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I. ÚVOD 
 
     Klub dětských knihoven SKIP ČR (dále jen KDK) je největší a nejaktivnější odbornou 
sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Rok 2016 byl už 22. rokem jeho 
činnosti. Náplň se v průběhu let ustálila do tří základních okruhů: 
 

 aktivity a projekty na podporu rozvoje dětského čtenářství 

 spolupráce a sdílení zkušeností, námětů a informací 

 podpora odborného vzdělávání knihovníků dětských oddělení 
 

     V současné době má klub (dle databáze) 378 členů, tvoří ho 12 regionálních klubek, jeho 
vrcholným orgánem je valná hromada, řídícím orgánem je tzv. „mozkový trust“, složený 
z předsedkyní regionálních klubek a garantů celostátních klubových projektů. Čestným 
členem je předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Předsedkyní KDK je od října 2011 
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka Knihovny města Plzně, v roli tajemnice 
dlouhodobě působí Stanislava Benešová, ředitelka Městské knihovny Nová Paka.  
     KDK má zásadní význam pro činnost a rozvoj dětských oddělení knihoven v České 
republice. Vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci, úzkou spolupráci knihovnic, výměnu 
nápadů, zkušeností i metodických textů a materiálů. Organizuje odborné vzdělávání, 
připravuje společné projekty, navazuje kontakty, propaguje a prezentuje práci knihoven 
s dětským čtenářem.  

 

MOZKOVÝ TRUST 

     V roce 2016 se tzv. „mozkový trust“ KDK sešel v Národní knihovně v Praze 2x 
(2. února a 30. srpna 2016) o účasti 19 a 15 lidí vč. hostů. Na programu jednání byla zejména 
příprava a hodnocení celostátních projektů a celostátních aktivit z oblasti dětského čtenářství.  

 

VALNÁ HROMADA 

     Valná hromada KDK SKIP ČR se koná pravidelně jedenkrát za rok. Je příležitostí nejen 

pro zhodnocení práce za uplynulý rok a plánování aktivit na příští období, ale především 

místem pro osobní setkání knihovníků. Letošní, už 23. valná hromada KDK SKIP ČR 

se uskutečnila 1. listopadu 2016 v Městské knihovně Hodonín. Zúčastnilo se 24 lidí, tj. asi 

6 % všech členů KDK (vloni 37 lidí, tj. 10 %).  

     Městská knihovna Hodonín ve svých velkorysých prostorách přijala účastníky vlídně 

a pohostinně. Zazněla hodnocení celostátních projektů (Noc s Andersenem, Kde končí svět, 

SUK, OKNA, Setkání s loutkou, Kamarádka knihovna) i hodnocení práce regionálních 

klubek. Největší potlesk sklidilo vystoupení o Noci s Andersenem coby sólo pro dva hlasy 

v podání Hany Hanáčkové a Miroslavy Čápové z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 

v Uherském Hradišti. Eva Kordová s sebou přivezla plnou krabici publikací o památných 

stromech Turnovska a kouzlu stromů pohádkovníků. Marika Zadembská z Knihovny Třinec 

inspirovala úspěšnou lekcí „O líné knihovnici“ a Michaela Baštecká z Brandýsa nad Labem 

zas „Putováním s kocourem Mikešem“ po středních Čechách.  

     Ve dnech 2. a 3. listopadu na valnou hromadu navázal odborný seminář na téma 

současné kvalitní literatury pro děti a mládež v režii Adély Dilhofové z Moravské zemské 

knihovny v Brně. Celkem 36 účastníků nejprve vyslechlo stejnojmennou přednášku 

Mgr. Marcely Hrdličkové z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doprovázenou 

obrazovou prezentací. Posluchači se dozvěděli, že v České republice je v současné době 

nadprodukce knih (jen v roce 2015 vyšlo pro děti 1 962 titulů). Už ani dětská literatura se ale 

nedokáže bránit komercializaci a bulvarizaci, mnohdy slouží jen jako propagace filmu či PC hry. 

Nová vydání starých dobrých knih mají mnohdy zavádějící obálky. Téměř chybí realistická 
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próza, trvá krize chlapeckého románu. V současné příběhové beletrii se objevuje téma 

handicapu a smrti, homosexuality a nadužívání drog, antiutopické vidění světa.  

     Odpoledne se účastníci rozdělili přibližně na dvě poloviny. Jedni (20 lidí) zvolili workshop 

Niny Rutové z Prahy Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě 

knížky pro děti. Pak na příkladu knihy Ivony Březinové Lucka Luciperka nacvičovali čtení 

v páru a s otázkami, předvídání a hledání důkazů v textu, použití Vennova diagramu apod. 

Druzí (13 lidí) upřednostnili workshop manželů Volkmerových z Ostravy Práce s loutkou 

v knihovnické praxi, vyzkoušeli si ruku jako loutku, loutku a knihu, loutkové divadlo jako 

nástroj vzdělávání. Obě dílny byly absolventy vysoce hodnoceny – prostě skvělé! 

     Zatímco první „volný“ večer strávily knihovnice v menších skupinách u vína v Hodoníně, 

druhý večer se linkovým autobusem společně vypravily do vinného sklípku Vinařství Pod 

kopcem v nedalekých Mutěnicích (18 lidí). Zde ochutnaly nejen dvanáct vzorků pravého 

moravského moku, ale i dobrou játrovou pomazánku, a kromě lahví si domů odvážely i recept 

majitele pana Konečného.    

     Po komentované prohlídce Městské knihovny Hodonín ve čtvrtek dopoledne odborný 

seminář završila panelová diskuse Nakladatelství pro děti se zaměřením na trendy v současné 

literatuře a východiska nakladatelských plánů. Diskusi moderoval prof. PhDr. Tomáš 

Kubíček. Zúčastnili se zástupci předních alternativních nakladatelů - Iva Pecháčková 

(Meander), Tereza Horváthová (Baobab) a Joachim Dvořák (Labyrint a časopis Raketa). – 

Co se děje v současné literatuře pro děti? Jako žánr je čím dál volnější, reaguje na vývoj 

světa, přidává obrazy na úkor textu. Jedním z trendů jsou vzdělávací knihy s humorem, 

obrazem a poezií… Je málo skvělých vypravěčů, ubývá dětí, které by takové knihy chtěly 

číst. Knihy, které teď vycházejí, už potřebují spolupráci dospělého, jsou určené pro společné, 

rodinné čtení. Nebo pro společné knihovnické. 
     (Zpráva z valné hromady je k dispozici na http://www.kdk.munovapaka.cz v sekci Výroční 
zpráva, v záložce Zpráva z VALNÉ HROMADY KDK SKIP za rok 2016 ke stažení zde.  
     Další reflexe na http://duha.mzk.cz/clanky/valna-hromada-skip-kdk-odborny-seminar-na-
tema-literatura-pro-deti, http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/skip-seminar, 
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_415.htm#ti.)  

  

Foto: archiv MěK Hodonín.  

Workshop Práce s loutkou v knihovnické praxi   

http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://www.kdk.munovapaka.cz/hromada15.doc
http://duha.mzk.cz/clanky/valna-hromada-skip-kdk-odborny-seminar-na-tema-literatura-pro-deti
http://duha.mzk.cz/clanky/valna-hromada-skip-kdk-odborny-seminar-na-tema-literatura-pro-deti
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/skip-seminar
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_415.htm#ti
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KONFERENCE ANDERSEN 
     Knihovnice dětských oddělní celé republiky využívají pro vzájemnou komunikaci 

elektronickou konferenci Andersen (andersen@cvut.cz). Původně byla vytvořena jako 

komunikační kanál pro „spáče“ první společné Noci s Andersenem v roce 2001, později byla 
otevřena všem, kteří pracují s dětmi a mládeží v knihovnách. Konference je neveřejná 
a na konci roku 2016 měla 958 členů. Je stále velmi užitečná, živá a neformální. Mozkový 
trust dále využívá ke komunikaci uzavřenou elektronickou konferenci „Mozek“. 

 

PŘEHLED KLUBEK 
 

Region 

 

Klubko Předsedkyně 

01 Praha Mgr. Jana Hradilíková MěK Praha 

02 Střední Čechy Michaela Baštecká Knihovna E. Petišky Brandýs n. L.  

02 Příbramsko Mgr. Kateřina Pechová MěK Dobříš 

03 Jižní Čechy Václava Vyhnalová  MěK Planá nad Lužnicí   

04 Plzeňsko Mgr. Helena Šlesingerová, MBA Knihovna města Plzně 

05 + 06 Severní Čechy Alena Koudelková Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích                       

07 Liberecko Eva Kordová MěK A. Marka Turnov 

08 Východní Čechy Mgr. Marta Staníková MěK Slavoj ve Dvoře Králové n. L. 

09 Jižní Morava Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna J. Mahena v Brně 

09 Zlínský kraj Miroslava Čápová Knihovna B.B.B. Uherské Hradiště                        

10 Severní Morava Mgr. Marika Zadembská  MěK Třinec  

11 Karlovy Vary Bc. Klára Rozsypalová MěK Loket 

Foto: archiv MěK Hodonín.  

Workshop Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti  

 

mailto:andersen@cvut.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY KDK 
 

KDK SKIP ČR  

 
 http://www.kdk.munovapaka.cz/ 

KDK Jižní Morava  http://www.kjm.cz/skipkdk 

KDK Zlínský kraj  http://www.kfbz.cz/klub-detskych-knihoven-zlinskeho-kraje 

KDK Severní Morava  http://klubko-skip10-cz.webnode.cz/ 

KDK Karlovy Vary  www.klubkokv.cz 

 https://www.facebook.com/pages/Klub-

d%C4%9Btsk%C3%BDch-knihoven-

Karlovarsk%C3%A9ho-kraje/531862203614228?fref=ts 

Databanka   http://www.kjm.cz/knihovnici 

Den pro dětskou knihu  http://www.dendetskeknihy.cz/ 

Impulsy  http://impulsy.kjm.cz/ 

Kamarádka knihovna  http://kamaradkaknihovna.cz/     

Noc s Andersenem  http://www.nocsandersenem.cz/ 

SUK  http://www.npmk.cz/node/707 

 

 

 

 

 

 
 

 

PŘEHLED PROJEKTŮ 

 

Hlavní klubové projekty 
 

Projekt  Garant 

Noc s Andersenem Hana Hanáčková 

Miroslava Čápová 

Knihovna B.B.Buchlovana 

Uherské Hradiště 

Kde končí svět? Jana Hladíková 

Eva Kordová  

Mgr. Helena Šlesingerová, MBA 

MěK Jindřichův Hradec 

MěK A. Marka Turnov 

Knihovna města Plzně 

Kamarádka knihovna Zlata Houšková SKIP ČR 

OKNA (O KNihovnických Aktivitách) Bc. Iveta Novotná 

Mgr. Marika Zadembská 

MěK Chrudim 

Knihovna Třinec 

Setkání s loutkou Bc. Iveta Novotná MěK Chrudim 

 

Projekty ve spolupráci  
 

Projekt  Garant 

Anketa SUK Národní pedagogické muzeum a knihovna  

J. A. Komenského Praha 

Knihovnická dílna Jičína – města pohádky Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka SKIP ČR  

Den pro dětskou knihu SKIP ČR - Sekce veřejných knihoven  

Databanka Knihovna J. Mahena v Brně  

Impulsy v literatuře pro děti a mládež Knihovna J. Mahena v Brně  

Škola naruby – Čtenářské deníčky pro děti a rodiče SKIP ČR – SKIP 10 

Čtenářské pasy – Cesty za knihou SKIP ČR – SKIP 10 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://www.kjm.cz/skipkdk
http://www.kfbz.cz/klub-detskych-knihoven-zlinskeho-kraje
http://klubko-skip10-cz.webnode.cz/
http://www.klubkokv.cz/
https://www.facebook.com/pages/Klub-d%C4%9Btsk%C3%BDch-knihoven-Karlovarsk%C3%A9ho-kraje/531862203614228?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Klub-d%C4%9Btsk%C3%BDch-knihoven-Karlovarsk%C3%A9ho-kraje/531862203614228?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Klub-d%C4%9Btsk%C3%BDch-knihoven-Karlovarsk%C3%A9ho-kraje/531862203614228?fref=ts
http://www.kjm.cz/knihovnici
http://www.dendetskeknihy.cz/
http://impulsy.kjm.cz/
http://kamaradkaknihovna.cz/
http://www.nocsandersenem.cz/
http://www.npmk.cz/node/707
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II. CELOSTÁTNÍ AKTIVITY A PROJEKTY NA PODPORU DĚTSKÉHO 

ČTENÁŘSTVÍ 
 

UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA  

     VIII. ročníkem pokračoval úspěšný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Cílem projektu je rozvoj četby hned 
od prvních měsíců školní docházky dětí, 
vytvoření základů návyku pravidelného čtení 
a potřeby využívat pro získávání vědomostí 
veřejné nebo školní knihovny i ostatní 
kulturní instituce v místě bydliště.  
     Zatímco v prvních třech ročnících byl 
projekt podporován Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a jeho nositelem 
byl Ústav pro informace ve vzdělávání, 
pracoviště Národní pedagogická knihovna Komenského, od IV. ročníku je pořadatelem SKIP ČR. 
Do projektu přihlašovala žáky prvních ročníků ZŠ veřejná knihovna (institucionální člen 
SKIP ČR) ve spolupráci se školou. Dospělí měli za úkol pracovat se žáky nad rámec školních 
osnov, od listopadu do května pro ně připravit nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádat 
další akce, například společné čtení, besedu se spisovatelem nebo ilustrátorem, výstavku knih 
apod. Odměnou za vynaloženou námahu pak byla dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká 
novinka, vytvořená a vydaná výhradně pro účastníky projektu (tzn. že nejméně po dobu tří let 
ji nelze koupit v běžné knihkupecké síti). Ve školním roce 2015/2016 to byla knížka 
spisovatelky Kláry Smolíkové Knihožrouti s ilustracemi Báry Buchalové. Stejně jako 
v předchozích letech knihu z části sponzorsky vydal MUDr. Stanislav Juhaňák 
v nakladatelství Triton, s.r.o. Velkou měrou přispěly starší děti účastí v charitativním projektu 
Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz), díky němuž bylo v době od 15. 3. do 24. 6. vydání 
podpořeno finanční částkou ve výši rovných 100 000,- Kč.  
     Do projektu se v tomto školním roce přihlásilo (dle databáze přihlášek na webu SKIP) 
408 knihoven z celé republiky. Celkem si knihovny objednaly 30 664 kusů, knížka byla 
vydána v nákladu 32 000 výtisků.  
     Předávání knížek, spojené 

s dalšími akcemi knihoven po 

celé republice, probíhalo 

v měsících květnu a červnu. 

Slavnostní křest knížky 

za účasti autorky Kláry 

Smolíkové a předsedy SKIP ČR 

Romana Giebische se uskutečnil 

20. 5. 2016 v  pobočce Stodůlky 

Městské knihovny v Praze. 

Děti stodůlecké školy zapojené 

do projektu úspěšně složily 

zkoušku a poté byly pasovány 

rytířskými meči na příslušníky 

Písmenkového království. 

     Další informace na http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_204.htm#ti.   

 

 

 

( Roman Giebisch a Klára Smolíková křtí Knížku pro prvňáčka. Foto: Jana Hradilíková.  

Zdroj: https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/stodulky/fotogalerie/f1474-knihozrouti-ve-stodulkach) 

 

http://www.ctenipomaha.cz/
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_204.htm#ti
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- Projekt byl oceněn Zlatou stuhou 2009 za nakladatelský počin. Akci organizoval SKIP ČR 

ve spolupráci s KDK SKIP ČR.  Projekt finančně podpořily SKIP ČR, nakladatelství Triton, 

s.r.o. a projekt Čtení pomáhá. Garantem byl Roman Giebisch (SKIP, Národní knihovna ČR). 

Autorkou projektu je Ivana Hutařová.  

