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Jak to bude nyní v době pandemie 
koronaviru se službami žďárské 
Knihovny Matěje Josefa Sychry?

Pár dní před vyhlášením lockdow-
nu odpovídali ředitel Roman Krato-
chvíl (R . K.) a vedoucí služeb Dana 
Licková (D. L.). Vybíráme tedy jejich 
aktuální odpovědi.

R .K.: V této situaci uvidíme, jaká 
další opatření bude vláda  přijímat 
a jak bude docházet k jejich rozvol-
ňování. Tím se budeme řídit.  Platí 
obecná pravidla, roušky, rozestupy, 
dezinfekce..

Lze předpokládat zvýšený zájem 
o četbu. Máte dostatek knih oblí-
bených autorů, či budete muset 
sáhnout do skladů pro již odložené 
svazky?

D.L.: Knih ve volném výběru je 
dostatečné množství, mít ve svém 
fondu knihu více než jednou, to se v 
současné době poštěstí pouze díky 
darům od čtenářů, když svoji přečte-
nou knihu darují do knihovny pro 
další čtenáře. 

Sklad využíváme denně, k někte-
rým klasikům beletrie, např. i detek-
tivních románů, se hlásí nové gene-
race a nosíme pro ně knihy ze skladu. 

Lidé si teď žádají spíš pozitivní četbu

Babybox
je připraven

Babybox na zdi Tokozu je připraven 
anonymně přijmout nechtěného novo-
rozence. Do aktivace bude zapnut 6. lis-
topadu. 

Po případném vložení dítěte ihned uv-
nitř spustí klimatizace a vyhřívání boxu. 
Firemní ostraha po signálu ihned přivo-
lá záchranku. Odloženému děťátku se 
dostane veškeré zdravotní péče a sociál-
ní pomoci.

Žďár nad Sázavou doteď patřil 
k posledním okresním městům v Česku 
bez babyboxu. Tyto záchranné schrán-
ky mají již dávno vysočinská města Jih-
lava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Tře-
bíč, kde z nich doposud vyzvedli desítku 
odložených dětí.

Zakladateli babyboxů Ludvíku Hesso-
vi se podařilo ve Žďáře uspět až po něko-
likaletém úsilí. Pro svůj záměr našel part-
nera v letos stoleté továrně Tokoz.

Ke slavnostnímu otevření žďárského 
babyboxu s číslem 77 dojde v poledne 
6. listopadu. „To bude i dnem narozenin 
šéfa továrny Vladimíra Chládka. Termín 
navrhla jeho choť Iveta, velká protagonist-
ka babyboxů,“ vítá Ludvík Hess.

Za patnáct let existence českých 
babyboxů jejich dvířky prošlo na 212 
dětí, většinou potomků žen v tíživé situ-
aci a chudobě. Ty přesto v babyboxu 
naleznou lístek s informací, jak ještě dí-
tě získat zpět. Není to ale lehké, případ 
musí projít zákonným procesem.

„Náš program je jasný a zřetelný. Máme 
jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno 
mrtvé tělíčko,“ zdůrazňuje Ludvík Hess, 
jinak zakladatel nadačního fondu pro 
odložené děti STATIM. Díky Hessově 
iniciativě, která ovšem nebyla bez odpůr-
ců, není odložení dítěte do babyboxu 
trestné a je zcela anonymní. 

Sám Hess si s nadsázkou přezdí-
vá „babydědek“. Ovšem na parametry 
zařízení je velmi náročný. Klimatizova-
né a ventilované schránky jsou opatře-
ny mnohonásobně jištěnou signalizací. 
 -lko-

Doplňujeme nové tituly, ale zároveň 
uchováváme poklady z let minulých. 
Čtenáři si pochvalují, jaké knihy u 
nás seženou. Žďárská knihovna má 
dobrou pověst i mezi studenty VŠ, že 
zde často seženou knihy potřebné ke 
studiu.

Přijímá knihovna nové čtenáře i 
nyní v době koronaviru? 

D.L.: Ano, každý zájemce se může 
stát naším čtenářem, stačí na místě 
vyplnit přihlášku. Máme co nabíd-
nout celým rodinám, od beletrie po 
odbornou literaturu.

 
Dokážete po letitých zkušenos-

tech knihovnice odhadnout, o jaké 
knihy bude v nastalé situaci největ-
ší zájem?

D.L.: Zatím je zájem o ty, které si 
čtenáři půjčují obvykle. A vzhledem 
k nastalé situaci? Někteří čtenáři se 
ptají po „něčem“ pozitivním, humor-
ném...

Vyjmenujete po třech nejčteněj-
ších autorech v oblibě žen a mužů?

