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Jižní Morava očima východočeské
knihovnice
Božena Blažková
Název svého příspěvku jsem si dovolila vypůjčit z manuálu dobrodružné expedice, kterou ve
dnech 8.-10. června letošního roku zorganizoval regionální výbor SKIP východní Čechy ve
spolupráci s regionálním výborem Libereckého kraje.
Hlavní organizátorky Lenka Antošová a Marta Staníková připravily pro účastníky expedice
perfektní 14stránkový manuál, který svědčí o vynikajícím informačním potenciálu našich knihoven.
Po obdobně skvěle připraveném podrobném materiálu by zaručeně ráda sáhla většina „účastníků
zájezdu“ připravovaného profesionální cestovní kanceláří. Kromě podrobných informací, co cestou
uvidíme, jsme vždy byli upozorněni i na to, co z časových důvodů neuvidíme, ale co stojí za
samostatnou výpravu.
Počasí nám přálo, čekání na nástupních místech proběhla dle plánu a do Sloupsko šošůvských
jeskyní, první společné zastávky, jsme dorazili včas. Složitým systémem jeskyní a propastí nás k
jeskyni Kůlna (kosterní pozůstatky neandertálského člověka) provedla velice sympatická
průvodkyně, která vlastním hlasem i elánem dosvědčovala, že v jeskyních úspěšně probíhá i léčení
dýchacích cest. Po dobré kávě jsme se autobusem vydali do Lednicko valtického areálu. Po
společné prohlídce reprezentačních prostor zámku následovalo krátké osobní volno, kterého
jednotlivci využili např. k návštěvě oblíbeného minaretu nebo skleníku. Další přesun do Mikulova
proběhl bez problémů, rychle jsme se ubytovali a navečeřeli v penzionu Niké, doslova proběhli
nejbližší okolí a následovalo posezení ve sklípku spojené s přednáškou a degustací.
Druhý den dopoledne jsme si po prohlídce mikulovské knihovny ještě stihli prohlédnout i
zámeckou knihovnu, obří sud a zámeckou botanickou zahradu. Tělesně zdatní pak vyrazili na pěší
přechod Pálavských vrchů. Ti méně zdatní předstírali, že nemohou žít bez Věstonické venuše, a
nechali se autobusem převézt do Věstonic. Dolní Věstonice i soustava Nové Mlýny však působily
dojmem, že se zde čas před lety zastavil a není schopen dohnat současnost. Byl červen, čas
školních výletů, a nikde nikdo. Podvečerní přejezd z jedné vinařské oblasti do druhé nám
organizátorky zpestřily překvapením – zastávkou ve vesničce Diváky, kde jsme měli možnost
navštívit malé regionální muzeum bratří Mrštíků. Do Blatničky, místa našeho dalšího noclehu, jsme
dorazili se zpožděním, které se ještě mírně zvýšilo nečekaným ubytováním na několika místech.
Kolegyně Mirka Čápová a Hanka Hanáčková z Uherského Hradiště však na nás počkaly a proběhla
i další degustace. Následný ranní přesun do Knihovny B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti, kde
na nás kromě pana ředitele a milých kolegyň čekal i samotný pan Andersen, proběhl bez problémů,
stejně jako poslední přesun směrem na Velehrad, po kterém už následovala jen cesta domů.
Pokud máte pocit, že jsem celou expedici odbyla jen krátkým zpravodajstvím, kde jsme všude
byli, tak vězte, že jsem to přesně tak chtěla. Pokud bych chtěla podrobněji popsat přátelské i
odborné hovory s jednotlivými kolegyněmi a zejména tu spoustu „legrace na place“, musela bych si
ve zpravodaji vyhradit mnohem více místa.
Místo toho vám nabízím jednu malou úvahu a jeden malý tip na závěr.
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Průvodkyně v jeskyních, majitelé sklípku v Mikulově i v Blatničce, průvodce životem bratří
Mrštíků, kolegové z mikulovských knihoven a Uherského Hradiště svým elánem, životním
optimismem i schopností předávat informace reprezentovali pro „účastníky zájezdu“ jižní Moravu.
Je dobré si občas uvědomit, že tím, jak vystupujeme, jak se tváříme, jak jsme vstřícní a ochotní,
působíme na své okolí. Naše konkrétní chování a vstřícnost rozhoduje o tom, zda nás budou lidé
navštěvovat a vyhledávat naše služby. Třeba si to časem uvědomí i paní od kasy v archeologické
expozici v Dolních Věstonicích.
Kolegyně a dopisovatelka našeho zpravodaje paní Dáša Honsnejmanová po návratu ze zájezdu
přidala na webové stránky své knihovny oddíl Výpravy za literaturou. Chce zde uvádět informace o
zajímavých místech, kde žili nebo tvořili známí i méně známí autoři české literatury. Na adrese
http://www.obecmokre.cz v oddíle Knihovna se můžete s první výpravou do obce Diváky seznámit.
Uvidíte tam mj. i fotografie pořízené očima východočeské knihovnice.
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