 
 

 
ANKETA SUK 2015  

     Ve středu 6. dubna 2016 v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově 

za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a dětí z Čelákovic, 

z Červeného Kostelce, z Dobříše, ze Dvora Králové, 

z Chrudimi, z Prahy, ze Sedlčan, z Turnova a z Uherského 

Hradiště slavnostně vyvrcholil už XXIII. ročník celostátní 

ankety o nejhezčí a nejoblíbenější knihu pro děti, 

vydanou v předchozím roce, SUK – Čteme všichni. Na 

závěr se pak uskutečnila velká autogramiáda oceněných 

tvůrců českých knih pro děti.  

     Akce je součástí oslav Mezinárodního dne dětské knihy. 

Název je odvozen od jména Václava Františka Suka, 

významného teoretika v oblasti literatury pro mládež a 

zakladatele jediné vědecké knihovny zaměřené na problematiku literatury pro děti a mládež, 

Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Anketa probíhá vždy od ledna do března, 

v jejím rámci se udělují Cena dětí, Cena knihovníků a Cena Noci s Andersenem. Zvláštní 

postavení má Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, a to pouze prvním vydáním 

nových českých titulů. Jejím posláním je upozornit pedagogickou veřejnost na nové tituly 

vhodné i pro výuku. Doplňující otázka na anketním lístku tentokrát zněla: „Kde nejraději čtu 

a proč?“ Do ankety se zapojily téměř 2 000 mladých čtenářů, oproti předchozímu roku 

počet hlasů mírně stoupl - přišlo zhruba o 150 hlasovacích lístků více. Knihovnice 

a knihovníci poslali 218 hlasů (vloni 202). V letošním roce bylo opět umožněno hlasování 

i prostřednictvím webového formuláře. Z celkového počtu dětí hlasovala elektronicky asi 

pětina, z knihovníků 124 lidi. Padesát vylosovaných dětí tradičně obdrželo od pořadatelů knížku, 

5 dětí dostalo za odměnu knížky tři. Více na http://www.npmk.cz/knihovna/anketa-Suk-cteme-

vsichni-hlasovani, výsledky předchozích ročníků jsou na http://www.npmk.cz/knihovna/suk-

vysledky-prechozich-rocniku. Fotografie z aktuálního ročníku dostupné z webové stránky.  

- Anketu organizovalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha 

ve spolupráci s KDK SKIP ČR.  Garantem byla Mgr. Alice Košková (Pedagogická knihovna 

J.  A. Komenského). Autorkou projektu je Ivana Hutařová. 

 

 

     VÝSLEDKY ANKETY: 

 

Cena dětí: 

1. místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 9 : Výlet za všechny peníze (CooBoo) 

2. místo: Jan Lebeda: Medovníček detektivem / ilustrovala Zdeňka Študlarová (Brána) 

3. místo: Rick Riordan: Bohové Olympu. Krev polobohů (Fragment) 

 

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP: 

1. místo: Miloš Kratochvíl: Zajatci stříbrného slunce / ilustrovala Iku Dekune (Triton) 

2. místo: Jiří Černý, Jana Jůzlová: Světoví Češi / ilustroval Jiří Fixl (Mladá fronta) 

3. místo: Olga Černá: Klárka a 11 babiček / ilustrovala Alžběta Skálová (Baobab) 

http://www.npmk.cz/knihovna/anketa-Suk-cteme-vsichni-hlasovani
http://www.npmk.cz/knihovna/anketa-Suk-cteme-vsichni-hlasovani
http://www.npmk.cz/knihovna/suk-vysledky-prechozich-rocniku
http://www.npmk.cz/knihovna/suk-vysledky-prechozich-rocniku
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Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství (bez rozlišení pořadí): 

 Olga Černá: Klárka a 11 babiček / ilustrovala Alžběta Skálová (Baobab) 

 Jiří Dvořák: Havětník / ilustrovala Daniela Olejníková (Baobab) 

 Renáta Fučíková: Praha v srdci (Práh) 

 Ivana Peroutková: Kristián a kocour Teo / ilustrovala Barbora Kyšková (Albatros) 

 Klára Smolíková: H.U.S. (Hus úplně světovej) / ilustroval Lukáš Fibrich (Kalich) 

 

Cena Noci s Andersenem (od dětí, které nocovaly): 

 Klára Smolíková: Na hradě Bradě / ilustroval Honza Smolík (Albatros) 

 

     20 nejčtenějších knih: 

1. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 9 – Výlet za všechny peníze (CooBoo) 

2. Jan Lebeda: Medovníček detektivem / ilustrovala Zdeňka Študlarová (Brána) 

3. Rick Riordan: Bohové Olympu – Krev polobohů (Fragment) 

4. Jiří Černý, Jana Jůzlová: Světoví Češi / ilustroval Jiří Fixl (Mladá fronta) 

5. Večerníčkův pohádkový svět / kolektiv autorů (Česká televize) 

6. Kamila Skopová: Vánoční příběh (Grada - Bambook) 

7. Rachel Renée Rusellová: Deník Mimoňky (Mladá fronta) 

8. Astrid Lindgrenová: Skřítek Nils / ilustrovala Markéta Vydrová (Albatros) 

9. Klára Smolíková: Na hradě Bradě / ilustroval Honza Smolík (Albatros) 

10. Olga Černá: To je Praha / ilustrovala Michaela Kukovičová (Baobab) 

11. Ivana Peroutková: Anička a divadlo / Eva Mastníková (Albatros) 

12. Daniela Krolupperová: Kouzelná aktovka / ilustrovala Vlasta Baránková (Albatros) 

13. David Walliams: Příšerná teta (Argo) 

14. Marka Míková: Varvara – kniha o velrybím putování / ilustroval Miro Pogran (Fantasos) 

15. Petra Dvořáková: Flouk a Líla / ilustrovala Kateřina Hikadová (Host) 

16. Dana Rusková: První velký případ / ilustroval Luděk Bárta (Albatros) 

17. Jana Šrámková: Zuza v zahradách / ilustrovala Andrea Tachezy (Labyrint) 

18. J. K. Rowlingová: Harry Potter a kámen mudrců / ilustroval Jim Kay (Albatros) 

19. Olga Černá: Olga Černá : Klárka a 11 babiček / ilustrovala Alžběta Skálová (Baobab) 

20. Jiří Žáček: Kamarádi zvířátka (Fragment) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (Foto - zdroj: http://npmk.cz/knihovna/anketa-Suk-cteme-vsichni-2015-reportaz) 

http://npmk.cz/knihovna/anketa-Suk-cteme-vsichni-2015-reportaz
http://npmk.cz/sites/default/files/obrazky/2016/suk-cteme-vsichni-2015_128.jpg
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NOC S ANDERSENEM  

     XVI. ročník Noci s Andersenem v pátek 1. dubna 2016 napočítal 95 824 dětí 
a dospělých z 22 zemí světa, kteří „spali“ na celkem 1 633 
místech naší planety. V České republice se zapojilo 1 311 
míst, z toho bylo 639 knihoven, 582 škol a 90 dalších institucí. 
Na Slovensku to bylo 242 míst, nocovalo se také na 39 místech 
v Polsku, 11 ve Slovinsku a 30 místech v dalších zemích, 
a to zásluhou Českých škol bez hranic, českých krajanských 
spolků a několika velvyslanectví, za všechny jmenujme např. 
zástupce ambasády Dánského království, švédského 
velvyslanectví v Praze a ambasády v Tel-Avivu,  Bělehradě 
a Sydney... Úplně posledním registrovaným místem bylo České 
selo v Banátu, mezi registrovanými nejsou černoušci v africké 
Keni, kteří ale také nocovali. Kromě ČR se tedy spalo na Slovensku, Novém Zélandu, v Austrálii, 
Rusku, na Ukrajině,  v USA, ve Španělsku, Izraeli, Velké Británii, Německu, Francii, Keni, Polsku, 
Bulharsku, Banátu, na Slovinsku, v Chorvatsku, Dánsku, Švýcarsku, Řecku a v Makedonii.   
     Pro šestnáctou Noc s Andersenem bylo doporučeno tematické zaměření k 180. výročí 

vzniku pohádky Malá mořská víla. Čtyřicáté výročí ale oslavila i filmová verze pohádky 
Karla Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní roli.  
     Pamětní pohlednice tentokrát propagovala knihu Vratislava Maňáka „Martínek a dvířka 
do pohlednic“ s ilustracemi Anny Neborové. Distributorem pohlednic bylo nakladatelství 
Albatros. 
     Na řadě míst se opět zjevil duch Hanse Christiana Andersena, který vzal na sebe tváře 

ředitelů knihoven a škol, starostů i zastupitelů měst a obcí, zaměstnanců ambasád, 

profesionálních i ochotnických herců, školníků, učitelů, rodinných příslušníků, dobrovolníků 

i hasičů. Na oslavu jeho narozenin bylo upečeno, ozdobeno a snědeno několik stovek dortů 

a rozlito mnoho set lahví dětského šampaňského... 

     Z Andersenových pohádek vstoupila do nočního dění Malá mořská víla a s ní svět 

podmořské říše. Těch nápadů a aktivit! Např. v ZŠ Doubravník poslal vládce moří Poseidon 

na školní e-mail prosbu o pomoc s hledáním pokladu z lastur a drahých kamenů. Děti lovily 

mušle ze dna bazénu, jiné hledaly drahé kameny v Zahradě ticha. V Tel-Avivu, pět minut 

cesty od moře, se o malé mořské víle prý poslouchalo se zvlášť velkým porozuměním. 

A třeba děti v Tanvaldu si zase vyrobily mořské pytlíčky, do nichž si ukládaly perly 

za splněné úkoly.  

     Mnohde svou přítomností malé noční spáče potěšili spisovatelé, ilustrátoři a další 

významní hosté. Až v americkém Chicagu besedovala s dětmi České školy T. G. Masaryka 

spisovatelka Iva Procházková. A americké děti z České a slovenské školy v Minnesotě se 

místo plánovaného nocování setkaly s českým premiérem panem Bohuslavem Sobotkou. 

Velvyslanec Dánského království Jeho Excelence Christian Hoppe navštívil ZŠ Červený Vrch 

v Praze a zástupce velvyslanectví Per Brixen s doprovodem zavítali do Loun. Martin Severýn 

ze švédské ambasády se vypravil do Nové Paky, nová generální konzulka Hana Flanderová 

letěla za dětmi do Melbourne. Spisovatelka Sandra Vebrová byla hostem pražské ZŠ 

Resslova, Petra Braunová jako organizátorka nočního čtení pozvala do Měčína Valérii 

Zawadskou. Klára Smolíková se vypravila do Čelákovic, Lucie Seifertová do Trmic, Věra 

Chase četla pohádky dětem ZŠ Brána jazyků v Praze, cestovatel Jindřich Částka vyprávěl 

dětem ze Sedlčan o Dánsku, Norsku a Švédsku apod.  

     Připomenuti byli letošní jubilanti – český král a římský císař Karel IV., Zdeněk Svěrák, 

Miloš Macourek (s Machem a Šebestovou), Jan Karafiát (v říši hmyzu a dalších živočichů) 

anebo třeba Václav Čtvrtek. Četlo se samozřejmě ale i z knížek jiných autorů. Některá místa 

navštívili hasiči či detektivové. Jinde se zabývali historií knihtisku, vyráběli si vlastní knihy 
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i kostýmy, vyváděli se aprílem. Vypraveny byly stovky lampionových či baterkových 

průvodů.  
     Virtuální les pohádkovníků (Fabularius Anderseni) i letos přivítal mnoho nových stromků 
zasazených na památku výročí narození Hanse Christiana Andersena. Výsadbu stromků 
sledovali i vzácní hosté, např. v Jaroměřicích sám Karel IV. s chotí Annou Svidnickou. 
Kaštanovník zasadili účastníci pohádkového kongresu v Turnově, v ZŠ Husova v Táboře 
letos zasadili čtyři nové pohádkovníky (smrk, borovice, jedle a modřín), které mají za úkol 
střežit pohádkové dětství prvňáčků po celou dobu školní docházky. Nový stromek zasadili 
ve Svatém Janu nad Malší, kde si slíbili, že ho za 40 let představí svým vnoučatům. Další 
pohádkovníky hlásily Dolany u Klatov, Křešice u Litoměřic, Česká Ves (kávovník jako strom 
Písmeňáček), Rozseč na Jihlavsku (čtyři nové topoly) aj. ZŠ Slapy opatruje papírový 
pohádkovník. Děti z Pavlovic u Přerova při návštěvě pohádkovníku zapálily prskavky, 
v Ledčicích děti stromek ozdobily pentličkami, Sládkovičovo stromek ozdobilo balónky, 
do nichž děti vložily svá tajná přání.  
     Téměř na všech místech se četl úryvek z knížky Vratislava Maňáka Expedice z pohlednice, 
autor připravil pro děti i křížovku, doplňovačku a kvíz.  
     Součástí nočních soutěží bylo též hlasování v anketě SUK - Čteme všichni Národní 
pedagogické knihovny Komenského. Tentokrát přišlo 484 odpovědí. Cenu nočních spáčů 
dostala potom 6. dubna 2016 v Památníku národního písemnictví v Praze kniha Kláry a Jana 
Smolíkových Na hradě Bradě. Deseti vylosovaným knihovnám či školám doputovala knižní 
cena z nakladatelství Albatros - Expedice z pohlednice.   
     Některé knihovny v noci navazovaly přátelské on-line skypové spojení s jinými českými 
či zahraničními spoluspáči – s dětmi v Chorvatském Daruvaru, v bosenském městě Tuzla apod. 
     Na první dětský hospic v Malejovicích bylo díky dětem ze Sedlčan, Rtyně v Podkrkonoší, 

ZŠ německo-českého porozumění v Praze 8 a Uherského Hradiště vybráno 10 417,- Kč. 

Vratimov přispěl částkou 2 500,- Kč projektu Čtení pomáhá.  

     Noci s Andersenem byl 24. 3. 2016 věnován jeden z dílů pořadu ČT:D pro děti Planeta Yó.  

Autorkou scénáře byla Sandra Vebrová. Také letos byl u toho Český rozhlas Dvojka – Rádio 

Junior a slovenská RTV s Rádiem Regina a v průběhu pohádkové noci se opět podařilo 

vytvořit radiomost mezi českými a slovenskými dětmi.  

     Audiotéka podpořila Noc s Andersenem vydáním pohádkové audioknihy Hanse 

Christiana Andersena Malá mořská víla s hlasem Ladislava Freje. Audiokniha je dostupná 

zdarma ke stažení na stránce http://audioteka.cz/andersen. 
 
     Zpráva byla sestavena ze 4 998 e-mailových zpráviček a ohlasů na FB. Podrobnější 
a mnohem barvitější informace o průběhu a programu Noci s Andersenem jsou k dispozici 
na http://www.nocsandersenem.cz (v záložce Ke stažení, v sekci Statistiky z minulých 
ročníků). Další informace na http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_205.htm#ti,   
http://www.kdk.munovapaka.cz aj.  
     - Organizátorem je KDK SKIP ČR za finanční podpory SKIP ČR, MK ČR (100 000,- Kč), 
Nadace AGROFERT (50 000,- na tisk pamětních pohlednic), Nakladatelství Albatros 
(distribuce pohlednic), firma Manner (oplatky) aj. Autorkami a garanty projektu jsou Hana 
Hanáčková a Miroslava Čápová (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště).  
 

