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Až rclzvine se jara květ,
br"rdc nli pětasedmdesát let.

T'o.Iik jar mi už mládívzalo,
kams po Vltavě odplavalo.

však co zůstává stále mé,

.isou rno.ii r ěr,rrí přátelé.
Poiínás láska k přírodč,

, ito plavenípo vodě.
'l'1, lásky přetrvaly léta,
i kc1l,ž po mládíje dávno veta.

Nu a co dělat ve stáří?
KořaIku nepít a nekor"rřit,

radŠ výletem se vybouřit,
A pak budem stále.jaří!

?
l

:,

(_

i.

Krl|lt.l-,

1ti

l

-



)oueďi žĚ ux§e u 1l-Aq_t -pn

.le § -rz-: ^s €.

c-r*l€r-FcA, BA6
NJ&L&Z- r =ř

x-JA +,afg1 94- JA co
BY C-*1 Sg l.-r=-c*-z,te_

\ , Uo{ř_íJt_

,L,,,1r^,--V**" r//
l1,ol /

P't--lo ,<&,t^ Á-š nLs čeL__ lrr'J",, 
,n_ ,,.

^,j" ^ l j / t^e,r A-a'olo s^,,/," o,/*ly vao| o6.p.ul, ,^{o ,::i* )ir.L, r,'lu beol* ,*/á' ,Ja, 3,-r,|r,€e6lď .Q-;au,Á,.{o 
,,/Jv, ?1eJ{*fo,.,1@u t.- dr/ V

t,J |u,-
|1'" 

/ U

f*irrunÁ*o), 2 X

u"9
Voď" l7a cl,ns 

74éc' ,k)l'c r,a,-u'ň uar/ ,anon-r'.q,

p,,/. JuZu/.,--u '.. é (A/ 
]

ó/:'= 
i

'ft,L",{,



Ta;* )llt

ťH
tJ-- d,r.bu+ oadc

t"óí4 aeL4h,
hL=A /§a^t b?4

r il , 1Éht?-ou
tiao o\CudQ{

1
l [4,1cže v,Q1-1't _,

"1 
c áqť|g"q"i{ ,,- -

4k: v,Cdě [,b,,
/+

u',.,rt.,4 1, 11?. , +,

š ,,-

L-

T



U"lryň^'/ ,/,{o,t' 
l*,,,^, 

n'

řr . 

7"--- 
t-a-.^h./,,J,. árr*

-r-1 "', //v w 4 L__-."

,] z/

,/-*
,7.1 /

-4É,',,,a-/l,/
///4,L,{ fult a r,{z Z.

/

,X\^Z se Y { o,. - \l 
-- 

xč" i
trŇ tt" ď*,."__ ' Y\t4 ctll ,, ac.h,ns^, r n\ ,,^' L5Cz-\.t" t _ \,:^^_\ _ -"=''"i LX/z =\ate bne lo.-n §^ ^X:i l^l\ \.,^ \>@ \t*"lle t.-Q) 

"š Lx? =\aEe b, '1rwcďÍ|řĚP\t*" t,iu:.\.ž'\J{' \§"^V <-1-,--

.,.o \\1 \
-A§

\'Q3rC%*n! §h^o

l-l Jft vE hrtfr

- \J u í/\a,

}Fn'- O-T7S*- 11oz),r.l' s N|n} t,)

< ď> + .J fr k:o ,,. *n!-ž
/J>oz,'vor^tt' /c4 n+zÁv f} VzpD-

n,ě i r Ro n*E znlŤ§tÉ*ful
-,rž Ról<v RrtY6-w= TKOz,

pe,)Vpsi-
^1lu K-/ 

^lryZ'Ě Špo ta
1< Ř n/s,r,r/ -

--t/NEJrÉfl§J ý/ Ztv'CTE _,JF í1 t-T

trolrvě 7§ryrt- l( (



Mamon, obdiV, sláva,
To nebyl nikdy můj cíl.
vic člověku dává
s přáteli prožit pár chvil.

