovatelka poděkovala dopisem, o který se s vámi rádi podělíme.
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