 

 

„Příběhů zná ten pán víc než pošťáci pohlednic  

a pokaždé, když končí den, zve čtenáře mezi řádky  

k expedici do pohádky. Jmenuje se... Andersen.“ 

 

(Vratislav Maňák, autor knížky Expedice z pohlednice) 

http://audioteka.cz/andersen
http://www.nocsandersenem.cz/
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_205.htm#ti
http://www.kdk.munovapaka.cz/
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     NOCI S ANDERSENEM – PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ 

 

 Rok Místa Děti Dospělí Celkem 

2000 1 25 8 33 

2001 39 780 195 975 

2002 72 1 500 300 1 800 

2003 151 3 494 842 4 336 

2004 264 7 639 1 555 9 194 

2005 408 12 270 2 246 14 516 

2006 487 14 669 2 590 17 259 

2007 590 19 886 3 655 23 541 

2008 664 22 073 5 036 27 109 

2009 839 26 948 5 419 32 367 

2010 905 31 256 9 984 41 240 

2011 1 065 40 957 12 200 54 222 

2012 1 180 44 067 17 701 61 768 

2013 1 298 59 073 18 526 77 599 

2014 1 397 61 256 20 303 81 559 

2015 1 522 66 842 26 684 93 526 

2016 1 633 68 456 27 368 95 824 
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KDE KONČÍ SVĚT  

             Smyslem projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR Kde končí svět je zastřešit 

stovky kulturně-vzdělávacích aktivit 

dětských oddělení veřejných knihoven, 

prezentovat je jako celek a dodat jim 

váhy, kterou si právem zaslouží. Sdílet 

nápady mezi knihovnami a vzájemně se 

inspirovat. Rozvíjet čtenářství u dětí tak, 

aby pocítily, že v jejich místní knihovně 

svět nekončí, že malé je součástí velkého.  

     Projekt patří ke stěžejním aktivitám 

KDK, vznikl už v roce 2000 a je 

koncipován jako bienále. První rok je vždy 

věnován přímé práci s dětskými čtenáři 

v místech. Uplatněné formy mohou být 

různé (čtení, soutěže, besedy, workshopy aj.) 

a formálně jsou děleny do čtyř kategorií – 

na oblast dětského čtenářství, oblast tvůrčího psaní, oblast výtvarnou a oblast literárně-

dramatickou. Podstatným svorníkem každého ročníku je společné celostátní téma. Na jaře 

následujícího roku pak probíhají regionální přehlídky toho nejlepšího, co v rámci projektu 

na dané téma v knihovnách vzniklo. U příležitosti Mezinárodního dne dětí kolem 1. června 

projekt vždy vrcholí slavnostním setkáním nejaktivnějších dětí s knihovníky, spisovateli 

a interprety literárních děl v Praze.  

     Jubilejní X. ročník projektu Kde končí svět 2015/2016 – „Jak je to s králem“, tentokrát 

tematicky zaměřený k 700. výročí narození Karla IV., byl vyhlášen už v polovině března 2015. 

     Do aktuálního ročníku se přihlásilo 49 knihoven se 115 projekty, z toho bylo 31 projektů 

v oblasti dětského čtenářství, 37 projektů v oblasti tvůrčího psaní, 37 projektů v oblasti 

výtvarných soutěží a 10 projektů v oblasti literárně dramatické.  

     Zapojilo se na 3 tisíce dětí, přesná čísla nelze určit, protože kromě jednotlivců to byly 

i celé školní třídy či kroužky. Nejvíce účastníků zaznamenaly Východní Čechy – tam projekt 

proběhl v 18 knihovnách a zúčastnilo se ho 1 149 dětí, např. v Plzeňském kraji se jednalo 

o 343 dětí a dva školní dramatické soubory ze 4 knihoven apod. 
    Slavnostní vyvrcholení projektu s pasováním na rytíře řádu Krásného slova proběhlo 
ve středu 1. 6. 2016 v Konírně Nostického paláce na Maltézském nám. (budova MK ČR).  
     Projektu udělila záštitu Ivana Zemanová, manželka prezidenta republiky, osobně se 
však nemohla zúčastnit.  
     Slavnostního vyvrcholení se zúčastnily delegace ze 14 měst 10 regionů, celkem cca 146 lidí, 
z toho 86 dětí. Pasováno bylo 17 rytířů - 14 dětí (mezi nimi též Jerry Jiří Mech z Chicaga 
v USA) a 3 dospělí - Taťjana Medvecká (herečka Národního divadla a interpretka literárních 
děl), Daniel Fischerová (spisovatelka knih nejen pro děti) a Stanislava Benešová (knihovnice 
a ředitelka Městské knihovny Nová Paka, dlouholetá tajemnice Klubu dětských knihoven 
SKIP ČR). K hostům patřily Renáta Fučíková (spisovatelka), PhDr. Jana Semelková 
(šéfredaktorka časopisu Naše rodina) a Mgr. Lenka Šimková (šéfredaktorka časopisu Čtenář). 
     Pasovaní rytíři z řad dětí dostali diplomy, keramické rytířské řády a textilní librosaury 
s maketou knížky. Rytíři z řad dospělých diplomy, keramické řády a květiny. Pro všechny dětské 
delegáty byla připravena svačina v podobě obložené bagety a nápoje.  
     Kancelář prezidenta republiky zajistila účastníkům prohlídku Pražského hradu zdarma 
(Chrám sv. Víta, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička).  
     Akce byla mimořádně náročná na přípravu a organizaci. Podíleli se na ni 3 garanti (Jana 
Hladíková, Eva Kordová, Helena Šlesingerová), pasovací družina (královna Eliška Gruberová, 
král Jan Zárybnický, rytíř Tadeáš Matěcha, dvorní dáma Eva Kordová), organizátoři (Zlata 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
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Houšková, Roman Giebisch, Vladana Pillerová, Dana Smetanová, Bedřiška Štěpánová, 
Ladislava Zemánková), moderátorka (Stanislava Benešová) a hudebníci: žesťové kvinteto 
Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy pod vedením prof. M. Reisera - trubky: Nikolai 
Tretyachenko a Vojtěch Popr, trombony: Petr Schovánek a Matěj Vošický, tuba: Adam 
Křeček. Na repertoáru byly: vstupní skladba k průvodu královské družiny: Jiří Ignác Linek - 
Intráda č. 1, fanfáry k pasování rytířů (17x):  Jiří Ignác Linek - Intráda č. 3 (část), Jiří Ignác 
Linek - Intráda č. 5 (část), závěrečná skladba na odchod družiny: Jeremiah Clarke: Trumpet 
Voluntary. 
 

 
     Fotografie se objevily na stránkách zúčastněných knihoven - viz např.  

https://knihovny.rajce.idnes.cz/2016_1._6._Praha_-_soutez-_Kde_konci_svet-

_slavnostni_pasovani. Pro interní potřebu SKIP rovněž fotografovala E. Hodíková. 

     Akce byla reflektována v médiích: 

 https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/manzelka-

prezidenta-republiky-ivana-zemanova-prevzala-zastitu-nad-vyhodnocenim-projektu-kde-

konci-svet-12719 

 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Manzelka-prezidenta-prevzala-zastitu-

nad-vyhodnocenim-projektu-Kde-konci-svet-438325 

 https://www.youtube.com/watch?v=e59SJqwAfdU  
 

 

- Organizátorem je KDK SKIP ČR za finanční podpory SKIP ČR a MK ČR. Garanty projektu 

jsou Jana Hladíková (Městská knihovna Jindřichův Hradec), Eva Kordová (Městská knihovna 

A. Marka Turnov) a Helena Šlesingerová (Knihovna města Plzně).  

Nově pasovaní rytíři řádu Krásného slova:  
 

Klubko: Rytíři-děti: 

Praha - 

Střední Čechy Alena Lonská (Štětí) 

Příbramsko Petra Cihelková (Sedlčany) 

Jižní Čechy Simona Šimáková (Milevsko) 

Plzeňsko Jaromír Chmelík (Rokycany) 

Severní Čechy - 

Liberecko Nikol Hanzlová (Turnov) 

Tereza Sedlmajerová (Jablonné) 

Východní Čechy Vilém Vokůrka (Náchod) 

Kateřina Dušková (Pardubice) 

Eliška Vojtěchová (Jičín)  

Jižní Morava Vladislav Randula (Lysice) 

Zlínský kraj Michal Gerža (Vsetín)      

Severní Morava Jakub Ondík (Třinec) 

Karlovy Vary František Jirka (Sokolov) 

  

Jerry Jiří Mech (Chicago, USA)      

 

Rytíři-dospělí: 

 Taťjana Medvecká (Praha) – za interprety 

 Daniela Fischerová (Praha) – za spisovatele  

 Stanislava Benešová (Nová Paka) – za knihovnice 

 

https://knihovny.rajce.idnes.cz/2016_1._6._Praha_-_soutez-_Kde_konci_svet-_slavnostni_pasovani.
https://knihovny.rajce.idnes.cz/2016_1._6._Praha_-_soutez-_Kde_konci_svet-_slavnostni_pasovani.
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/manzelka-prezidenta-republiky-ivana-zemanova-prevzala-zastitu-nad-vyhodnocenim-projektu-kde-konci-svet-12719
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/manzelka-prezidenta-republiky-ivana-zemanova-prevzala-zastitu-nad-vyhodnocenim-projektu-kde-konci-svet-12719
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/manzelka-prezidenta-republiky-ivana-zemanova-prevzala-zastitu-nad-vyhodnocenim-projektu-kde-konci-svet-12719
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Manzelka-prezidenta-prevzala-zastitu-nad-vyhodnocenim-projektu-Kde-konci-svet-438325
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Manzelka-prezidenta-prevzala-zastitu-nad-vyhodnocenim-projektu-Kde-konci-svet-438325
https://www.youtube.com/watch?v=e59SJqwAfdU
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Rytířky řádu Krásného slova: Stanislava Benešová , Taťjana Medvecká  a Daniela Fischerová  

 

(Fotografovala E. Hodíková a přítomné knihovnice.) 
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Zahraniční dětský rytíř: Jerry Jiří Mech  - „Jurda“ 
     Je žákem 3. třídy soukromé katolické školy Saint Celestine v Chicagu, zároveň navštěvuje 
sobotní českou školu T. G. Masaryka (T. G. Masaryk Czech School) v Chicagu-Sebastianu. 
(Chicago je největším městem státu Illinois.) I když je Jerry bydlištěm Američan, mluví plynně 
česky. Mezi jeho hlavní zájmy patří čtení, kreslení, psaní vlastních knih a komiksů, které si také 
sám ilustruje. Dále se aktivně věnuje rychlobruslení, ve kterém letos dosáhl zatím největšího 
životního úspěchu  -  ve své věkové kategorii obhájil celkové 2. místo ve státě Illinois. Všech 
úspěchů a cen si Jerry nesmírně váží, ovšem ze všeho nejvíce si prý cení pasování na rytíře řádu 
Krásného slova. Jerryho nominovala spisovatelka Renáta Fučíková. Seznámila se s ním před 
dvěma lety ve škole T. G. Masaryka v Chicagu při Noci s Andersenem. Pro Jerryho je pasování 
na rytíře velkou poctou a nesmírně se prý těšil nejen na obřad, ale i na nové zkušenosti a nová 
setkání s tím spojená. Do Čech se totiž vypravil poprvé v životě… 
 

Dospělý rytíř: Stanislava Benešová 
     Z řad knihovnic byla na rytířku řádu Krásného slova pasovaná kolegyně, která je vášnivou 
čtenářkou a navíc má široký přehled o kulturním dění nejen v místě, kde žije, ale i v Praze 
a jinde. Opravdu velmi krásně čte, jednou z ní určitě bude skvělá „čtecí babička“. Také má 
nepochybně dramatický talent - hraje loutkové divadlo. Je kvalifikovanou trenérkou paměti. 
Je členkou Ediční komise SKIP ČR. Pracuje nejen s knihami a dětmi, ale aktivně se věnuje 
i práci pro seniory a práci v Českobratrské církvi evangelické, ve sboru v Libštátě. Je velmi 
zdatná turistka a cestovatelka. Ráda se vydává na netradiční místa – na Ukrajinu, Podkarpatskou 
Rus, dokonce prý šla i do Santiaga. Je výborná kuchařka, hodně vaří a peče regionální lahůdky. 
Má výjimečný vztah se svou sestrou Etou, pravidelně (jako show) prodává její výrobky 
na keramických trzích v Berouně i jinde. Je nekonformní (nejen v oblékání). Je velmi 
kamarádská, empatická a společenská. (U ní doma prý už přespalo nejméně 20 knihovnic.) 
Ve svém městě je (téměř u všech) velmi oblíbená. Novoroční přání si prý nedává, protože 
(jak sama říká) je prostě dokonalá… Souhlasíme! Ředitelka Městské knihovny Nová Paka 
a hlavně tajemnice Klubu dětských knihoven – rytířka Stanislava Benešová!  
 

Dospělý rytíř: Daniela Fischerová 
     Je vynikající česká spisovatelka, dramatička, scenáristka, publicistka a pedagožka a rovněž 
autorka několika školních učebnic. Napsala řadu knih, rozhlasových a divadelních her pro 
dospělé, scénáře k filmům a také na 40 knih pro děti a mládež. Jen namátkou… Kouzelník 
Žito, O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce, V začarovaném lese, Princezna labuť, Tajemství Sluneční 
věže, Hned za naší vesnicí, Hrnečku, vař!, Povídání s liškou, Cestou do Lhoty, Máme rádi 
zvířata, Čáry máry, Cirkus, Vadí-nevadí, O marnivé vráně, Příhody strýčka Příhody, Žerty 
z kuchyně, Drnky brnky, Kapsa na ruby, Ryby, rybky, rybičky, Duhové pohádky, O Sindibádu 
námořníkovi, O rezaté veverce, Přijde jaro, přijde, Živáčkové - příhody o zvířátkách, 
Letošňátka, Strašidelný dům, Lenka a Nelka neboli Aha, Duhová jiskra, Jiskra ve sněhu, Pohádky 
z Větrné Lhoty, Kouzelná lampa, arabské příběhy, Milion melounů, Tetovaná teta, Pohoršovna… 
Na rytířku řádu Krásného slova byla pasovaná za svou vynikající literární tvorbu pro děti se 
zřetelem ke knihám z posledních dvou let (Pohoršovna, Tetovaná teta aj.). 
 

Dospělý rytíř: Taťjana Medvecká  
     Je skvělá herečka Národního divadla, dabérka a interpretka, nositelka ceny Thálie, 
Českého lva aj. Určitě ji znáte např. jako dvorní dámu z filmové pohádky Nejkrásnější 
hádanka, ale také z mnoha rolí v televizních pohádkách (např. Paví král, Panna a netvor 
a jiné), v televizních seriálech pro děti i dospělé nebo např. z filmu Marečku, podejte mi pero. 
Natočila více než 150 filmů a televizních seriálů! Dabovala hlavní role v řadě filmů (např. 
Alenka v říši divů, Číslo 5 žije 2, Čaroděj ze země Oz a další). Na rytířku řádu Krásného slova 
byla pasovaná za interpretaci literárních děl, která v audioknihách oživila svým krásným 
hlasem: Vlk a kůzlátka, Vlk a Červená Karkulka, Jak se Hurvínek učil řeči zvířat, a zejména 
Biblické příběhy ze Starého zákona, Staré řecké báje a pověsti a Babička. 
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Poděkování spisovatelky Daniely Fischerové, přednesené 1. 6. 2016 po pasování v Praze: 
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OKNA (O KNihovnických Aktivitách)  

     Bylo nebylo, dávno tomu, v jednom malebném městečku kdesi v oblasti středního Povltaví 

se konala velká pohádková přehlídka. Turnaj to byl kouzelný, 

ba fantastický! Sedm (vlastně dokonce osm!) odvážných rytířů se 

v něm utkalo nejen s knižními hrdiny a nejen mezi sebou, 

ale i s časem, prostorem a vlastní trémou. To bylo tak…    

     V dnech 13. -14. dubna 2016 se v Městské knihovně Sedlčany 

uskutečnil už 5. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky 

zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů s názvem 

OKNA (O KNihovnických Aktivitách). Cílem přehlídky je 

prezentovat a ocenit nejlepší programy pro děti a mládež 

v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní 

kolegy. Letošní přehlídka byla zaměřena na besedy pro žáky 

I. stupně ZŠ (1. – 5. tř.), na téma Moderní autorská pohádka. 

     V řadách diváků zasedlo 70 knihovnic či knihovníků z celé České republiky, celkový 

počet účastníků se pak spolu s porotci (5), organizátory (5), soutěžícími (8) a pracovnicemi 

sedlčanské knihovny (7) vyšplhal téměř ke stovce.   

     O organizaci se podělily Bc. Iveta Novotná z Městské knihovny Chrudim, Mgr. Marika 

Zadembská z Knihovny Třinec a kolektiv pracovnic hostitelské Městské knihovny Sedlčany 

pod vedením ředitelky Blanky Tauberové. Našly se ale ještě další pomocné ruce. Jim všem 

náleží poděkování za dobrou přípravu a hladký průběh, pohostinnost a přátelskou atmosféru. 