Dávno, co kantor nám říkal:
,,Vla§t neni je pár Velkých měst.
kdo hodně chce lidem dávat,
jit na Venkov - toť Velká čest.
A práVě tam čtenáře vychováVat."

Domov můj už je teď na Šumavě,
přátel Už tU mám teď řady.
Pokud na lodi nesedim práVě,
mé pohádky maji děti rády.

Já jsem s Vámi ráda byla,
turjstům čas věnovala,
pro svou knihovnu jsem žila
iVodáky Vychovala,

snad jsem nežila tu marné,
snad někoho potěšila,
děti vychovala zdárně,
Vaši láskou šťaStná byla.
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*xow*l* ,,vzay jsem si váŽila toho, co jsem se z knih mohla dozvědět," říká oslavenkyně Věra Pazderková

§portovkyné, jež učila číst pohraničí
naml

krurnlovském
turistů stařt, kde ol
Zájezdy pŤevážně alo

kde
|zdy pŤevážně alo zahrani-
nadále působí ja.ko pru-
kyně turi§tů po KIun oVě

- Její vitalitu
)skokrumlov_
l sportovkyni
é, jež si uživá
Votního jubi_
idět leckteří
jedinci. Přes-
, v roce 1931,
ú V česko-
lubu českých
le organizqie
ě rlo zahrani-
bí ja}o pru-

českokrumlov_

,zderkové, jež si
ného životního
lhli závidět ler
n mladší jedinci.
naTodila v roceje činná V i

či, nadá
vodkyně
a každý rok ale§poň dvakrát
sjíždí vltavu. ,,Zrovna minulý
týden jsme s kamalády oteví-
rali letošní vodáckou sezonu
na \ltavě a při té příležitosti
jsme se i vykoupali," řftá vě,
ra Pazderková, pro níž knihy
dodnes zůstaly velikým ko-
níčkem.

sjakými pocw přiiímáts gřdlllace
k tak významným lcrlatinárrÝ

oslaw byly náročné.
NejdříVe s rodinou, pak na vý-
letě, kte{ýjsem vedla -bylo
tam 48lidi. A jakovodaéka,
kteTá v kruřnlové wchovala
několit generací vodáků,
jsem si samozřejmě neodpus-
tila oslavu při sj íždění řeky. z
tohovšehoje asi kilo balicího
papiru, spousta šikomých
dárků, ale především pocit
zado§tiučinění ze všech těch
kŤásných slov, ktelá mi moji
někdej ší svěřenci z vodácká
ho oddilu anebo členové slar-
tu věnovali. všichni mě svor,
ně ubezpečovali, že j sem pro
ně něco udělala. Zároveň bi-
lancqii léta své práce v
kniho\,,ně. Když dnes potkám
všelij aké známé po Krumlo-
vě, kteří byli mými čtenáři
před čtyřiceti padesáti lety,
ukazují mi svoje vnoučata a
řikají: Podle vašeho vzoru
dnes dětem také čteme pG
hátlky.

valěčíte za sro! obdivuhodnorr korr
dici aldivnfur$ žvofu, kterýiste
vedh?

Tatínek nebyl Zdráv, ale
maminka měla pra\4ý ven_
kovský kořínek, dožila se 84
let. Roaliče mě odmalička Yy_
chováva]i bez rozmazlování.
sami byli velcí sportovci, jak
se za pryní republiky slušelo,
také vodáci, pěši turisté, taha-
li nás po všech hIadech a

zámcích. Už v pěti letech jsem
začala chodit do sokola, po"
tom přibyly další sporty
byallela jsem u řeky, a tak
j§em se ch}tla vodáctví. Řekla
bych, že sev kondici držím
neustálým pohybem, ale také
přísnou životo§právou. v ži
votě jsem neměla vpuse ciga-
retu, wdržím žítbez masa,
při zelenilě a ovoci.

Pocházíte z Přahy, jakjste se ocitla
v Ceském ](rumlově?

