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     S panem učitelem Oldřichem Suchoradským jsem se během posledních třiceti let 
potkala několikrát. Poprvé jako metodička Státní vědecké knihovny v Hradci Králové v 
rámci soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Později v devadesátých letech se ke 
mně hlásil na seminářích a dílnách Přátel angažovaného učení (PAU). Když jsem začala 
pracovat jako redaktorka knihovnicko-informačního zpravodaje U nás, byl jedním z 
prvních, kdo se ozval se svojí reakcí na nově se rodící tvář našeho časopisu a dodnes 
patří mezi aktivní dopisovatele. 
 
      Pan Suchoradský se narodil těsně po skončení druhé světové války v Jičíně. Rodiče 
se však brzy přestěhovali do Hradce Králové. Jeho dědeček byl kantor a ředitel školy pro 
dívčí povolání. Zároveň také pomáhal ve studovně nově zřízené vědecké knihovny. Z této 
strany prý pramení inspirace volby povolání a celoživotní koníček. V Hradci Králové byl do 
ukončení studií na pedagogické škole (specializace matematika a fyzika). Učit začíná 
nejprve v Městci Králové a později v Mlýnci (kde bydlí) a v Kopidlně. V roce 1969 škola v 
Mlýnci zaniká. Následující rok přebírá mladý pan učitel od bývalého pana řídícího 
Koudelky místní knihovnu. Jedná se o sešit se jmény a zapsanými výpůjčkami (6 jmen a 
10 knížek), dvě staré skříně se sedmi sty knížkami zabalenými v modrém balicím papíru. 
 
      S pomocí tehdejší Okresní knihovny v Jičíně se pouští do práce a dostavují se první 
výsledky. Účastní se soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu (BVLK), postupně 
prochází okresním a krajským kolem. V knihovně byl zaveden sáčkový výpůjční systém, 
byla provedena prověrka knihovního fondu a zbylé knihy byly odborně zpracovány. 
Pravidelné akce pro děti a mládež nesou své ovoce ve zvýšení počtu výpůjček a čtenářů, 
takže se knihovna zúčastní i celostátního kola soutěže BVLK a v roce 1976 získává i 
ocenění nejvyšší - Štít BVLK. Dodnes pan Suchoradský rád vzpomíná na předávání 
ocenění, které proběhlo v Prievidzi a kde měl možnost reprezentovat malé knihovny. Jeho 
závěrečná řeč byla otištěna i v časopise Čtenář. Knihovna v Mlýnci patří i v dalších letech 
mezi nejlepší v kraji a v roce 1985 získává čestné uznání ministerstva kultury (obhajoba 
dříve získaného Štítu BVLK). Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou nejúspěšnějším 
knihovnickým obdobím pana Suchoradského. 
 
      Svou knihovnu vede dodnes, i když se stala pobočkou Městské knihovny v Kopidlně. 
Z jeho příspěvků v našem zpravodaji (např. Obec a knihovna v tomto čísle) je vidět, že se 
stále zabývá problematikou a hlavně životaschopností malých knihoven. Ubývající čtenáře 
z řad místních obyvatel hledá mezi chalupáři. Akce pro děti nahrazuje posezením nad 
kronikou a vyhledáváním informací od zajímavých místních i chalupářských osobností. 
 
      Po odchodu do důchodu se dále s láskou věnuje učitelskému povolání. Externě 
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spolupracuje s Výzkumným ústavem pedagogickým a je pověřen průzkumem zavádění 
školních rámcových vzdělávacích programů do škol v našem kraji. Při této příležitosti 
pomáhá SVK s mapováním školních knihoven regionu. 
 
      V letošním roce získal pan učitel a knihovník Oldřich Suchoradský za své dlouhodobé 
zásluhy v oblasti kultury Jičínska čestné ocenění - Jivínského Štefana. Tyto dřevěné 
figurky od tvůrců manželů Lhotákových se letos udělovaly již po dvanácté. V návrhu na 
ocenění pana Suchoradského je uvedeno: "…je to obětavý kantor, jako vystřižený z 
románů a povídek K.V.Raise …". 
 
      Gratulujeme k ocenění a přejeme nejen nové čtenáře a pěkné knížky, ale i čas na 
další koníčky - šachy, včely, práci na kronice a mapování místních osobností. 
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