     Z prostorových důvodů byla přehlídka situovaná do Koncertního sálu Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany. Sálek byl příjemný, jen plocha jeviště měla nepravidelný tvar, dřevěný 

sloup a pojízdné klavírní křídlo ji dělilo na dvě nestejné části.     

     Programem provázela Zlata Houšková. Odbornou porotu tvořily Mgr. Eva Sedláčková – 

předsedkyně (vedoucí sekce literatury pro děti nakladatelství Host v Brně, předsedkyně KDK 

SKIP ČR 2004-2008 - do funkce byla kdysi zvolená na valné hromadě právě v Sedlčanech), 

Mgr. Hana Paroubková (třídní učitelka 5. B z 1. ZŠ Sedlčany), Mgr. Alena Budková (vítězka 

přehlídky OKNA 2015, knihovnice Městské knihovny Sedlčany), doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

(odborná asistentka Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK v Praze, která se zabývá 

didaktikou, hrou ve vyučování a kooperativními formami učení) a Mgr. Helena Šlesingerová, 

MBA (předsedkyně KDK SKIP ČR, ředitelka Knihovny města Plzně). 

     Při volbě tématu se vycházelo zejména ze dvou letošních jubileí – z 90. výročí narození 

Miloše Macourka (*2. 12. 1926 - † 30. 9. 2002) a z 80. narozenin Zdeňka Svěráka (*28. 3. 

1936). Zdeněk Svěrák mohl teoreticky dokonce přijmout i pozvání! A když ne, mohl 

přehlídce ukázat laskavě-humorný pohádkový směr. A kdyby ani to ne, vůbec by to nevadilo, 

protože do tématu se krásně vejde všechno „od Bacha po Vlacha“, tedy přesněji od Čapka, 

Wolkra, Lady, Sekory, Poláčka, Čtvrtka, Petišky po Šruta, Nikla, Kahouna, Mikulku, 

Fischerovou… Může tu být i Dahl, Ende, Lindgrenová či Rowlingová… Pořadatelé čekali, 

že přihlášky se jen pohrnou a že poprvé v historii soutěže bude nezbytné vybírat, odmítat... 

Nestalo se. Přihlásilo se jako každý rok 7 pořadů a z nich dva žánrově na hraně. 

     Rozumíme autorské pohádce? Jediná definice pochopitelně neexistuje. Příruční slovník 

české literatury od počátků do současnosti
1
 pokládá pohádku za jednu „z nejsložitějších 

literárních oblastí“, jejíž princip je „zdánlivě každému jasný“ (s. 727). Literární teoretici se 

víceméně shodují v tom, že na rozdíl od těch lidových jsou autorské pohádky dílem 

konkrétního autora, jenž do nich vnáší vlastní námět, kompozici a poetiku. Každá knihovnice 

či knihovník pak do pořadu o pohádce navíc vkládá svou osobnost… 
     Celkově měla přehlídka dobrou úroveň, výkony soutěžících byly vyrovnané, každému 
vlivem vnějších proměnných něco tak trochu nevyšlo, na každém bylo však co ocenit. 

                                                 
1 CHALOUPKA, Otakar (ed.). Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti. 1. vyd. Brno: Centa, 2005. 1116 s. ISBN 80-86785-03-3. 
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To potvrdilo i hlasování diváků, do kterého se zapojilo 71 lidí. Diváckou cenu získala Plzeň 
(30 hlasů=42 %), za ní následovaly knihovny Dobříš (24 %), Šumperk (14 %) a Chrudim (10 %).  

 

Pořady byly nakonec hodnoceny takto: 

 

 Hlavní cena: Největší poklad (Bc. Tomáš Pipota, Městská knihovna Dobříš)  

 Cena diváků: Princ & princ (Zuzana Mišterová, Knihovna města Plzně)  

 Cena za promyšlený scénář a partnerský přístup k dětem: O ztracené ponožce 

(Martina Voňková, Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem)  

 Cena za citlivé propojení příběhu s dětským světem: Kamil neumí létat (Ing. Marcela 

Fidlerová, Městská knihovna Chrudim)  

 Cena za hravé, radostné, energické setkání s knížkou a dětmi: Knížka (Jitka Sopperová, 

Městská knihovna Šumperk) 

 Cena za přiblížení každodenního života starověkého Egypta s využitím 

audiovizuálních materiálů: Thabit - chlapec z Alexandrie (Petra Mazáčová, 

Knihovna města Olomouce)  

 Cena za odvážný výběr tématu a divadelní dovednosti: Princ & princ (Zuzana 

Mišterová, Knihovna města Plzně)  

 Cena za partnerskou souhru knihovnic při vedení pořadu: Letem pohádkovým 

světem – povídáním i perem (Lucie Hrdličková a Radka Nováková, Městská knihovna 

Písek) 

 

     Tomáš Pipota z Městské knihovny Dobříš si k besedě pro 1. třídu dobře zvolil knížku 

současného španělského autora a malíře Arcadia Lobata Největší poklad (Thovt, 2005). 

Bohatě ilustrovaná kniha vypravuje o putování čarodějky Tiberie a jejího kamaráda havrana 

za největším pokladem světa. Chce ho získat, aby se mohla stát novou vládkyní čarodějnic. 

Jednoduchý pohádkový příběh je vhodný pro první čtení a nese jasné etické poselství o tom, 

že „není všechno poklad, co se zlatem blyští“ -  pokladem, který se nedá koupit, je přátelství. 

     Zuzana Mišterová z Knihovny města Plzně odvážně sáhla po knize z ateliéru 

holandských autorek Lindy de Haan a Stern Nijland Princ & princ (Meander, 2013). Útlá 

knížka s minimem textu a trochu bizarními obrázky má vnější znaky klasické pohádky 

(neurčité místo a čas, postavy královny, princů a princezen), slouží však hlavně jako 

východisko pro následný dialog s dětmi. Pohádka končí šťastně svatbou - prince s princem. 

Číst zde znamená pochopit, že každý člověk je jedinečný, základem života je rozmanitost, 

že je důležité mluvit s dětmi o všem, žít a nechat žít. Zuzana Mišterová zaměřila svou besedu 

na hravé čtení a povídání a kromě tolerance a tvorby hodnotového žebříčku ve vztahu 

k druhým lidem se pokusila dovést děti i k zamyšlení, jaké je to být královnou matkou, proč 

se princové musí ženit, jak se vlastně hledá taková nevěsta apod.  
     Součástí přehlídky byly též doprovodné akce. Kromě prohlídky knihovny proběhly 
ve středu odpoledne tři odborné vzdělávací programy – ve studovně workshop Čteme 
s nečtenáři (metody RWCT s předškolními dětmi) vedený Mgr. Marikou Zadembskou 
(Knihovna Třinec), v prostorách dětského oddělení Dramatická dílna pod vedením doc. PhDr. 
Hany Kasíkové, CSc. (FF UK Praha) a v prostorách komunitního Centra Lukáš seminář 
Biblioterapie s psychoterapeutem a farářem Mgr. Jiřím Chválou (http://www.jirichvala.cz). 
Po dobrém guláši a jiných pochoutkách v knihovně účastníkům společný večer zpříjemnilo 
3x Listování s dětmi v dětském oddělení (Karel IV., Příběh českého krále; Léto s kotětem – 
za přítomnosti autorky stejnojmenné knížky Líby Žampochové; Prázdniny blbce číslo 13) 
a představení Kašpárek z Kejchalovic – loutkový příběh podle hry Jindřicha Veselovského 
z roku 1941 (divadélko Našlose – partner knihovny). Překvapením na závěr mělo být 
na náměstí T. G. Masaryka od 21:00 hodin vystoupení sedlčanské skupiny historického šermu 

http://www.jirichvala.cz/
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Corpus Bellatores, zakončené ohňovou show. Kvůli silné bouřce se ale promočení šermíři 
museli přesunout do prostor knihovny.  
     Úplné texty soutěžních besed jsou k dispozici na http://www.kdk.munovapaka.cz 
(v záložce Projekty  OKNA) a v Databance www.knihovnici.kjm.cz (v záložce Knihovníci).  
- Přehlídku organizoval KDK SKIP ČR ve spolupráci s Městkou knihovnou Sedlčany. Akci 
finančně podpořily SKIP ČR a Ministerstvo kultury ČR z grantového programu Knihovna 
21. století. Od účastníků byl vybírán poplatek ve výši 450,- Kč. Garantem ročníku byla 
Bc. Iveta Novotná (Městská knihovna Chrudim) a Mgr. Marika Zadembská (Knihovna Třinec).  
 

                                                                                                

                                                               

Tomáš Pipota  a Zuzana Mišterová  

  

http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://www.knihovnici.kjm.cz/
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SETKÁNÍ S LOUTKOU 

     Ve dnech 1. – 3. 7. 2016, od pátku do neděle, se v Městské knihovně v Chrudimi v rámci 

65. ročníku Festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim uskutečnil už XI. ročník 

tvůrčí dílny pro knihovníky Setkání s loutkou. Lektorem letošní dílny s názvem 

Storytelling  byl PaedDr. František Zborník. Seminář byl zaměřen v první řadě 

na vyprávění příběhu, na jeho stavbu. Mnohem více se však účastníci zajímali o to, co je 

vlastně příběh, jak se liší od popisu či líčení. Klíčovými slovy zde byly „konflikt“ a „napětí“. 

Nejúčinnější motivací pro pozorné vnímání příběhu je totiž budování jeho napětí. Dalším 

předmětem práce byly zdroje příběhu - kde se příběh vlastně bere, co jsou jeho podněty 

a zdroje. Účastníci prozkoumali, jaké zdroje poskytují situace všedního dne, jaké zdroje 

nabízí lidské tělo, jak mohou k příběhu inspirovat obyčejné věci a předměty. Na to potom 

navázal způsob sdělování, prezentace příběhu - od prostého verbálního sdělení k vypravování 

dialogizovanému, přes interpretace jinými estetizovanými tvary až po divadelní situaci. 

Výsledkem dílny byla čtyři krátká představení, která se odehrála poslední den v knihovně - 

kramářská píseň, krátká opera, pantomima a vyprávění příběhu. V rámci právě probíhajícího 

festivalu Loutkářská Chrudim byla součástí programu například návštěva Muzea loutkářských 

kultur, návštěva divadelních představení Dobrodružství pavouka Čendy (Spolek loutek 

Loutkino Brno) a Bílá laň (Divadlo Drak Hradec Králové), tradiční loutkářský štrůdl a další 

doprovodný program festivalu. V posledních třech ročnících bohužel počet účastníků klesá. 

To vedlo k rozhodnutí projekt uzavřít a v dalších letech již dílnu nepořádat. 

     Více na http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160324; 

NOVOTNÁ, Iveta. Seminář. Jedenáct zastavení s loutkou. Impulsy: Inspirace, náměty 

a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 4/2016 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z www: 

impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/loutka-zastaveni. ISSN 1804-4255.  

     - Organizátorem projektu je KDK SKIP ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim. 

Akci finančně podpořil SKIP ČR a Ministerstvo kultury ČR (6 000,- Kč). Od účastníků byl 

vybírán poplatek 450,- Kč. Garantem projektu je Bc. Iveta Novotná (Městská knihovna 

Chrudim). 

 
 

 

 

KNIHOVNICKÁ DÍLNA V RÁMCI JIČÍNA – MĚSTA POHÁDKY 
     V rámci 26. ročníku festivalu Jičín – město pohádky se ve dnech 6. – 8. září 2016 
v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně uskutečnila jubilejní 20. knihovnická dílna, 
tentokrát na téma Manéž plná nápadů. Dílna byla určena knihovníkům z celé republiky a jejím 
cílem bylo přispět ke vzdělávání pracovníků dětských oddělení.  
     První den setkání byl věnován ohlédnutí za uplynulými ročníky knihovnických dílen, 
při kterém zavzpomínaly Ludmila Košťálová, Božena Blažková, Alena Pospíšilová a Zlata 
Houšková. Po obědě na účastníky čekala Výprava za město pohádky s podtitulem Vracíme se 
na místo činu – cesta vlakem jednu stanici do Valdštejnské lodžie, kde byla připravena 
místním kastelánem Jiřím Vydrou a Petrem Niklem výtvarná dílna Vysněná krajina. Zájemci 
se navíc mohli dobrovolně vydat na výstup na nedaleký Zebín. Večer si potom odpočinuli při 
pořadu Přemysla Ruta a Markéty Potužákové Krotitelé bez biče - o Orfeovi, Františkovi 
z Assisi, Bruncvíkovi a jiných lidech skutečných i bájných, kteří se uměli domluvit se zvířaty.  

     Na programu druhého dne byl seminář Bc. Dity Nastoupilové z nakladatelství Thovt 

Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti se zaměřením na čtenářské dílny. Odpoledne 

pak přednáška Michala Zwingera Včelka, učební nástroj nové generace pro studenty, 

rodiče, učitele a profesionály a dále setkání s Alenou Pospíšilovou a Evou Kordovou, 

zakladatelkami akce Čteme všichni, vypráví jen někdo, završené vystoupením vítězů 

jarního regionálního kola v Jičíně. Po přestávce na kávu se Zlata Houšková chopila tématu 

http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160324
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/loutka-zastaveni
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Co ještě patří do dětské knihovny a s pomocí příkladů z českých i zahraničních knihoven, 

na základě brainstormingu a společných aktivit, se v průběhu workshopu pokusila hledat 

možnosti a hranice práce oddělení pro děti ve veřejných knihovnách. V rámci Slavnostního 

večera nakladatelství Albatros vystoupil PhDr. Z. K. Slabý k 105. výročí narození Václava 

Čtvrtka a rovněž došlo na křest nově vydaných knih, besedu s Hermínou Frankovou, 

slavnostní otevření Galerie Václava Čtvrtka za účasti jeho dcery Markéty Tengbom 

a přátelské posezení.  

     Třetí den proběhla přednáška psychologa, psychoterapeuta a publicisty PhDr. Mgr. 

Jeronýma Klimeše, Ph.D. na téma Psychologické pozadí pohádek. Při odpoledním setkání 

u kávy účastníci knihovnickou dílnu jako každý rok zhodnotili a uzavřeli.  

     Foto na http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/6._9._Knihovnicka_dilna_-

_zahajeni%2C_Valdstejnska_lodzie%2C_Krotitele_bez_bice, 

http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/7._9._Knihovnicka_dilna_-

_Moznosti_rozvoje_ctenarske_gramotnosti_se_zamerenim_na_ctenarske_dilny%2C_Vcelka._Uceb

ni_nastroj_nove_generace%2C_Cteme_vsichni%2C_vypravi_jen_nekdo%2C_Co_jeste_patri_do_d

etske_knihovny. 

 - Pořadatelem akce byla Knihovna Václava Čtvrtka v  Jičíně a SKIP 08 - Východní 

Čechy ve spolupráci s KDK SKIP ČR. Dílnu finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR 

(K 21) a SKIP 08 - Východní Čechy. Garantem je Mgr. Jana Benešová (Knihovna V. Čtvrtka 

Jičín).  