D.L.: Samozřejmě bychom s kole-
gyněmi mohly vyjmenovat více než 

po třech spisovatelích a spisovatel-
kách, ale to je většinou „otázka mó-
dy“ a čtenáři si tyto bestsellery dopo-
ručují mezi sebou. 

Na tyto knihy je spousta rezerva-
cí. Někdy jsou však čtenáři, když se 
po dlouhých měsících čekání dočka-
jí vysněného titulu, po jeho přečtení 
zklamáni.

Doporučíte čtenáři, jakou četbu 
si vybrat? 

D.L.: Doporučení knih přímo kon-
krétnímu čtenáři podle toho, co rád 
čte, je v naší knihovně běžnou služ-
bou. K tomu nabídneme i něco „z 
jiného soudku“ na zkoušku. A fungu-
je to moc dobře. 

Jak to nyní bude v oddělení pro 
děti a mládež?

R.K.: Dětské oddělení běží v nor-
málním provozu, jenom akce a bese-
dy jsou zrušené.

Jací autoři a knihy nyní mezi dět-
mi tzv. frčí?

D.L.: U dětí se stále těší oblibě Har-
ry Potter, Deník malého poserout-
ky, Deník mimoňky, Deník malého 

minecrafťáka, z fantasy Hraničářův 
učeň, Zákon smečky a z detektivek 
stále vede Brezinův Klub tygrů. Z 
nově vycházejících knih získávají na 
oblíbenosti dobrodružné knihy, např. 
Prašina. 

Mladší školáky zajímá řada knih ze 
série Příběhů se šťastným koncem a 
obecně knihy o zvířátkách. Nejmen-
ším vždy udělají radost leporela, kni-
hy s pohádkami a příběhy na dobrou 
noc. Novinkou jsou pro ně interak-
tivní mluvící knihy z edice Kouzelné 
čtení.

Plánují kolegyně „z dětského“ 
zábavu, soutěže či kvízy pro děti na 
knihovním webu?

Kratochvíl: Děti si v této době v 
rámci on-line výuky užijí počítačů až 
moc, takže nic nového, než nyní web 
nabízí, nepřipravujeme.

Jak zajistíte bezinfekčnost vráce-
ných knih, aby případně neohrozi-
ly další čtenáře?

R. K.: Řídíme se doporučeními 
z Národní knihovny a ta zatím žád-
nou „knižní karanténu“ nenavrhuje a 
nedoporučuje. -lko-

Česko odolává náporu mnohem 
silnější vlny koronavirové epidemie 
jak na jaře. Do úterý 3. listopadu pla-
tí na území ČR třicetidenní nouzový 
stav, který vláda od 22. října zpřísnila 
nařízením  o přijetí krizového opat-
ření a zákazu volného pohybu.  To z 
důvodu zhoršení epidemické situa-
ce. 

Hraniční nárůst počtu nakažených 
v ČR se přehoupl 7. října, kdy dosá-
hl pěti tisíc osob denně. Od té doby 
pandemické číslo drasticky narůstá. 
Koronavirus je světově označován za 
nejtěžší zdravotní krizi století.

České bezpečnostní rady měst a 
obcí aktivovaly své krizové štáby 
(KŠ), které starostové svolávají dle 
potřeby. S radnicemi spolupracu-

jí zástupci složek IZS, tedy policie, 
hasiči, záchranka a další odborníci, 
v případě covidu hygienici a epide-
miologové. 

Stejně tomu je i ve Žďáru nad Sáza-
vou. Sotva se město, kulturní organi-
zace a firmy vzpamatovaly z jarních 
ztrát kvůli karanténám, musí nyní 
čelit dalším.

Na jaře město Žďár a další soci-
ální organizace vytvářely pomoc 
zejména seniorům a dobrovolníci 
rozváželi objednané nákupy. S tou-
to pomocí se dle žďárského starosty 
Martina Mrkose (Žďár-ŽM) v pří-
padě potřeby počítá. Dle jeho slov je 
už nyní město ochrannými prostřed-
ky předzásobeno, rozvoz léků prová-
dí některé lékárny samy a služby jsou 

dostupné. Žďár má také vyčleněná 
místa k případnému umístění pozi-
tivních lidí bez domova. 

V době tisku ŽN probíhalo jednání 
o možnosti zřízení odběrového sta-
nu na rychlobruslařském oválu, kde 
by byl dobře dostupný i lidem v au-
tech. 

Jak starosta vysvětluje pro ŽN, 
žďárský krizový štáb od počátku 
vyhlášení nouzového stavu zasedal 
třikrát. To je informace k 19. říjnu, 
v době tisku ŽN to bude nejspíš už 
jinak.

Celou odpověď starosty Martina 
Mrkose ohledně kroků krizového 
štábu města v ochraně obyvatelstva 
přinášíme v Otázce politickým klu-
bům na straně 6. -lko-

Žďár ve druhé době covidové


