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Paní Nûmcová, setkáváme se na pÛ-
dû knihovny, navíc na konci „Mûsíce
ãtenáfiÛ”. Jakou kníÏku máte právû ro-
zeãtenou Vy?

Teì jsme malovali, takÏe jsem muse-
la uklízet a pfierovnávat knihovnu.
A pfierovnávat velikou knihovnu, to je
pro mû na jedné stranû radost, ale na
druhou stranu mi to trvá neskuteãnû
dlouho. Vezmu do ruky kníÏku, kterou
jsem tam mûla dlouho pûknû zafiaze-
nou, na chvilku si k ní sednu a aÏ pak
zase jdu ukáznûnû pokraãovat v úklidu.
Takto jsem v na‰í knihovnû na‰la
Bengta Danielssona – Gauguin na
Tahiti a Markézách. Vzpomnûla jsem
si, Ïe jsem to ãetla kdysi hodnû dávno,
takÏe jsem si ji teì pfieãetla znovu.
KdyÏ jsme byli pfied mûsícem t˘den na
horách, tak jsem tam ãetla publikaci
Igora Luke‰e âeskoslovensko nad pro-
pastí: Selhání americk˘ch diplomatÛ
a tajn˘ch sluÏeb v Praze 1945–1948.
A musím fiíct, Ïe to bylo pro mû v mno-
hém objevné, protoÏe nûkteré skuteã-
nosti jsem neznala. 

Jaké kníÏky kupujete vnouãatÛm?
¤ekla bych, Ïe v tomto ohledu jsem 

úplnû klasická babiãka. Já mám teì uÏ
patnáctiletého vnuka Matyá‰e a desetile-
tou vnuãku Annu Sáru. Oba dva na‰tûstí

mají rádi knihy a ãtou. Zaãali jsme po-
hádkami, pak jsme ‰li pfies dobrodruÏné
kníÏky. V mém dûtství byl pro mû tou do-
brodruÏnou literaturou Tom Sawyer, pro
Matyá‰e uÏ to byl Harry Potter. U patnác-
tiletého ãtenáfie mám ale dojem, Ïe nastu-
puje úplnû rovnocenná schopnost ãíst 
literaturu pro dospûlé. Patnáctilet˘ hoch
nebo dívka mÛÏe sdílet radost z literatury

se sv˘mi rodiãi a ãíst 
úplnû stejné knihy.
Platí také, Ïe kdyÏ ãte-
te nûjakou knihu v rÛz-
ném období svého Ïi-
vota, tak si vypí‰ete, co
vás oslovilo tfieba pfii
první ãetbû. Podruhé
zjistíte, Ïe to sice je za-
jímavé, ale podstatu vi-
díte zcela nûkde jinde.
A kdyÏ se ke kníÏce
vrátíte potfietí, tak tam
naleznete je‰tû nûco, co
jste pfied tûma pûtadva-
ceti roky nevidûla.
V tom je literatura mi-
mofiádnû pfiínosná.

Vy jste si koneckon-
cÛ otevfiela vlastní
knihkupectví hned v ro-
ce 1992. ·la byste do
toho dnes znovu?

Já bych do toho urãitû ‰la znovu.
Myslím, Ïe pokud se ãlovûk mÛÏe postavit
na vlastní nohy, ukázat, co v nûm je, jít za
tím snem, za sv˘m cílem, za nûãím, co jej
láká - tak to udûlat musí. ProtoÏe má pro
to moÏná jedin˘ správn˘ okamÏik v Ïivo-
tû. Pokud ho nevyuÏije, tak uÏ by tu veli-
kou v˘zvu, velikou ‰anci, propásl. A to
bych urãitû nechtûla.

Pfiesto dnes stále více absolventÛ chce
jít pracovat do státního sektoru a nemá
zájem pustit se do podnikání.

Z tohoto jediného úkazu lze vyãíst,
Ïe b˘ti Ïivnostníkem je mimofiádnû ob-
tíÏné. NemÛÏete skonãit úderem páté
hodiny. Pracujete po veãerech, obûtuje-
te tomu víkendy, léto, svátky. A zároveÀ
se chcete vûnovat rodinû, nezanedbávat
rodiãe, mít okruh pfiátel, které jste mûla
dosud. A to v‰echno dáváte na misku
vah ve chvíli, kdy se rozhodujete. Ono
fiemeslo sice tak dobfie ohodnocené ne-
ní, ale je skuteãnû zlat˘m dnem pro spo-
leãnost. Îivnostníci totiÏ po spoleãnosti
nic nechtûjí. Chtûjí jenom, aby mûli
‰anci dûlat to, co umûjí, to, co chtûjí.
Chtûjí, aby jim nûkdo zbyteãnû neházel
klacky pod nohy, aby nesedûli dvû hodi-
ny dennû nad rÛzn˘mi v˘kazy a hlá‰ení-
mi. ProtoÏe ty dvû hodiny mohou nûco
uÏiteãného dûlat. Pokud budu moci dvû
hodiny vydûlávat a ne sedût nad papíry,
tak mohu tfieba i nûkoho zamûstnat.
Kdyby nad podnikáním spoleãnost za-
ãala pfiem˘‰let z tohoto úhlu, tak by si
musela v‰ech, kdo se do toho pustí,
hodnû povaÏovat.

Paní Nûmcová, dûkuji Vám za rozhovor
a pfieji Vám mnoho úspûchÛ ve Va‰í práci. 

Hana Lipovská
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Na‰e paní Miroslava Nûmcová: 
v kraji Franti‰ka Halase

Paní poslankynû Miroslava Nûmcová besedovala se
ãtenáfii Mûstské knihovny Blansko v rámci celostát-
ního projektu „Bfiezen – mûsíc ãtenáfiÛ”. 