 

 
(Foto – zdroj: http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/7._9._Knihovnicka_dilna_-

_Moznosti_rozvoje_ctenarske_gramotnosti_se_zamerenim_na_ctenarske_dilny%2C_Vcelka._Ucebni_nastroj_nove_

generace%2C_Cteme_vsichni%2C_vypravi_jen_nekdo%2C_Co_jeste_patri_do_detske_knihovny./#DSC03480.jpg) 

http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/6._9._Knihovnicka_dilna_-_zahajeni%2C_Valdstejnska_lodzie%2C_Krotitele_bez_bice
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/6._9._Knihovnicka_dilna_-_zahajeni%2C_Valdstejnska_lodzie%2C_Krotitele_bez_bice
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/7._9._Knihovnicka_dilna_-_Moznosti_rozvoje_ctenarske_gramotnosti_se_zamerenim_na_ctenarske_dilny%2C_Vcelka._Ucebni_nastroj_nove_generace%2C_Cteme_vsichni%2C_vypravi_jen_nekdo%2C_Co_jeste_patri_do_detske_knihovny
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/7._9._Knihovnicka_dilna_-_Moznosti_rozvoje_ctenarske_gramotnosti_se_zamerenim_na_ctenarske_dilny%2C_Vcelka._Ucebni_nastroj_nove_generace%2C_Cteme_vsichni%2C_vypravi_jen_nekdo%2C_Co_jeste_patri_do_detske_knihovny
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/7._9._Knihovnicka_dilna_-_Moznosti_rozvoje_ctenarske_gramotnosti_se_zamerenim_na_ctenarske_dilny%2C_Vcelka._Ucebni_nastroj_nove_generace%2C_Cteme_vsichni%2C_vypravi_jen_nekdo%2C_Co_jeste_patri_do_detske_knihovny
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/7._9._Knihovnicka_dilna_-_Moznosti_rozvoje_ctenarske_gramotnosti_se_zamerenim_na_ctenarske_dilny%2C_Vcelka._Ucebni_nastroj_nove_generace%2C_Cteme_vsichni%2C_vypravi_jen_nekdo%2C_Co_jeste_patri_do_detske_knihovny
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/7._9._Knihovnicka_dilna_-_Moznosti_rozvoje_ctenarske_gramotnosti_se_zamerenim_na_ctenarske_dilny,_Vcelka._Ucebni_nastroj_nove_generace,_Cteme_vsichni,_vypravi_jen_nekdo,_Co_jeste_patri_do_detske_knihovny./
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KAMARÁDKA KNIHOVNA  

     VI. ročník soutěže o nejlepší veřejnou knihovnu pro děti s názvem Kamarádka 
knihovna byl vyhlášen 22. května 2016, k termínu uzávěrky (15. 6.) se podobně jako 
v předešlém ročníku nejprve přihlásilo 77 knihoven z celé ČR, čtyři knihovny však od účasti 
později ustoupily, konečný počet soutěžících je tedy 73, což představuje opět mírný pokles.    
     Vysvědčení byla dle předchozích zkušeností vytištěna v mírně redukovaném počtu 15 000 

kusů a distribuována prostřednictvím metodiků krajských knihoven. Tisk „starých vysvědčení 

v novém hávu“ uhradil SKIP. Knihovnám, které potřebovaly více exemplářů, byla zároveň 

nabídnuta jejich elektronická verze. Za vyplnění vysvědčení děti tentokrát nedostávaly žádné 

„odměny“, přesto byla opět iniciována soutěž o nejlepší zpětnou vazbu (kresba, textové 

vyjádření ke knihovně), v níž pro vítězné děti bude cena zajištěna. Vyplněná vysvědčení byla 

soustředěna u Bedřišky Štěpánové v Praze (sekretariát SKIP). Počet navrácených vysvědčení 

bude přesně znám počátkem roku 2017 (uzávěrka byla 15. 12., řada knihoven však odevzdala 

se zpožděním).  

     Hlavní z původně plánovaných sponzorů (Čtyřlístek spol. s r. o.) upřednostnil podporu mediálně 

zajímavější Noci s Andersenem. Partnerem pro letošní ročník se stala firma Ceiba, s. r. o., jež bude 

také zastoupena v porotě, sponzorsky uhradí cestu poroty po finálových knihovnách (auto), 

část odměn pro vítězné knihovny i pro děti ve vítězných knihovnách. Další sponzoři jsou 

v jednání. Mediálním partnerem soutěže je Český rozhlas - Rádio Junior. Pro soutěž je stále 

obtížnější získat sponzory, neboť mediální prezentace soutěže pouze v oborovém tisku pro ně 

není atraktivní a o podporu knihoven není příliš velký zájem. 

     Z hlediska medializace soutěže v oborovém tisku naopak došlo k výraznému nárůstu 

a zároveň stabilizaci propagace soutěže: časopis Čtenář otevřel rubriku „Jak se dělá dobrá 

dětská knihovna“, v níž se po většinu roku prezentovaly vítězné knihovny soutěže Kamarádka 

knihovna – Městská knihovna Havířov (3/2016), Městská knihovna Louny (4/2016), 

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou (5/2016), Městská knihovna Nové Město 

nad Metují (6/2016), Městská knihovna Klimkovice (7-8/2016), Městská knihovna Rychnov 

u Jablonce nad Nisou (9/2016), Městská knihovna Tišnov (10/2016), Městská knihovna 

Sedlčany (11/2016) a Městská knihovna Chrudim (12/2016). Pokračování rubriky bylo 

přislíbeno, připraveny jsou články i na začátek roku 2017. 

     Vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže proběhne v roce 2017.  
- Organizátorem projektu je KDK SKIP ČR. Garantem je Zlata Houšková. Záštitu nad soutěží 
převzalo Ministerstvo kultury ČR. Odborným garantem je Národní knihovna ČR. 
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU  

     Jubilejní X. ročník Dne pro dětskou knihu v letošním roce připadl na 26. listopad 2016 

(vždy sobota před první adventní nedělí). Projekt původně vznikl v roce 2006 jako úspěšná 

aktivita Městské knihovny v Děčíně, v roce 2007 se pak stal celostátní akcí. Cílem je oslava 

a propagace knih pro děti a čtení, hlavní atrakcí pak mnohde předvánoční prodej nových 

knih pro děti, výjimečně i prodej vyřazených knih (Cheb). Součástí programů knihoven byly 

vánočně laděné výtvarné dílny, stolní hry, besedy se spisovateli, soutěže, výstavy, hudební 

či divadelní vystoupení, ale i poslech audioknih ve spolupráci s Audiotékou.cz 

(www.audioteka.cz), anebo čtení ve spolupráci s projektem Pohádky pro společné čtení 

(www.spolecnecteni.com). Přehled uskutečněných akcí je k dispozici na webu projektu. 

Zapojeny byly všechny regiony. Letos se zaregistrovalo 84 knihoven (vloni 119, předloni 133), 

počty buď meziročně výrazně klesají, nebo se knihovny zapomněly zaregistrovat? Nejvíce 

zapojených knihoven bylo ve Středočeském kraji (13), v Moravskoslezském kraji (9), v krajích 

Královéhradeckém, Zlínském a v kraji Vysočina (8). Více na http://www.dendetskeknihy.cz. - 

Projekt zaštiťuje Sekce veřejných knihoven ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP 

ČR. Partnery akce byly firmy Audioteka.cz, s. r. o., BIG JUMBO s.r.o., EFKO-karton, s.r.o., 

Ceiba, s. r. o., a Vždy.cz (DSI Czech, s. r. o.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

     Knihovnice sdružené v Klubu dětských knihoven SKIP ČR v roce 2016 rovněž pracovaly 

s projekty ŠKOLA NARUBY – DENÍČEK PRO DĚTI A RODIČE a ČTENÁŘSKÉ 

PASY – CESTY ZA KNIHOU.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.audioteka.cz/
http://www.spolecnecteni.com/
http://www.dendetskeknihy.cz/
http://www.mistnikultura.cz/files/snimani-1_359.jpg
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.kkvysociny.cz/wp-content/uploads/2015/11/den-pro-detskou-knihu01.jpg&imgrefurl=http://www.kkvysociny.cz/?p%3D2473&h=258&w=894&tbnid=-gEgaIHmf-olZM:&docid=8MuBqV7IfnFQ2M&ei=5Q-ZVuzaHMemygOY37jgDg&tbm=isch&ved=0ahUKEwis4bzWkKzKAhVHk3IKHZgvDuwQMwhCKBwwHA
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DATABANKA VZDĚLÁVACÍCH KNIHOVNICKÝCH PROGRAMŮ 

     Přínosem pro práci s dětským čtenářem byla též Databanka vzdělávací knihovnických 

programů. Databanku spravuje Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena 

v Brně a je dostupná na stránkách http://www.kjm.cz/knihovnici. Projekt Databanky původně 

podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci dotačního titulu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání 

knihovníků. Databanku využívá na 600 knihovníků. Byla spuštěna počátkem roku 2014 

a od té doby do ní byly vloženy už 102 programy.  

     Autor či autorka nejvíce stahovaného programu každoročně přebírá ocenění v rámci 

knihovnické přehlídky OKNA, odměnou je jim bezplatná účast na přehlídce vč. úhrady 

cestovného a ubytování. Ocenění za rok 2015 převzala 14. dubna 2016 v Sedlčanech Bc. Jana 

Kubíková z Knihovny města Ostravy – pob. Vítkovice za program „Pojďme si hrát s pejskem 

a kočičkou“ (vloženo 12. 10. 2015, k datu ocenění 110 stažení, hodnocení ).        
     V roce 2016 přibylo 9 nových programů, které v součtu zaznamenaly 788 stažení (v roce 

2013 to byly 2 vložené programy, 60 v roce 2014, 31 v roce 2015). Nejvíce využívanou z nich 

byla beseda „Za pohádkou kolem světa“ Bc. Lucie Holmanové z Městské knihovny Valašské 

Meziříčí (vloženo 1. 3. 2016, 205 stažení, hodnocení ). Nejvíce stahovaným 

programem v historii Databanky je zatím beseda Bc. Lucie Dymáčkové „Na stopě zločinu“ 

(vloženo 14. 1. 2014, 311 stažení, hodnocení ). 

 

 

 

 
 

 

ČASOPIS IMPULSY        
     Zdrojem informací byl členům KDK SKIP ČR a knihovníkům dětských oddělení rovněž 

časopis Impulsy s podtitulem Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství (ISSN 2336-

727X). Vychází elektronicky cca 1x za dva měsíce a je přístupný na adrese 

http://impulsy.kjm.cz. Jeho vydavatelem je Knihovna pro děti a mládež – Centrum dětského 

čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně. V čele časopisu je osmičlenná redakční rada 

složená z knihovníků KJM a pedagogů. Časopis je rozdělen do rubrik Čteme, Doporučujeme, 

Impulsy u kávy, Impulsy na webu, Inspirujeme se, Objevujeme, Pře(d)kládáme a Učíme se. 

Do Impulsů dosud přispělo 42 autorů, z toho min. 10 členů KDK. Ve II. ročníku časopisu bylo 

vydáno 5 čísel -  1/2016 (4. 4.), 2/2016 (13. 5.), 3/2016 (29. 6.), 4/2016 (26. 10.) a 5/2016 

(23. 12.). Některé z článků se týkaly přímo činnosti KDK SKIP ČR, např.: 

 http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/skip-seminar, 

 http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/loutka-zastaveni, 

 http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/u-kavy-okna 

 http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/suk-anketa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjm.cz/knihovnici
http://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/skip-seminar
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/loutka-zastaveni
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/u-kavy-okna
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/suk-anketa
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III. PŘEHLED ČINNOSTI REGIONÁLNÍCH KLUBEK  
 

     Zprávy jednotlivých regionálních klubek byly zpracovány k termínu valné hromady KDK 

(1. 11. 2016 v Hodoníně) a pro potřeby této výroční zprávy byly ponechány v prvotním znění 

(téměř) bez dalších textových úprav. V původní podobě a případně s fotografiemi jsou 

přístupné na http://www.kdk.munovapaka.cz v záložce Výroční zpráva. 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO PRAHA 

     Činnost pražského klubka byla i letos omezena na Městskou knihovnu v Praze. Podobně 

jako v předchozích letech se její pobočky zapojily do celostátních akcí pod hlavičkou SKIP. 

     Noc s Andersenem strávilo v knihovně 79 dětí ve věku 7-14 let.   

     V projektech na podporu čtení bylo pasováno 966 dětí, z toho 248 v projektu Už jsem 

čtenář – Knížka pro prvňáčka. Pobočce v Praze 13 – Stodůlky se dostalo cti být při křtu 

knížky Knihožrouti. Děti se setkaly s Klárou Smolíkovou a Romanem Giebischem, po křtu 

nastoupili v plné zbroji dva rytíři a po splnění úkolů byli malí čtenáři slavnostně pasováni. 

     V anketě SUK – čteme všichni opět ubylo odevzdaných hlasovacích lístků, tentokrát dosti 

dramaticky – i přes propagaci plakátky a výzvy knihovníků dětem se jich v papírové podobě 

vrátilo sotva dvacet. Zda děti doopravdy hlasovaly elektronicky, jak tvrdily, nelze ověřit. 

V knihovně tedy tentokrát hlasovali jen knihovníci.  

     K soutěži Kde končí svět se Praha oficiálně bohužel opět nepřipojila. K výročí Karla IV. 

v ústřední knihovně i v pobočkách proběhlo značné množství akcí - besedy pro školy 

i veřejnost, workshopy se spisovateli, např. Klárou Smolíkovou, historičkou Kateřinou 

Schwabíkovou, Alenou Čálkovou, Pavlem Čechem, Z. K. Slabým aj. V rámci Pražské 

muzejní noci knihovna alespoň připravila veřejné čtení povídky o Karlu IV. žákyně páté třídy, 

která se chtěla v Praze do soutěže Kde končí svět přihlásit. 

     V 11 pobočkách dobíhal pilotní rok Lovců perel se zaměřením především na starší děti.  

Přihlášených je hodně a nevzdávají to, i když mají pro lovení perlorodek ztížené podmínky. 

Fond MKP je totiž těkavý, pobočka si za účelem soutěže nemůže trvale postavit vlastní fond, 

a tak děti loví i napříč sítí. Zájem je velký a doufáme, že budeme moci pokračovat i v dalším roce.    

     Ke konci listopadu oslavíme Den pro dětskou knihu zábavným celoodpoledním 

programem v ústřední knihovně, tentokrát pod záštitou nakladatelství Portál. 

     V Týdnu knihoven se uskuteční různé akce, navazuje na ně i Den pro inkluzi 

a multikulturní aktivity s partnery SKIP, např. Kamarádi – Vícejazyčnost je bohatství atd. 

     Na semináře, přednášky a další akce regionálních klubek vyjíždějí kolegové knihovníci 

rádi, přehlídky OKNA v Sedlčanech se zúčastnily dvě kolegyně.  Snažíme se pokrýt potřebu 

vzdělávání nových kolegů a kolegyň, velká setkání knihovníků KVČ probíhají v rámci MKP 

dvakrát ročně, inspirace probíhá i při výměnných pracovních stážích. 

     Spolupráce MKP s ostatními knihovnami na území Prahy: V příštím roce bychom rádi 

spolupracovali s Místní veřejnou knihovnou Horní Počernice, která vyvíjela kulturní a 

vzdělávací činnost i v dosud omezených prostorových podmínkách. To by se mělo nyní 

v novém lépe dařit a ze strany knihovny je o spolupráci zájem. V několika dalších 

profesionálních knihovnách, např. Husově knihovně v Modřanech či Infocentru s knihovnou 

v Kolovratech se dějí zajímavé akce, skloubit ale činnosti s našimi jde velmi těžko, ať už 

z časových či jiných důvodů. - Jana Hradilíková (29. 9. 2016) 

 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
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REGIONÁLNÍ KLUBKO STŘEDNÍ ČECHY 

     Klub dětských knihoven SKIP Střední Čechy se v letošním roce sešel při dvou pracovních 

setkáních. Květnové setkání proběhlo jako dvoudenní. Snažíme se, aby setkání knihovnic 

a knihovníků z dětských oddělení středočeských knihoven přineslo všem zúčastněným nápady 

a návody na obohacení jejich práce s dětským čtenářem. Součástí setkání jsou odborné 

semináře či besedy, zároveň zařazujeme velmi oblíbený „inspiromat “. Jedná se o vzájemnou 

výměnu kontaktů, nápadů a zkušeností jednotlivých knihoven v našem regionu. 

     V letošním roce KDK SKIP 02 - Střední Čechy uskutečnil jarní setkání knihovnic 

z dětských oddělení v Městské knihovně ve Štětí. V říjnu následovalo podzimní klubové 

setkání v Městské knihovně v Poděbradech.  

