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Jako za starých časů ...           
Božena Blažková, Kateřina Hubertová a děti ze 

Staré Vody           
 

     Někdy mívám pocit, že měsíc leden je pro knihovníky zakletý do jediného slova – statistika. 
Zejména když myslím na kolegyně, které musí zpracovávat čísla a informace za celý region. 
Chápu, že tady už přestává legrace a nastupuje tvrdý dril. Když se mi dostala do ruky následující 
elektronická zpráva, uvědomila jsem si, že se obojí dá účelně spojit.  
 
      Předmět: ke statistickému výkazu 
Dobrý den! 
Prosím všechny knihovníky, kteří to ještě neudělali v komentáři ke statistickému výkazu, aby mi 
odpověděli: 
kde jste v loňském roce dělali nějakou akci v knihovně (např. jakoukoliv soutěž pro děti - výtvarnou, 
sportovní, literární...; vlastivědné vycházky, čtení, akce pro seniory, k internetu, pro školy, i 
mateřské, akce v rámci Března měsíce internetu či Týdne knihoven, výstavku nebo výstavu 
čehokoliv...), prostě vše, do čeho byla knihovna jakýmkoliv způsobem zapletena... :) Stačí heslovitě, 
co a kdy se konalo, kolik účastníků apod.  
kde se udály změny v knihovně - přestěhování (kam, co knihovna získala), malování, rekonstrukce, 
nový nábytek apod. 
jakoukoliv významnou událost, týkající se knihovny... 
i zásadní problémy, které máte... 
Děkuji předem za všechny informace, které mi zašlete! :) 
Všem, kteří mi tyto informace již poskytli: 
Moc děkuji a chválím si spolupráci s Vámi! :) 
Zdravím! 
Kateřina Hubertová, metodické oddělení, Knihovna města Hradce Králové 
 
      Proč mne zpráva tak zaujala? Jednak zcela návodně vyjmenovává nejrůznější možné aktivity 
knihovny a hlavně je posílána elektronickou cestou, takže zároveň nenápadně sleduje využívání 
internetu. Takže v podstatě dril. Co mne však opravdu pobavilo, byla následující odpověď: 
 
      Milá a vážená paní Hubertová. 
Srdečně Vás zdraví děti ze Staré Vody. 
Chceme Vám představit naši literární tvorbu, kterou jsme jako autoři předčítali při posezení v 
knihovně. Sešli jsme se s paní Huškovou v den svátku 17. listopadu. 
Filip Staffen představil svůj rukopis a přečetl 4 kapitoly svého díla, které nazval Cesta kolem galaxií.
Paní Hušková řekla ,že příběh má skutečně silný náboj. 
Lucie Jiroutková přednesla vizi o knize, kterou chtěla napsat. Byl to příběh dívky Komety a jejího 
psa Jupitera. 
Lucie Bambasová zazpívala v angličtině pohádku O šípkové Růžence. Také jsme si zazpívali 
koledy z pořadu školní besídky. 
Besedovali jsme o Sedmnáctém listopadu. Měli jsme zmatek v tom, proč máme vlastně volno. 
Někdo vzpomněl na studenty, na zavřené vysoké školy, někdo zase vzpomněl na ruské tanky a 
šedesátý osmý rok. Někdo osmdesátý devátý a dokonce si to někdo spletl s defenestrací. A tak 
jsme to vše s paní Huškovou srovnali. A protože už bylo dějin dost, tak nám paní Hušková přečetla 
něco pro zasmání, z pamětí starovodského rodáka Vincka Sýkory, z roku 1878. 



Pak ještě Petra přednesla svoji něžnou báseň.  
Posíláme Vám krátké ukázky z naší tvorby. 
Srdečně Vás zdraví děti ze Staré Vody - Dvě Lucie, Petra a Filip 
 
      Podobný dopis je nad všechny komentáře. Ukazuje, že knihovna ve Staré Vodě opravdu žije a 
paní knihovnice má velkou důvěru svých čtenářů.  
 
      Kolegyni Hubertovou zaujaly paměti rodáka, které paní Hušková předčítala. Zavolala tedy do 
Staré Vody a dozvěděla se následující informaci: 
 
      V prosinci 2003 jsem přepsala rukopis Vincka Sýkory, narozeného r 1876. Z tohoto rodu vzešli 
dva kronikáři, jejichž zápisy jsou uloženy v archivu v Hradci Králové. Také bratr Růženy Sýkorové 
byl Bohumil Němec, pozdější akademik Univerzity Karlovy a celosvětově uznávaný vědec, který 
dokonce byl protikandidátem dr.Benešovi na volbu prezidenta. V rodině Sýkorových také rád 
pobýval učitel a spisovatel Václav Horyna. Ve výčtu slavných lidí nemohu opominout maminku 
Jaroslava Ježka, která se tu narodila, a on sám tu pobýval na prázdninách. 
Přepsanou knížečku vzpomínek četlo dvanáct dospělých. Nabízela jsem ji do Chlumeckého 
zpravodaje, ale pro tu jadrnou mluvu se to nehodí. Nicméně dnešním sedmdesátníkům připomíná 
život jejich rodičů. Také děti v ní poznávají, jak se tehdy žilo. Jak byly děti rády „po škole“, že jim 
aspoň nebylo zima, nebo jak nebylo na boty. Veselé jsou příhody klukovských lotrovin. Vincek píše 
také, jak šel na zkušenou, co kde zažil a jaká byla první pražská výstava atd. 
Já osobně si těch řádků vzpomínek velmi považuji. Je to vyprávění bez příkras. Řekla bych in 
natura. Právě to je na tom tak zajímavé! Tak se tenkrát mluvilo, tak se tehdy jedlo, tak se pracovalo 
a žilo. 
Škoda jen, že neumím psát tak jako tehdy. Učili se přece krasopis. Každé písmenko je k přečtení. 
Já jsem se také ještě krasopis učila, ale jen první třídu. Sice jsem nezapomněla, ale spěch 
dnešních dnů... škoda.  
V té chaloupce pod kaštanem u Sýkorů bylo krásně. Inu jako za starých časů. 
Tak na shledanou někdy ve Staré Vodě.  
Hušková Eva 
 
      Co k tomu ještě dodat? Krasopis sice nahradila elektronická pošta, ale stále je možné setkávat 
se v knihovně, povídat si, předčítat si… 
 
      Omlouváme se dětem ze Staré Vody, že neotiskujeme ukázky z jejich tvorby, ale ty by se hodily 
více do rubriky Políbeni múzou. Paní Hubertová pozvala děti s maminkami na návštěvu do Hradce 
Králové. Třeba si o nich (od nich) ještě něco přečteme. 
 
      Doufáme, že výše uvedená komentovaná korespondence podnítí další kolegy a kolegyně, kteří 
jakoukoliv formou napíší o své práci. Těšíme se na vaše zprávičky. Rubrika Šumné knihovny je 
vám k dispozici. Každá vaše akce či aktivita může být inspirací pro někoho dalšího. 
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