Jsem sice naTozena v PIaz e
a tam j sem také \Tstudovala,
ale Velkoměstský život mě ni-
kdy přiliš netáhl. Krumlov,
kam jsem utekla při pn'rií pří-
ležitosti, která se naskytla, už
šede§át let považuji Za svuj
domov a j§em zato ráda.Kďyž
se dnes potkám se spolužáky z
Prahy, zjistím, že chodím do
divadla častěj i a užť i si vice
koncertů než oni, Na velko-
městojen nadávají.

vděčfte za to, žej§te objevíla
Krudov, i sYé knihovnické píáci?
Jakj§te §€ k ní vrůbec do6ta|a?

Kilyž jsme ještě bydleli v
PraZ e, mamin]ra zde navště-
vovala úsďední městskou
knihovnu. Jájsem chodila s
ní a rádajsem si povídala s

paní knihovnicí. Ftalajsem se
jí, co taková knihorrnice dělá.
A ona říkala, že taková paní
musi znát, cojep§ánove
všech knihách, a musí je půj"
čovat lidem, kteří se poťebují
něcodozvědět. Amně se to tak
zalíbilo, že jsem nakonec kni-
hol,rrictví také wstudovala.
Jenžeiako novou zaměstnan-
kyni pražské knihovny mě
pak strčili do skladu, kde ne-
byla okna a hučelo dalkové
topení, navíc jsem dělala jeal-
notváŤnou práci. Takže
jakmile j§em se alozvěilěla, že
v Českém krumlově shání
někoho do pojízdné knihor..rry
a že nikdo nemá odvahu po-
prat se s t!Ťdou prací v po-
hranlči, opustila jsem rodiče
avroce 1951 odešla najih.

MíÉete ďibližit píincip pojízdne
knihovíly?

v době, kdy navesnicích
byly zrušeny německé
knihoyny a ty českéještě nee-
xistovaly, bylo mým úkolem
obj ižalět region a nabízet li
dem v pohTaničí knihy.
Mnohdy to nebylo jednoďu-
ché, protože dosídlenci, kteří
do této oblasti přišli, byli čas_
to neglamotní. Takže se svě-
tovou klasikoujsem tady ne-

uspéla, Každou knihu jsemli
dem musela ukázat, pověalět
jim, očemje, oni si pTohléalli
obrázky... Ťak si k četbě na-
chiázeli cestu. Také jsem prc-
mitala různé filmy. Vždyjsem
předem ohlá§ila, ať v dané vsi
připraví vyžehlené prostěra-
dlo, které §e pŤipevnilo třeba
na l.rata od stodoly, a promí-
talo se. Lidé se alo děj e íilmu
mnohdy vžili tak, že když na
plátně začalo pršet, ženy uti-
kaly domů s tím, žemajína
plotě prád1o.

Jak pojízdná knihovm Wpadala?
Bylo to auto Praga RND, po

stěnách byly regály s kniha-
mi, v podstatě obdoba poj izd_
né prodejny. A na střeše mik-
rofon. To abychom se mohli
ohlásit, kilyž j sme s řidičem
do nějaké vsi přijeti. Mnohdy
jsme jezdili jen po zpen ně-
ných polních cestách, v Zimě
by1o nutné s sebou vozit lopa-
tu s kýblem písku, i tak jsme
mnohokrát zapadli. Ale byla
jsem mladá, brala jsem to tak,
že to j inak nej de, že to tu mu-
sime vydržet. A když na nás
lidé byli hodní a měli nás rádi,
anito nešlojinak.

0d íohr l954jste ale pú§obila v ka-
menné knihovně_

Když už sepaknenašel ni-
kdo, kdo by Pragu opravil,
kamenné knihovny se stabili-
zovaly a v kŤumlovské
knihovně se uvobxilo ředitel,
ské místo, nastoupi]a jsem
tam. Jenže v roce 1968, když
jsem nesouhlasila se vstupem
spojeneckých vojsk, íDějí,,-
ditelského křesla ze dne na
den sesadili. v knihovně j§em
ale pracovala až do odchodu
do penze v roce 1985, věnovala
jsem se hlavně dětem.