     První letošní setkání bylo dvoudenní a proběhlo 27. – 28. května 2016 ve Štětí. První den 

setkání měl bohatý a vyčerpávající program. Nejprve nás čekal výlet na horu Říp s odborným 

dějepisným výkladem pana Plačka. Odpoledne následovala první tvořivá dílna – výroba 

šperků ze samotvrdnoucí hmoty. Večer nám zpříjemnila kolegyně Mgr. Jana Faltová, která se 

podělila o své zážitky z cesty po dánských knihovnách. Poté jsme společně diskutovali 

o zajištění účasti knihoven na celostátních klubových akcích – aktivitách KDK SKIP – 

o zapojení jednotlivých středočeských knihoven do projektů jako Noc s Andersenem, 

Kamarádka knihovna, Knížka pro prvňáčka či Den pro dětskou knihu, Kde končí svět nebo 

soutěžní přehlídka OKNA. Následovala stále velmi užitečná, přínosná a oceňovaná diskuse. 

Všechny zúčastněné knihovnice se s kolegyněmi podělily o postřehy ze svých knihovnických 

a informačních lekcí včetně zkušeností s besedami a interaktivními programy konkrétních 

spisovatelů, básníků či ilustrátorů, kteří zavítali právě do jejich knihovny. Na programu bylo 

též projednání plánu činnosti klubka na další léta a příprava podzimního setkání v Městské 

knihovně v Poděbradech. Sobotní ráno ve Štětí se neslo v duchu drátkovaného šperku – druhý 

workshop, který může být inspirací i pro tvořivé dílničky pro děti a mládež v ostatních 

knihovnách.  

     Druhé letošní, podzimní klubové setkání proběhlo v Městské knihovně Poděbrady. 

Plánovanou rekonstrukci celé knihovny se podařilo realizovat a my jsme měli možnost 

prostory navštívit a zevrubně si je prohlédnout jen měsíc po jejich znovuotevření. Knihovna 

doznala velkých změn, největší radost máme z krásného nového oddělení pro děti. 

Poděbradské děti a mládež mají své království v podkroví historické budovy. Celá knihovna 

je nyní bezbariérová díky novému venkovnímu výtahu. Za doprovod a erudovaný výklad patří 

velké poděkování vedoucí knihovny, paní Zemánkové.  

     Pro podzimní setkání se bohužel nepodařilo zajistit seminář na téma: Syndrom vyhoření 

v knihovnické profesi. Jelikož zájem o tuto problematiku stále trvá, pokusíme se ho 

ve spolupráci s Krajským knihovnickým centrem SVK v Kladně a Bc. Evou Šenfeldovou 

zařadit do programu podzimního setkání v roce 2017.  

     Odpoledne nám zůstalo více času na reference z jednotlivých knihoven a debatu 

o proběhlých povedených i méně úspěšných akcích, které pracovníci dětských oddělení letos 

připravili. Seznámili jsme se službou pro slabozraké a nevidomé návštěvníky knihoven 

Friendly Vox, která nabízí zcela zdarma komfort pro získávání informací pro naše 

handicapované spoluobčany. Ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha – východ se podařilo 

Knihovně Eduarda Petišky zajistit autorská práva od dědiců Josefa Lady na tzv. Putování 

s kocourem Mikešem a Hrátky s kocourem Mikešem.  Letos jsme vyzkoušeli tento projekt 

v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi. U „Putování“ se jedná o cestu po historických 

památkách daného středočeského města. Pilotní akcí byly Hrátky s kocourem Mikešem, které 

proběhly v prostorách muzea. Zde byl dětem a rodičům celý projekt v rámci herního 

odpoledne představen. Zajištěná autorská práva platí pro jakoukoli knihovnu na území 

Středočeského kraje (jelikož „Kocour Mikeš byl Středočech“) s podmínkou zachování názvů: 

Putování s kocourem Mikešem a Hrátky s kocourem Mikešem.   
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     Jelikož se nám v minulém roce velmi osvědčilo uspořádání tzv. „tour“ po knihovnách 

v působnosti KDK SKIP Střední Čechy, rádi bychom uspořádali další i v roce 2017. V rámci 

Týdne knihoven oslovený autor či interpret navštíví dětská oddělení knihoven se svým 

programem. Pro rok 2017 uvažujeme o panu Zajíčkovi, principálovi plzeňských strašidel. 

Na závěr jsme prodiskutovali i další směřování činnosti KDK SKIP v příštích letech.  

     V roce 2015 se do našich řad nově přihlásily 3 knihovny – Mělník, Milovice a Neratovice. 

Máme velkou radost, že nezůstalo pouze u „papírového“ členství a již v letošním roce se 

kolegyně ze zmíněných měst aktivně zapojovaly do činnosti Klubu dětských knihoven.  

     Závěrem několik čísel. V roce 2016 se pracovních seminářů a klubových setkání KDK 

SKIP zúčastnili knihovníci z 12 knihoven středočeské oblasti, které jsou institucionálními 

členy SKIP. Průměrná účast na těchto aktivitách pořádaných KDK SKIP 02- Střední Čechy 

byla více než 55 %. Na jarním setkání se sešlo 14 a na podzimním semináři 18 kolegů 

a kolegyň. 

     V roce 2017 budeme dále rozvíjet spolupráci s Krajským knihovnickým centrem v Kladně. 

Potencionálním novým členům nabídneme možnost účasti na našich pracovních setkáních 

či seminářích a je už na nich, zda usoudí, že námi nabízená spolupráce je pro ně přínosem. 

U „nových“ členů preferujeme takzvaný status pozorovatele. Knihovna, která má zájem, se po 

absolvování programu může rozhodnout, zda bude pravidelně využívat všech výhod KDK 

SKIP a stane se jeho právoplatným členem.  

     Stálým problémem je malá či nulová účast knihovnic z malých (obecních) knihoven. 

Víme, že knihovnice by o nabízené vzdělávací akce všeho druhu měly zájem, velkou 

překážkou je však nedostatečné personální obsazení malých knihoven a v neposlední řadě 

i finanční situace. Na dobu nepřítomnosti knihovnice na pracovišti je nutné zajistit personální 

náhradu a mnozí nadřízení v malých obcích nedisponují ani financemi na proplacení 

cestovních výdajů. O kontakt s kolegyněmi z těchto malých vesnických knihoven se snažíme 

alespoň formou informujících e-mailů.  

     Současně začíná být velkým problémem neustále vzrůstající počet knihovnických akcí 

a najít termín pro společné setkání je velmi těžké. Účast na všech profesně zajímavých 

a podnětných akcích je z časových, personálních i finančních důvodů nemožná, navíc dochází 

k časté kumulaci či časovému překryvu aktivit.  

     V současné době nastavený systém jednoho dvoudenního pracovního semináře většinou 

včetně workshopu v jarním období a jednoho pracovního setkání na podzim se jeví jako 

osvědčený a prozatím zcela dostatečný pro vzájemné předávání našich získaných odborných 

poznatků a zkušeností. Prostřednictvím e-mailů či telefonů jsme spolu v pracovním 

i osobním kontaktu po celý rok.  

     Na rok 2017 máme předběžně naplánované květnové dvoudenní setkání v Městské 

knihovně v Mělníce, podzimní setkání by se mělo uskutečnit v Městské knihovně Neratovice.  

- Michaela Baštecká (říjen 2016) 

            

REGIONÁLNÍ KLUBKO PŘÍBRAMSKA 

     Příbramské klubko sdružuje 13 knihoven a asi 23 zájemců o setkávání a spolupráci.  

V letošním roce se k nám připojila další knihovna, a to Místní knihovna Stará Huť. 

     Na rok 2016 jsme naplánovali 2 setkání, jeden výlet pro děti a jednu konferenci. Získali 

jsme 2 granty - od MK ČR a SKIP 02 – Střední Čechy.       
     První setkání se uskutečnilo v únoru 2016 v Knihovně Jana Drdy v Příbrami. Zde jsme 
společně vybrali vítěze soutěže  Kde končí svět, a to v oblasti výtvarné, literární 
a dramatické. Celkovou vítězkou se stala Petra Cihelková z Městské knihovny Sedlčany 
za ztvárnění hlavní role v dramatickém zpracování knihy Veroniky Válkové Dobrodružné 
výpravy do minulosti – Karel IV. Petra Cihelková byla 1. června 2016 v Nostickém paláci 
Ministerstva kultury ČR pasována na rytířku řádu Krásného. Do projektu se zapojilo 
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9 knihoven a 14 knihovníků. Pro děti, které přispěly svými díly do soutěže, byl za odměnu 
díky finanční podpoře SKIP 02 – Střední Čechy uspořádán výlet do Prahy. Děti z knihoven 
Jince, Příbrami a Dobříše navštívily Muzeum Karla Zemana, Karlův most a Pražský hrad, 
výlet byl zakončen lehkým občerstvením v Mc Donaldu. Zúčastnilo se 15 dětí a 4 knihovnice. 
     V srpnu Příbramské klubko uspořádalo konferenci „Čapkové a jejich ženy“, která 
navazovala na loňskou konferenci „Proč nám chybí Josef Čapek“. Více než 20 knihovnic 
a knihovníků z různých koutů republiky se účastnilo programu, podpořeného z dotace 
od SKIP 02 – Střední Čechy a Ministerstva kultury ČR. V úvodním příspěvku pátečního 
večera bylo připomenuto v kostce to nejdůležitější ze životů Heleny Čapkové, Jarmily 
Čapkové a Olgy Scheinpflugové. Milým překvapením byla účast vnučky Josefa Čapka, paní 
Kateřiny Dostálové, která, ač se vždy účastní všech akcí, jež se jejího dědečka týkají, poprvé 
vystoupila z anonymity a přivezla velice zajímavé, dosud nepublikované fotografie svojí 
babičky a také její skici a výtvarné práce, a snad poprvé u nás veřejně pohovořila o Jarmile 
Čapkové. Dále účastníci konference zhlédli adaptaci pohádky Olgy Scheipflugové  
Vykoupená čarodějnice v podání Divadla knihovna. Páteční večer na Dobříši vyvrcholil noční 
prohlídkou dobříšského zámku. Zájemci se ještě mohli podívat na film Heftlink. Do pozdních 
hodin se pak ještě samozřejmě v knihovně povídalo. Druhý den čekala účastníky konference 
cesta zámeckým parkem s cílem Památníku Karla Čapka ve Strži. Cesta byla zpestřená 
soutěžní bojovkou. Kdo našel nejvíc krabiček s úkoly a zodpověděl nejvíce otázek ze životů 
a děl žen bratří Čapků, vyhrál pěkné ceny, např. krásný obal na knihu či flashku s logem 
dobříšské knihovny. Na konci cesty nás čekala přednáška Dr. Jindřišky Hylmarové, která se 
věnuje životu Heleny Čapkové, a prohlídka nové expozice věnované Olze Scheinpflugové. 
Památníkem nás provázela jeho ředitelka Kristina Váňová. Ta svým poutavým vyprávěním 
a hlubokými znalostmi osudu této výjimečné ženy zaujala opravdu všechny účastníky 
konference. Konference byla zakončena piknikem a přátelským povídáním v zahradě 
památníku. Akce se zúčastnilo 23 knihovníků a knihovnic z 12 knihoven. Ohlasy byly velmi 
pěkné a často se opakoval návrh: „Neuděláte napřesrok pokračování?“ Například 

o Ferdinandu Peroutkovi? (V roce 2017 ne, ale v roce 2018, kdy bude mít Ferdinand Peroutka 
40. výročí úmrtí, snad ano.) 
     Třetí setkání Příbramského klubka se uskutečnilo v polovině října v nově zrekonstruované 
pobočce Knihovny Jana Drdy Březové hory. Zde jsme zhodnotili naši činnost v roce 2016 
a naplánovali vzdělávání a setkávání na rok 2017. Plánujeme celkem čtyři akce. Na tři 
budeme žádat dotaci v rámci programu K21, čtvrté bude přátelské setkání v knihovně Mníšek 
pod Brdy, která je čerstvým členem klubka, proto ji rádi navštívíme. Zúčastnilo se 9 knihoven 
a 15 knihovníků. 
     Žádat budeme na únorový jednodenní seminář Kritické čtení s lektorkou Květou Krüger, 
na dramatické zpracování Čapkových děl s lektorem Františkem Zborníkem, dvoudenní 
seminář v červnu 2017 a na jednodenní vypravěčskou dílnu s Martinem Hakem v říjnu 2017. 
Ač všechny tyto akce pořádá Příbramské klubko, nejsou určené pouze pro jeho členy, ale jsou 
otevřené všem ostatním zájemcům. - Kateřina Pechová (30. 10. 2016)       

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO JIŽNÍ ČECHY 

     V roce 2016 se klubko sešlo 22. února v Městské knihovně Tábor, kde byla hlavním 

bodem programu ukázka zážitkové besedy o uprchlictví, kterou vedla sedlčanská kolegyně 

Alena Budková. Táborské kolegyně připravily prezentaci programu Inkscape a vzápětí jsme si 

ho vyzkoušeli. Významná byla volba nové předsedkyně jihočeského klubka – zvolena byla 

Barbora Jůzová z Městské knihovny Tábor. 

     26. dubna se v Městské knihovně Kamenice nad Lipou konala regionální přehlídka 

projektu Kde končí svět. Na celostátní slavnostní zakončení a pasování na rytíře řádu 

Krásného slova do Prahy byla vyslána delegace dětí s knihovnicí z Milevska. Na konec 
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letních prázdnin jsme plánovali setkání v kamenické knihovně, jelikož se tam mělo dětské 

oddělení přestěhovat do nových prostor, stavební práce se ale opozdily, proto muselo být 

setkání odsunuto až na 22. listopad.  

     V průběhu roku se členky jihočeského klubka účastnily školení, seminářů a pracovních 

setkání nabízených JVK České Budějovice, KKV Havlíčkův Brod, NK ČR Praha apod. 

Rovněž se účastnily celostátních projektů jako anketa SUK, BMČ, OKNA, Noc 

s Andersenem, TČ i TK, Čtení pomáhá, Knížka pro prvňáčka, Pasování na čtenáře, Den pro 

dětskou knihu aj. 

     Volba nové předsedkyně se příliš nezdařila. V MěK Tábor došlo k organizačním změnám, 

kolegyně Jůzová byla přeřazena na pozici knihovního pedagoga a v dětském oddělení nyní 

pracuje jen na část úvazku. Proto se ani neúčastnila jednání MT KDK SKIP. Na podzimním 

setkání klubka máme v plánu provést novou volbu. - Václava Vyhnalová 

 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO PLZEŇSKA 

     Členská základna. Během posledního roku se členská základna co do počtu nezměnila – 

klubko má stále 22 členek ze 14 knihoven, z toho 1 na mateřské dovolené. Zastoupeny jsou 

knihovny Blovice, Dobřany, Domažlice, Horažďovice (2x), Horšovský Týn, Klatovy (3x), 

Kolinec, Nýrsko (2x), Plzeň (5x), Přeštice, Rokycany, Staňkov, Strážov a Sušice. 

     O ukončení členství 8. 12. 2015 požádala Mgr. Milena Benediktová z K-Centra, 

městské knihovny Starý Plzenec, která se nemůže účastnit setkání kvůli službám (knihovnu 

zajišťuje sama).  O členství 5. 12. 2016 naopak nově požádala Bc. Jitka Jankovcová z Městské 

knihovny B. Němcové Domažlice, která od ledna 2017 přechází z dospělého do dětského oddělení. 

Kolegyně Vendula Jiřinová z Městské knihovny Klatovy odešla z oboru, v knihovně i v klubku ji 

prý v příštím roce nahradí Marta Freiová.  

     Formy spolupráce. V roce 2016 klubko pokračovalo v dosavadních formách spolupráce. 

Všechny kolegyně jsou přihlášené do konference Andersen, odkud čerpají základní 

informace. Zuzana Mišterová z KMP – Knihovny Lobzy všem průběžně přeposílá dětské 

čtenářské soutěže, vzniklé na půdě Knihovny města Plzně. Klubko se schází na nepravidelných 

schůzkách v Plzni a v případě potřeby dále komunikuje telefonem či e-mailem. Knihovny se 

individuálně zapojily do celostátních akcí (Noc s Andersenem, anketa SUK 2015, Kde končí 

svět, Den pro dětskou knihu, Týden knihoven, Škola naruby, Čtenářské pasy, pasování dětí 

na čtenáře, Kamarádka knihovna aj.).  

