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Finanční prostředky na  obno-
vu fondu knihovna získávala 
od  občanů, institucí, firem (na-
příklad nakladatelství) a  nadač-
ních fondů (třeba Prague Post, 
Česko-německý fond budouc-
nosti). Opravy čile ubíhaly vpřed 
a čtenáři se mohli znovu do své 
knihovny vrátit od  1. června 
2006. 

Výjimečné postavení 
v Praze 

Modřanská Husova knihovna 
je výjimečná tím, že představu-
je jednu ze tří „obecních kniho-
ven“, které sídlí na  území Hlav-
ního města Prahy. Druhá z  nich 
působí na  Vinohradech v  ulici 
Korunní 15, tou třetí je Místní 
veřejná knihovna v  Horních Po-
černicích. 

Husova knihovna se tedy na-
chází v postavení dost odlišném 
od  malých poboček Městské 
knihovny v Praze.

Vedení knihovny má v mnoha 
záležitostech volnou ruku, což 
v praxi znamená, že její zaměst-
nanci musí kromě knihovnických 
zvládnout i  řadu jiných činností, 
k  nimž patří samotný technický 
provoz budovy. 

„Nepostradatelnou součás-
tí naší práce je výběr, nákup 
a  zpracování knih, který obsta-
rává paní Zdenka Rathouská. 
Jde o  velmi zodpovědné úkoly 
a  všichni zaměstnanci, přede-
vším paní vedoucí Petra Linhar-
tová, si zaslouží velký obdiv.“ 

Budova stojí na  pravém bře-
hu Vltavy a  je od  řeky vzdálena 
necelých čtyři sta metrů. „To je 

v  posledních letech poněkud 
nevýhodné, pominu-li povod-
ně v  roce 2002, tak v  roce 2013 
jsme se obávali další záplavy. 
Voda se nakonec zastavila sto 
metrů od budovy. Pomalu si ale 
začínáme zvykat a  máme také 
zpracovaný evakuační plán. Ta-
kový systém kdo co dělá, kam 
a  v  jakém pořadí se knihy uklá-
dají a podobně,“ říká paní Květa 
Strejčková.

Přístupná skutečně všem
Je samozřejmé, že dnes je 

knihovna automatizovaná. „Půj-
čujeme přes systém Clavius 
a počet aktivních čtenářů se po-
hybuje okolo dvou tisíc,“ vypočí-

přístup k  dnes už nezbytnému 
internetu.“

Je libo kávu, nebo čaj?
V  přízemí sídlí Oddělení be-

letrie pro dospělé čtenáře a  čí-
tárna. „U  nás se hodně využívá 
kávový a  čajový koutek, kde je 
k dispozici studená a horká voda 
z  aqua baru. Návštěvníci si mů-
žou vybrat nápoj podle obliby 
a zpříjemnit si jím posezení.“ 

Vystoupáme-li do  patra, na-
jdeme publikace naučné litera-
tury pro dospělé i mládež a roz-
sáhlý fond sci-fi a  fantasy litera-
tury, o  který se bezvadně stará 
knihovnice Marta Vlnová. 

„Dětská knihovna je rozčle-
něna na  tři věkové kategorie, 
z nichž každá má vlastní prostor V modřanské knihovně mají „kešku“

Představujeme: Husova knihovna v Modřanech (2/3)
V minulém čísle jsme zabrousili do historie knihovny 
z pravého břehu Vltavy. Dnes budeme pokračovat 
v jejím představování a průvodkyní je nadále paní 
Květa Strejčková. Jsme na začátku jedenadvacátého 
století a knihovna se rekonstruuje po stoleté povodni.

tává paní Strejčková a pokračuje: 
„Denní návštěvnost se pohybuje 
kolem 260 uživatelů. Náš celkový 
fond představuje téměř 53  000 
svazků. Roční počet výpůjček se 
několik posledních let pohybuje 
okolo 93 000.“ 

Obrovským kladem modřan-
ské knihovny je bezbariérovost. 
Do budovy mohou bez potíží za-
vítat občané na invalidním vozí-
ku, lidé se sníženou pohyblivostí 
i rodiče s kočárky. 

„Na  boční straně je bezbarié-
rový vchod a  do  prvního patra 
můžete s naší asistencí vyjet vý-
tahovou plošinou.“ 

Příjemný je dostatek místa 
ke  studiu i  odpočinku. „Míst-
nosti jsou světlé a  prostorné, 
odstíny nábytku se krásně dopl-
ňují s  ostatním zařízením. V  re-
gálech určitě upoutají pozor-
nost námi opečovávané, nově 
obalené knihy, uživatel hledající 
informace má také samozřejmě 

a  soukromí. Uprostřed oddělení 
stojí velký stůl, kde si čtenáři 
prohlížejí knížky a povídají si.“

Je jasné, že i  tady je nezbyt-
ný přístup k  internetu a  on-line 
katalogům k  vyhledávání a  lo-
kaci dokumentů. Oddělení pro 
nejmenší zdobí hrací koutek. 
„Přesněji bychom u nás měli ho-
vořit o oblouku s velkou matrací 
a polštáři,“ směje se paní Květa. 

Znají lovce „kešek“ 
„Naše knihovna je jednou 

z  těch, kam občas zavítají nad-
šenci Geocachingu. Od  roku 
2011 máme u  nás kešku! S  ne-
obvyklým nápadem přišel mla-
dý čtenář, který požádal o  její 
umístění mezi knížkami. Z čehož 
plyne, že lovce kešek pozná-
me na  první pohled,“ chlubí se 
na závěr dnešní části o modřan-
ské knihovně paní Strejčková.

(jas)
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Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá 
v  použití navigačního systému GPS při hledání skrytého ob-
jektu zvaného cache (v českém prostředí = keška), o němž jsou 
známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají 
běžné turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se geocachin-
gem bývá označován slovem geocacher (u  nás obvyklé ozna-
čení lovec kešek).

Dětský koutek má své 
místo v oblouku

Není nad tvoření

Děti si zkoušejí čtení Brailova písma