Dáviite dnes z!l[29dst.ní z piž-
ské knihovtty, i€ž váln coby malánu
děvěeti řil(a|& že knihovnic€ na§dí
zllát coje p6áno ve vš€ch kíihách?
Znáteto ivy?

Za liJasickou litelaturu ru-
čím, už ilíky průpravě na vy-
soké škole.Těžko bych se ale
přinutila číst úplně moderní
literatuŤu, zvlášť experimen,
tálníautory. Někaly, sotva se
podívám na přebal knihy, si
řeknu, že to číst nebudu. Ani
moderní verše mi moc neříka-
j i, ani j e nedokláži aločíst do
konce, stejně jako texty plné
sprosťáren. Ale vždyjsem si
vážilatoho, cojsem se Z knih
mobla dozvěilět.

d a v roce
činná V i
n Klubu čeí

HoBBY. Na knihy n€dá Věřa Pazdefková dopustit Na sofinku Ukazuje
jednu ze svých oblibených, Raisovi zapadlé vlastenca ,,I jájsem vlastňě
takový zapadlý vla§tenec"'podotkla s úsnrěven Foto: D€n íllMartin Tróster

l
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NÁVRH NA CENU MĚSTA ČBSrÝ KRUMLOV
za rok 2010

Jméno a adresa nominovaného kandidáta:

Věra PAZDERKOVÁ, Homí Brrána, Pod vyhlídkou 148, 38l 0l Český Krumlov

Zdůvodnění předkládaného návrhu:

Od roku 1951 působila Věra Pazderková jako knihovnice na Českokrumlovsku,
od roku 1954 pak jako ředitelka knihovny v Českém Krumlově. V roce 1968 byla
z politických důvodů odvolána, ale v knihovně dále působila až do roku 1985. Během
své činnosti se věnovala nejen své práci knihovnice a stovkám kumlovských čtenařů,

ale předevšim práci s dětmi v Klubu mladých čtenařů, jimž prošlo několik generací

mladých čtenářů. Občané města ji znají jako Pohádkovou babičku, kdy dětem četla

pohádky v rrimci Pohádkového lesa a z dalších jejích ,,pohádkov,ých" aktivit, Zároveň se

podílela jako cvičitelka na činnosti klubu českých turistů start a vychovala několik
generací vodáků a turistů. Organizaci výletů pro členy KCT a pravidelným vodáckým
výletům se svými bývalými svěřenci se věnuje dodnes, a to stále s neutuchající energií.

Věra Pazderková v rámci sqich aktivit, ale především vlastním příkladem.
naučila stovky dětí také slušnosti, poctivosti a ohleduplnosti, nesobeckosti, statečnosti.

A to nezištně a s velkou láskou. Mezi její životní lásky, přirozeně kromě rodiny a

nejbližších, patři též láska k českému Krumlovu a k řece Vltavě, které neodmyslitelně
náieži k jejímu osobnímu poselství. ]'

Věra Pazderková letos oslavila osmdesáté narozeniny. Jak jinak, nď v kruhu své

rodiny a svých blízkých. Slavnostního splutí řeky Vltavy dne 2.4.2011 se účastnili
osmdesátnici, šedesátnici, čtyřicátníci, jejich rodiny a děti. Tedy všichni ti, které věra
Pazderková poznamenala, v pozitivnim slova smyslu, na celý život, a kteří jsou jí za to

náležitě vděčni. Asi nejlépe to lze vyjádřit citací z kroniky, kterou Věra dosud pečlivě

vede: ,,Děkuji, že jsi mi ukázala cestu životem".
Věřím, že díky výše uvedenému, díky svému osobnímu piíkladu a dlouholeté

nezištné činnosti pro široký okruh občanů města si Věra Pazderková cenu města Ceský
Krumlov plně zasluhuj e.

Jméno a adresa navrhovatele:

Jan Vozábal, Strmá 180,381 01 Český Krumlov

v Českém Krumlově, 8.4.2011
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