     Společné schůzky, semináře. Klubko Plzeňska uspořádalo 7. prosince 2016 v zasedací 

síni Knihovny města Plzně 1 společné setkání o účasti 12 lidí (55 %). Předmětem jednání 

byly aktuální informace z klubka, KDK SKIP ČR a SKIP ČR apod., zejména informace 

z celostátní valné hromady KDK v Hodoníně a informace o akcích roku 2017 (Noc 

s Andersenem, OKNA, Kamarádka knihovna apod.).  

Účast regionu na celostátních akcích: 

     Kde končí svět. Do jubilejního X. ročníku projektu 2015/2016 s tématem „Jak je to 

s králem“ se z regionu přihlásily 4 knihovny - Městská knihovna Horažďovice, Přeštice, 

Rokycany a Knihovna města Plzně (Knihovna Bolevec, Obvodní knihovna Doubravka 

a Ústřední knihovna pro děti a mládež). Všechny knihovny se zapojily v oblasti výtvarné 

(6 projektů), Horažďovice, Plzeň a Rokycany rovněž v oblasti literární (4 projekty) 

a Rokycany navíc v oblasti literárně dramatické (3 soubory). Celkem se jednalo o 343 dětí 

a 2 nespočítané dramatické kroužky. Největším počtem přispěla Městská knihovna 

Horažďovice (88 dětí). Regionální přehlídka se uskutečnila v úterý 3. května 2016 v 16:00 

hodin v Polanově síni KMP. Součástí programu byla prezentace knihoven a nejlepších 

výtvarných a literárních prací, ukázka z dramatu „Romeo a Julie aneb Příběh neskutečné 
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tragédie, kteráž k nápravě zlé královny skrze malého kralevice vedla" (děti z historicko-

dramatického kroužku centra Mozaika Rokycany pod vedením Mgr. Gabriely Stránské), 

předání diplomů a drobných dárků dětem, jmenování kandidáta na rytíře řádu Krásného slova 

(Jaromír Chmelík 7. B, ZŠ TGM Rokycany, za literární práci „fiktivní rozhovor Mé setkání 

s Karlem IV. – Stroj času“) a pořad z historických skutečností i legend v podání Romany 

Neumannové, Jitky a Přemysla Kubištových „Zvěsti a pověsti o městě Plzni“. Na celostátní 

slavnostní vyvrcholení projektu Kde končí svět 1. června v Nostickém paláci v Praze klubko 

delegovalo výpravu z Rokycan (14 dětí + 4 dospělí). 

     Čtenář roku 2016 („Čtenářská třída“). Regionální kolo 6. ročníku soutěže se pro nízký 

zájem knihoven západních Čech nekonalo. V Plzni městské kolo proběhlo v Polanově síni 

KMP v sobotu 19. 3. jako součást Dne otevřených dveří k 140. výročí založení KMP. 

Diplomy dětem podepsal náměstek primátora Martin Baxa. Autorem diplomů byl Vhrsti. 

Do soutěže se zapojilo 21 tříd, jejichž žáci od září do ledna dohromady přečetli 2 486 knih. 

Nejpilnější čtenáři přečetli v průměru 20 knížek. Nejlepší Čtenářskou třídou se stala ZŠ při 

Fakultní nemocnici Plzeň, Manětínská, pod vedením paní učitelky Marie Benediktové.   

     OKNA (O KNihovnických Aktivitách). Na 5. řádném ročníku přehlídky na téma Moderní 

autorská pohádka v Městské knihovně Sedlčany reprezentovala Plzeňsko knihovnice Zuzana 

Mišterová z KMP s pořadem „Princ & princ“ a získala Cenu diváků (42 % hlasů). Jako diváci 

se z regionu zúčastnili Jana Frühaufová z MěK Rokycany, Alena Pospíchalová a Martin 

Ouřada z KMP, jako porotce Helena Šlesingerová.  

     Na celostátní valnou hromadu KDK 1. listopadu 2016 se do Městské knihovny  Hodonín 

z klubka vypravily Jana Frühaufová z MěK Rokycany a Helena Šlesingerová z KMP.   

- Helena Šlesingerová (9. 12. 2016) 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO SEVERNÍ ČECHY 

     Regionální klubko Severní Čechy pokrývá dva regiony, Ústecký a Chomutovský, které 

vykazují 30 institucionálních členů SKIP, ale s KDK spolupracuje pouze 8 z nich. 

     V roce 2016 klubko neuspořádalo žádnou vlastní akci, ale jednotlivé knihovny se 

zúčastnily všech celostátních projektů jako Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Březen 

– měsíc čtenářů, Kamarádka knihovna, Týden knihoven, Pasování dětí na čtenáře či Den pro 

dětskou knihu. Zúčastnily se také Knihovnické dílny v Jičíně a několika vzdělávacích 

seminářů, např. semináře Současná literatura pro děti a mládež v Liberci nebo Semináře 

kritického čtení v rámci Tabooku v Táboře. Severočeské knihovny se též zapojují 

do celostátních kampaní: Běh Naděje, Týden mobility, Muzejní noc apod.  

     Klubko se v letošním roce potýkalo z krizí, která byla způsobena větší pracovní zaneprázdněností 

předsedkyně. Bohužel se během roku nepodařilo najít nástupce, nikdo z oslovených neměl o funkci 

zájem. Klubko se proto letos sejde až koncem listopadu a pokusí se krizi vyřešit. 

     V posledních letech se potýkáme s problémem malé (u některých knihoven dokonce 

nulové) účasti knihovnic na setkání.  Pro rok 2017 tudíž platí předsevzetí z předchozího roku: 

vyvinout úsilí, které by končilo získáním nových členů KDK SKIP. Potenciálním novým 

členům nabídneme možnost účasti na pracovním setkání.  Knihovna, která má zájem, 

se po absolvování programu může rozhodnout, zda bude pravidelně využívat výhod 

spolupráce KDK SKIP a stane se jeho členkou. I když se v minulosti podařilo vytvořit 

společnou soutěž a uspořádat během roku dvoudenní seminář, zájem o takové aktivity stále 

klesá. Nejčastějším důvodem neúčasti je malé personální obsazení v některých knihovnách. 

V současné době nastavený systém jednoho setkání ročně se pro vzájemné předávání našich 

poznatků a zkušeností jeví zatím zcela dostatečný.  Podaří-li se získat nové členy, mohlo by 

klubko do budoucna vyvíjet i další činnost, popřípadě se setkávat častěji. - Alena Koudelková 
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REGIONÁLNÍ KLUBKO VÝCHODNÍ ČECHY 

     Klubko Východní Čechy sdružuje knihovnice ze 48 knihoven 

Královéhradeckého a Pardubického kraje. 

     18. 5. 2016 se uskutečnilo setkání v Městské knihovně Nová 

Paka. Na programu bylo vyhodnocení projektu Kde končí svět 

s podtitulem Jak je to s králem? Projektu se zúčastnilo celkem 18 knihoven, z toho 16 knihoven 

vyhlásilo literární soutěž, 15 knihoven výtvarnou soutěž, 1 knihovna zapojila děti do výtvarné 

soutěže a 3 knihovny připravily akce na podporu dětského čtenářství. V celém regionu se 

zúčastnilo vyhlášených soutěží celkem 1 149 dětí, bylo odevzdáno celkem 375 literárních 

a 774 výtvarných prací. K těmto číslům je nutné přičíst oblast dětského čtenářství (Červený 

Kostelec 50 účastníků, Náchod 20) a literárně-dramatickou oblast (Hradec Králové 93 dětí). 

Celkový počet účastníků za region 08 dosáhl 1 312 dětí. Vítěze z 39 zaslaných prací určila 

porota ve složení 42 knihovnic z jednotlivých knihoven regionu. K pasování na rytíře řádu 

Krásného slova byli vybráni v 1. kategorii Vilém Vokůrka z Náchoda, ve 2. kategorii 

Kateřina Dušková z Pardubic a ve 3. kategorii Eliška Vojtěchová z Jičína. Vítěze výtvarných 

prací určili účastníci regionálního vyhodnocení v Nové Pace. Setkání bylo ukončeno 

turistickou hrou po Nové Pace. 

     21. 9. 2016 proběhlo další setkání v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad 

Labem za přítomnosti 19 knihovnic. Jeho součástí byl seminář s Radkem Malým o tendencích 

české literatury. 

     Klubko pokračovalo v projektu Lovci perel a Seznamy literatury. Obojí bylo umístěno 

na webu KMHK. Nově byla umožněna registrace přímo školám. Seznamy využilo 6 škol, 

171 knihoven a 45 soukromých osob. V příštím roce dojde pro větší přehlednost k drobným 

úpravám. Registrace zůstává. 

     Do budoucna KDK SKIP 08 plánuje setkání v Městské knihovně v Hořicích (Questing - 

10. 1. 2017). V lednu bude také vyhlášen 4. ročník projektu My všichni jsme Východočeši, 

určený pro soutěžící 7. – 9. tříd, jenž by měl vyvrcholit 26. – 27. 5. 2017. Cílem tříměsíčního 

projektu je seznámení se sousedními regiony (Královéhradecký, Pardubický, Vysočina), 

vzájemné poznávání přírodních, zeměpisných a turistických zajímavostí, známých osobností atd. 

- Marta Staníková (20. 10. 2016) 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO JIŽNÍ MORAVA 

    V regionu SKIP ČR Velká Morava působí dvě klubka – Zlínské klubko a Klubko jižní 

Morava. Obě klubka mají už delší tradici, proto fungují nezávisle na sobě. V současné době je 

v klubku evidováno 29 členek z 24 knihoven regionu, včetně jedné knihovnice ze školní 

knihovny. Ročně přibude cca 5 knihovnic (rok 2015 i 2016). Oproti roku 2014 je to o 5 knihovnic 

více. Přidávají se i kolegyně z opravdu malých obecních knihoven. Tradice členství v klubku 

se projevuje také v tom, že kolegyně, které odcházejí do důchodu, automaticky předávají 

registraci do klubka svým novým kolegyním, a ty se rychle zapojují do vzájemné komunikace. 

     Členky klubka mezi sebou komunikují e-mailem nebo prostřednictvím odkazu na webové 

stránky klubka (http://www.kjm.cz/skipkdk) pod www stránkami Knihovny Jiřího Mahena v Brně. 

     Díky podpoře Moravské zemské knihovny v Brně mohlo klubko v letošním roce pro své 

členky uspořádat dva semináře. Oba proběhly v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a jejich 

tematické zaměření odpovídalo poptávce kolegyň v regionu. První, jednodenní seminář 

s Mgr. Klárou Smolíkovou „Mediální výchova, informační gramotnost a knihovníci“ proběhl 

v červnu, druhý, dvoudenní, na téma „vzdělávání knihovníků dětských oddělení v regionu“ 

potom v září. První den vedla PhDr. Vladimíra Neužilová a věnovala se strategiím rozvoje 

čtenářských dovedností, na druhý den byla připravena panelová diskuze se zástupci zaštiťující 

vzdělávací semináře na Moravě. Následovala pracovní porada klubka.  

http://www.kjm.cz/skipkdk
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Na pracovní poradě jsme se věnovali zhodnocení činnosti klubka za uplynulý rok, společným 

celostátním projektům a jejich hodnocení a přípravě vzdělávacích seminářů na rok 2017. Opět 

předpokládáme finanční podporu Moravské zemské knihovny v Brně.  

     Z celostátních aktivit se knihovny zapojují do Noci s Andersenem, Lovců perel, Knížky 

pro prvňáčka, pasování prvňáčků a projektu Kde končí svět. Nově přibyl jeden projekt 

na regionální úrovni. 

     Lovci perel. Do úspěšného projektu se v různých podobách zapojují některé knihovny 

v regionu: Městská knihovna Veselí nad Moravou, Městská knihovna Židlochovice, Městská 

knihovna Hustopeče, Městská knihovna Rájec-Jestřebí propojuje projekt s projektem Čtení 

pomáhá. 

     Knížka pro prvňáčka. Projektu se účastní Městská knihovna Veselí nad Moravou, 

Městská knihovna Hodonín, Městská knihovna Židlochovice, Městská knihovna Břeclav-

pobočky Poštorné, Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 

     Pasování prvňáčků na čtenáře. Pasování prvňáčků ve své knihovně realizují Městská 

knihovna Židlochovice, Městská knihovna Hustopeče a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.  

     Noc s Andersenem. Nejoblíbenější a nejnosnější celostátní projekt KDK, do kterého se 

zapojují skoro všechny knihovny v regionu. V Městské knihovně Hodonín letos pracovali 

s příběhem L. Seifertové O králi Karlovi, v Městské knihovně v Židlochovicích čekala děti 

čarodějná škola, v Městské knihovně Blansko pak svět Hraničářova učně. V Brně zase 

vysvobozovali ztracenou knihovnici. Objevil se i nový formát „nocování“, a to Noc bez 

Andersena, kterou iniciovala Městská knihovna v Praze, aby tuto výjimečnou noc mohli 

strávit i náctiletí. Do projektu se připojila Knihovna Jiřího Mahena v Brně, která se práci 

s mladými lidmi intenzivně věnuje.  

     Kde končí svět. O účast v projektu Kde končí svět je bohužel dlouhodobě zájem nižší, 

tradičně se do něj zapojila Místní knihovna Lysice, Městská knihovna Rájec-Jestřebí a nově 

Městská knihovna v Jihlavě. Letošního rytíře nominovala Místní knihovna Lysice. 

     Jižní Morava čte. Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou 

knihovnou v Brně iniciovala nový projekt na podporu čtenářství, kterým se obrací na děti 

a mládež v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární soutěže s tématem Mýty a legendy 

mého kraje (http://jiznimoravacte.cz). Do projektu se zapojila většina knihoven v regionu. 

     Kromě celostátních akcí se knihovny věnují i zajímavým projektům na místní úrovni. 

Z došlých zpráv z knihoven jsem vybrala ty nejzajímavější.  

     Městská knihovna Veselí nad Moravou dlouhodobě realizuje čtenářský kroužek 

i prázdninové a celoroční soutěže na výtvarně-literární témata. V týdnu knihoven měla 

vernisáž výstav fotografií „Čtenáři“ – soubor 12 velkoformátových portrétů mladých čtenářů 

knihovny nafotila studentka 3. ročníku SUPŠ v Uherském Hradišti.  

     Kolegyně z Městské knihovny v Hodoníně připravily celoroční soutěž spjatou s výročím 

Karla IV. Soutěž měla literární a výtvarnou část: literární nesla název „Středověká listina“ 

a výtvarná „Karlův výtvarník“. Soutěž měla česko-slovenský přesah. Tématu velkého výročí 

knihovna věnovala také Noc s Andersenem a jiné aktivity (autorská čtení, výtvarné dílny či 

další programy). 

     V Městské knihovně Blansko se již několik let v březnu konají recitační přehlídky žáků 

blanenských škol. Knihovna se zapojuje také do Týdne poezie, kdy jsou čtenářům ve všech 

odděleních knihovny rozdávány ruličky s básničkami. Knihovnice se také účastní Dnu pro 

děti v nemocnici. 

     V Knihovně Jiřího Mahena v Brně se v rámci letošního výročí spolupráce Brna a Poznaně 

konala znalostní soutěž Poznej Poznaň. Vítěz soutěže se mohl těšit na zájezd do tohoto 

krásného polského města. Vše odstartoval dobrodružný workshop k výročí polského 

spisovatele Sienkiewicze, na kterém byla soutěž spuštěna.  

http://jiznimoravacte.cz/
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     Městská knihovna v Pohořelicích se umístnila na 5. Pozici v kategorii do 5 000 

obyvatel v soutěži Městská knihovna roku 2016 a dále byla nominována mezi 8 knihoven 

v soutěži Knihovna roku 2016 v kategorii „významný počin“.  

     Na začátku roku 2014 byla spuštěna Databanka vzdělávacích programů Klubu dětských 

knihoven SKIP ČR, která vznikla na základě projektu podaného na Ministerstvo kultury ČR 

v rámci dotačního programu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Databanku 

vytvořilo a spravuje Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně. 

