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Co s budkou, když 
se z ní už nevolá? 
Záplni j i  literatura 
Na některá veřejná místa se vrátí staré telefonní budky, které pomalu opouštějí 
pražské ulice. Bude v nich však chybět přístroj se sluchátkem. Mladí lidé, kterým 
bylo telefonních budek líto, se je rozhodli přestavět na malé veřejné knihovny. 

PRAHA Není to tak dávno, co si Mo
nika Serbusová zašla s kamarádem 
Pavlem Železným do restaurace 
„na jedno". Dnes už ani nevědí 
proč, ale začali si nostalgicky poví
dat o tom, jak z ulic Prahy mizí sta
ré telefonní budky. 

„Vymýšleli jsme, jak by se ještě 
daly využít," líčí Serbusová okamži
ky, kdy se zrodil nápad přestavět 
budky na veřejné knihovny. Ona 
sice navrhovala, že by je využila 
jako miniaturní prodejny s módou 
mladých návrhářů, ale nakonec 
zvítězil plán Pavla Železného. Vy
myslel, že z budek by šlo odstranit 
přístroj, namontovat do nich pplič-
ky a vysázet na ně knihy. Projekt 
nazvali KnihoBudka. 

A aby plán, j ak se v mnoha přípa
dech stává, nezůstal nenaplněným 
snem, začali shánět peníze a prázd
né budky. Obojí našli takřka na jed
nom místě. 

„KnihoBudky jsou první svého 
druhu. Na tomto kreativním nápa
du oceňujeme především to, 
že dobrému účelu poslouží budky, 
které by jinak už neměly žádné vy
užití," říká Klára Tichá, manažerka 
Nadace Telefonica, která jim na 
projekt dala peníze. 

Navíc jim společnost ve skladu 
vysloužilých telefonních budek na
šla sedm, které Serbusová se Želez
ným opravili, přetřeli, ze starých 

» v obchodním centru 
by knihovny mohli 
využít muži, kteří čekají, 
až si partnerka nakoupí. 
Máme i erotické romány. 

přepravek pro ně vyrobili poličky 
na knihy. První veřejnou knihovnu 
v budce otevřou dnes v nemocnici 
IKEM. 

„KnihoBudka v IKEM poslouží 
všem a doufám, že si v ní vyberou 
i pacienti, kteří jsou tu hospitalizo
vaní a potřebují si zkrátit dlouhou 
chvíli," říká Serbusová. 

Knihovničku postaví do druhé
ho patra k hlavnímu vchodu, aby 
pro knížky lidé nemuseli chodit da
leko. „A aby si je vzali při cestě za 
lékařem,'̂  dodává ředitel IKEM 
Aleš Herman. Pacienti tu najdou 
třeba Volání divočiny od Jacka Lon
dona, řadu detektivek, romantic
kých a dobrodružných románů. 
„Nechceme lidi svazovat pravidly. 
Proto si je odtud mohou půjčovat 
nebo je vyměňovat zdarma a jak se 
jim zlíbí," řekla Serbusová. 

Organizátoři projektu nasbírali 
čtyři přepravky knížek. Část jich 
dostali darem a plný pytel jich při
vezla babička Moniky Serbusové. 
Kdo se chce zbavit starých knih, 

může jich pár nechat v budce pro 
další čtenáře. „Kdyby jich bylo víc, 
tak by bylo lepší, kdyby je lidé pře
dali nám," uvedla pořadatelka. 
Jsou připraveni na riziko, že se 
knížky z budek ztratí. Prázdná mís
ta chtějí ze zásob doplňovat. 

Další budky zprovozní v Nemoc
nici Na Bulovce či v obchodním 
centru Galerie Fénix. „Tady by je 
mohli využít třeba muži, kteří čas
to čekají, až si jejich partnerky na
koupí. Máme i eroticky laděné ro
mány, ty bychom mohli dát sem," 
podotýká žertem Serbusová. 

Tři budky jsou neobsazené. Po
kud je někdo chce „adoptovat", 
má se pořadatelům přihlásit. V prv
ní fázi je chtějí dávat na uzavřená 
místa, ale do budoucna, pokud se 
nápad lidem zalíbí, je rádi postaví i 
na ulice, nádraží a u stanic metra. 

V metru by lidé půjčovny asi oce
nili nejvíce. Dopravní podnik však 
knihovny ve stanicích otevírat 
z bezpečnostních důvodů nechce. 

V Praze je nyní 1 555 telefon
ních automatů. Jejich počet za po
sledních deset let klesl o 60 pro
cent. I ty zbylé lidé méně využívají. 
„Počet volání meziročně klesá o 10 
až 15 procent. Nejvytíženější auto
maty jsou v turisticky exponova
ných oblastech a na nádražích," 
doplnila za firmu Telefonica Lucie 
Jungmannová. Kateřina Frouzová 
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FAKTA 

KnihoBudky 
První pražska veřejná knihovna 
v bývalé telefonní budce se otevře 
dnes v nemocnici IKEM. Bude stát 
v druhém patře u hlavního vchodu. 
Další budou fungovat v Nemocnici 
Na Bulovce a také vedle kavárny 
v obchodním centru Galerie Fénix. 
Zbývající čtyři budky chtějí postavit 
do Velikonoc. Tři z nich jsou volné 
a organizátoři je nabízejí 
„k adopci" (lcniliobudka.cz) 
V první fázi .chtějí knihovničky 
dávat do uzavřených prostor, ale 
když se nápad osvědčí, rádi je 
postaví i na ulice, nádraží či ke 
stanicím metra. 

Natři to budce Taliovým heslem vyzvali autoři 
nápadu na Facebooku kohokoliv, ať navrhne 
vzhled některé ze sedmí prvních knihoven. Vybraní 
kreativci pak museli sami svůj návrh zrealizovat. Na 
snímku jednu z budek přetvářrfveta Havlová. 

Barva a štětec l za vzletným nápadem se skrývá 
práce. 3x foto: Archiv projektu KnihoBudka 

Žádná uniformita Každá knihovna bude mít svůj 
originální vzhled. Pavel Železný při práci. 
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