Od jejího spuštění už do ní bylo vloženo více než 100 programů a využívá ji 600 knihovníků 

a knihovnic. 

     Pro rok 2017 plánujeme připravit jako klubko dvě společné vzdělávací akce, a to 

dvoudenní seminář zaměřený na téma mládež v knihovnách a jednodenní, opět s Vladimírou 

Neužilovou na téma čtenářské strategie (navazovat bude na seminář letošního roku).  

- Helena Hubatková Selucká (30. 10. 2016) 

 

REGIONÁLNÍ KLUBKO ZLÍNSKÝ KRAJ 

     Regionální klubko KDK SKIP Zlínského kraje má své stránky na webu Krajské knihovny 

Františka Bartoše ve Zlíně, kde se zájemci dočtou o všem, co KDK 

ZK připravuje, jsou zde také zápisy a fotografie z akcí i logo:  

http://www.kfbz.cz/kdk.htm. Naše klubko čítá 40 evidovaných členek. 

     Jako každoročně čtyři veřejné knihovny Zlínského kraje 

uspořádaly krajské kolo literární soutěže pro děti. Do 16. ročníku 

přišlo více než 500 prací dětí ze škol Zlínského kraje. Letošní téma 

kopírovalo téma projektu Kde končí svět, soutěž proběhla pod názvem Jak je to s králem. 

Odborné poroty čtyř knihoven kraje je hodnotily bodovým systémem v pěti kategoriích podle 

věku dětí. Odděleně jsou v těchto kategoriích hodnoceny próza a poezie, samostatnou 

kategorii tvoří komiks. Na vyhlášení výsledků se do Masarykovy veřejné knihovny 

ve Vsetíně sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. Slavnostního vyhlášení se zúčastnil sám 

Karel IV. v podání správce sítě MVK. Nejlepší práce vyšly ve sborníčku Jak je to s králem.  

     I v letošním roce se nám podařilo spojit síly a v rámci KDK Zlínského kraje jsme oslovili 

autorku historických a fantasy knih pro děti Veroniku Válkovou. Ta na poslední chvíli 

onemocněla, podařilo se nám však najít náhradu. Oslovili jsme ilustrátora, autora 

a komiksového kreslíře Vhrsti, který si více než 350 dětí opravdu získal. Společně vymysleli 

4 různé pohádky. Dopolední pořady v knihovnách v Kroměříži, Vsetíně, Zlíně a Uherském 

Hradišti byly uspořádány za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR 

a regionálního výboru SKIP Velká Morava. I tentokrát se ukázalo, že je účelné uspořádat sérii 

akcí v našich knihovnách. Ušetříme tak náklady a dosáhneme na program, na který bychom si 

sami netroufli.  

     Účastníme se všech národních projektů a aktivit SKIP ČR, na jaře jsme v Březnu-měsíci 

čtenářů hledali nejlepší čtenářskou třídu, nocovali v knihovnách s Andersenem, pasujeme 

prvňáčky, lovíme perly, přidáváme se k Noci literatury, Dnu poezie, Dnu pro rodinu, Food 

Revolution Day, ke Dnům evropského dědictví, každoročně sbíráme s dětmi hlasy v anketě SUK 

- Čteme všichni, zástupci našich malých čtenářů se účastnili i slavnostního vyhlášení výsledků 

ankety. I naše knihovny získaly pro děti Knížku pro prvňáčka. V červnu při vyhodnocení projektu 

Kde končí svět se mohly děti ze Zlínského kraje účastnit milého setkání na MK a Pražském 

Hradě. 

     V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala další regionální kola 

literárních soutěží pro děti do 15 let, tentokrát na volné téma. Vše ukončí v příštím roce 

společná krajská přehlídka mladých autorů v Knihovně Kroměřížska. 

     Jarní seminář KDK ZK na téma Dětské čtenářství a dyslexie uspořádala Krajská knihovna 

F. Bartoše ve Zlíně, podzimní předávání zkušeností proběhlo v MVK ve Vsetíně.  

- Miroslava Čápová, Hana Hanáčková (25. 10. 2016) 

http://www.kfbz.cz/kdk.htm
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REGIONÁLNÍ KLUBKO SEVERNÍ MORAVA 

     Jarní setkání klubka SKIP 10 v Olomouci 20. dubna 2016. 

Zúčastnilo se 70 knihovnic a knihovníků z 33 knihoven. Téměř 

v rekordním počtu jsme se sjeli na Jarní setkání „klubkařů“ do 

Knihovny města Olomouce. Po velice milém uvítání paní ředitelkou a několika informacích 

k činnosti a plánům do dalších měsíců jsme se věnovali hlavnímu programu. Tentokrát šlo 

především o výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe. Na programu byly čtyři ukázkové 

programy, které naši knihovníci vytvořili a realizují pro mateřské a základní školy. Nejprve 

kolegyně z Knihovny města Ostravy, Ivana Pilátová a Renáta Sommerová, účastníkům 

předvedly hravý a dramatizovaný pořad Líná knihovnice, určený právě nejmladším 

návštěvníkům knihoven. Jarmila Košťálová také z KMO všechny nadchla a ohromila 

zpracováním knihy Nejhorší den třeťáka Filipa. Zvolila si netradiční a těžké téma, které však 

brilantně uvedla a promyslela. Na svou besedu měla výborné ohlasy! Kolegové z Českého 

Těšína, Kateřina Šildrová a František Szymczysko, si pro ostatní připravili aktuální téma 

a představili své pojetí tématu „králové“ a Karel IV. Poslední účinkující byla Marika 

Zadembská z Třince, která pracovala s knihou Dárce v pořadu pro druhý stupeň ZŠ 

a gymnázia a dále předvedla metody RWCT v lekci Klasické pohádky pro náctileté. V závěru 

setkání se ještě prezentovaly knihovny zapojené do projektu „Kde končí svět“. Za klubko 

SKIP 10 to byla Knihovna města Olomouce, Městská knihovna Český Těšín, Knihovna 

Třinec a Knihovna Klimkovice. Tématu „Karel IV.“ jsme se věnovali v různých oblastech – 

literární, dramatické i výtvarné. Jako nejzdařilejší jsme vyhodnotili krásný komunitní projekt 

Městské knihovny Klimkovice, kterou vede Zuzana Konvičková. Do projektu byly zapojeny 

děti mateřské školy i žáci několika oborů Základní umělecké školy. Všichni jsme mohli 

zhlédnout výstup - video z divadelní hry, kterou si připravily děti ZUŠ Klimkovice na motivy 

knihy Aleny Ježkové. Budou-li děti uvolněny ze školy, pojedou s učitelkou a knihovnicí 

Zuzanu Konvičkovou 1. června do Prahy na Slavnostní pasování rytířů krásného slova. 

     Fotky z akce na: http://knihovnaol.rajce.idnes.cz/KLUBKO_v_Olomouci_20.4.2016. 

     Seminář „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ v Třinci 23. – 25. května 2016. 

Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) nabízí učitelům 

ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech 

stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, 

ale provázaný celek, v efektivní systém učení, použitelný ve škole. Hlavním cílem programu 

je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých 

úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí. 

Přestože byl systém původně vytvořen pro učitele, z praxe vyplývá, že stejně důležitý 

a použitelný je i pro knihovníky, zejména pro ty, kteří pracující s dětmi a mládeží 

a spolupracují se školami. (Vždyť čemu jinému se náplň jejich práce více přibližuje, než 

učení? Učení se kriticky myslet a vyhledávat relevantní informace. Najít si odpovědi 

v nepřeberném množství informací, které dnešní společnost nabízí.) - Čtvrtého ročníku 

se zúčastnilo 25 knihovníků a knihovnic ze  17 knihoven Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje. Větší polovina přihlášených byla na semináři poprvé. Lektorování se letos ujaly 

Kateřina Šafránková a Marika Zadembská. Dvojice hlavně z toho důvodu, že bylo nutné 

v určitých částech program dělit pro začátečníky a pokročilé. - Kateřina Šafránková je 

učitelka českého jazyka a literatury, která v současné době pracuje jako lektorka 

ve společnosti Kritické myšlení, o. s., je čtenářským specialistou v projektu Pomáháme školám 

k úspěchu a redaktorkou Kritických listů. - Marika Zadembská pracuje jedenáctým rokem 

v Knihovně Třinec. Absolvovala celou řadu seminářů kritického myšlení, které završila 

intenzivním půlročním Lektorským kurzem. V posledních letech také vede semináře 

na podporu čtenářské gramotnosti pro učitele a knihovníky po celé republice. - Seminář byl 

stejně jako v minulých letech velice intenzivní a pro knihovníky náročný. Výhodou byla 

http://knihovnaol.rajce.idnes.cz/KLUBKO_v_Olomouci_20.4.2016
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nabídka nocování v Knihovně Třinec, kterou někteří zúčastnění rádi využili. Nejen že se tak 

vyhnuli dlouhému cestování, ale mohli prožité a nově naučené věci ihned reflektovat 

a konzultovat se svými kolegy. Hlavní náplní semináře byly ukázkové lekce, které knihovníci 

mohou převzít do svých knihoven a nabídnout je svým mateřským i základním školám. 

Pracovali jsme s tématy Karel IV. a Kryštof Kolumbus, dále pak s knihami Největší poklad, 

Gruffalo, Jako ty, Havětník, Tam, kde žijí divočiny a Vačice, která se nesmála. Účastníci si 

lekce prožijí a vyzkoušejí aktivity sami na sobě, poté se intenzivně věnují rozboru lekce podle 

modelu E-U-R (Evokace – Uvědomění – Reflexe – metody před čtením, během čtení, 

po čtení). Na ukázkových lekcích jsme si vyzkoušeli tyto metody RWCT: křídové mluvení, 

V-CH-D, pětilístek, černá ovce, skládankové učení, modelování, životabáseň a další.  Letošní 

seminář s sebou nesl také dvě novinky – poskytování zpětné vazby a rozbor vlastních lekcí. 

To ocenili hlavně vedoucí pracovníci knihoven a ti, kteří se účastnili již po několikáté. 

Pro rozbor a poskytnutí zpětné vazby jsme využili videonahrávku z knihovnické lekce 

natočené s dětmi v Třinci. Většina tímto procesem prošla poprvé. Bohužel. Měl by být 

důležitou součástí sebereflexe každého knihovníka! Lidé, kteří pracují s dětmi od mateřských 

škol až po střední školy a vedou pořady, besedy a knihovnické lekce několikrát denně, 

potřebují dostávat zpětnou vazbu a reflektovat svou práci. Pokud se máme zlepšovat a dobře 

zaučovat nově přicházející knihovníky, je nutné, abychom si navzájem dávali zpětnou vazbu 

a pracovali na sobě, zlepšovali se v lektorských dovednostech, vylepšovali obsah svých 

pořadů a programů. Padl též návrh domluvit se na „náslechy“ se zkušenějšími knihovníky. - 

Ti z nás, kteří již mají zkušenost se zpětnou vazbou a samotným RWCT, mohou jezdit 

za svými kolegy a poskytovat zpětnou vazbu k jejich práci. Druhým velice přínosným bodem 

programu byla konzultace a rozbor lekcí, které si knihovníci vytvořili sami a vedou je s dětmi 

ve svých knihovnách. Úkolu se velice zodpovědně zhostila Kateřina Šafránková. Před 

skupinou kolegů knihovník demonstroval svůj pořad a ostatní se pak zhostili nelehké úlohy 

poskytnutí zpětné vazby. Tedy pozor! Ne, kritizovat, ne radit, ale pouze popisovat, co vidím 

a čeho jsem si všiml. Rady se udílejí pouze na vyžádání samotného aktéra. On sám pak 

odkrývá své slabiny a nachází silná místa. Ve třetím dnu semináře jsme také dostali prostor 

ke společnému tvoření lekce na zakázku. Nováčci se pokoušeli aplikovat metody RWCT 

na předem určený text. Celkově byl seminář hodnocen jako velmi úspěšný. Hlavním přínosem 

byla praktičnost a okamžitá využitelnost. Účastníci následně získávají texty a materiály, které 

si vyzkoušeli. Na knihovnících, kteří se seminářů účastní pravidelně, je vidět zřetelný pokrok 

- tvoří své vlastní lekce s využitím metod kritického myšlení a dokáží snadno rozklíčovat 

jednotlivé fáze učení.  V budoucnu chceme v intenzivních seminářích pokračovat a nabídnout 

je co nejširšímu okruhu knihovníků pro děti a mládež.  
     KnihOlympiáda - III. ročník - v Českém Těšíně 21. září 2016. Zúčastnilo se 30 dětí 
+ 15 knihovnic ze 7 knihoven. Podobně jako na olympijských hrách zaměřených na setkávání 
se mezi národy, dodržování pravidel fair-play, navazování nových přátelství a podávání 
co nejlepších výkonů, v naší KnihOlympiádě nám jde především o setkávání napříč knihovnami 
a městy. Nejen my knihovníci, ale i děti-čtenáři zde mají možnost poznat jiné knihovny, 
knihovníky i nové kamarády. Využít své čtenářské znalosti a dovednosti, užít si bezva den. 
Hlavním cílem je tedy setkání, navazování nových přátelství a spolupráce mezi knihovnami 
a také poznání místa, kde se děj odehrává. - V Českém Těšíně bylo pro účastníky připraveno 
8 soutěžních míst: štafetopaměťovka (procvičení paměti a spolupráce týmu), pověsti (čtení 
českotěšínské pověsti – práce s textem a dobovým oblečením), lanová věž (sportovní aktivita, 
propojená se znalostní soutěží), olympijské sudoku, indicie – rozum v pytli (dle připravených 
propriet, obrázků a textů děti hledaly klíčové slovo), knihopaměť (procvičení postřehu 
a paměti knihovníků), knihožrouti (sportovní, házení na cíl), nářečí (seznámení s těšínským 
nářečím „po naszymu“ – překlad a práce se slovníkem). Setkání se odehrávalo v Kavárně 
a čítárně Avion a také v přilehlém parku Masarykovy sady. Týmy zvítězily v tomto pořadí: 
1. místo Klimkovice, 2. místo Olomouc, 3. místo Třinec, 4. místo Ostrava, 5. místo Vratimov 
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a 6. místo Havířov. Pro týmy byla připravena „síň slávy“ (koutek k focení v olympijských 
kruzích). Vítězná družstva stanula na zlatých stupních vítězů, děti obdržely drobné odměny, 
diplomy, medaile, Klimkovice pak putovní pohár. Děti i knihovnice odjížděly do svých 
knihoven spokojené a se spoustou nových zážitků. Už teď máme přislíben další ročník 
ve městě Klimkovice a knihovnice Zuzana Konvičková připravuje na rok 2017 čarodějnickou 
KnihOlympiádu s Harry Potterem. 
     Podzimní setkání Klubka -  v Českém Těšíně 26. října 2016. Zúčastnilo se 36 knihovnic 
a knihovníků z 23 knihoven. Společné setkávání knihoven Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje pro rok 2016 jsme ukončili minulý týden v Kavárně Avion. Hlavním hostem a lektorem 
byl tentokrát mistr slova, na slovo vzatý pan Alfred Strejček. Program nesl název „Nebojte se 
promluvit“ a byl určený všem, pro něž je mluvený projev součástí jejich profese, i těm, kteří 
hledají cestu k dalšímu zvládnutí jazykových dovedností. (Pro tedy knihovníky jako dělaný!) 
Seminář byl zaměřen na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky, na správné 
posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci sebe sama, na umění vést 
dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout posluchače. Na toto 
setkání se všichni přihlášení moc těšili a přijížděli do Těšína s velkým očekáváním. 
Pan Strejček nikoho nenechal na pochybách, nikoho nezklamal. Jeho šestihodinový intenzivní 
seminář přinesl mnoho praktických a cenných rad. Věnovali jsme se tématu hlasové hygieny, 
probírali hlasitost mluvy a rytmus řeči, naučili se dechové cvičení i řadu jazykolamů. Každý 
z účastníků měl také svou „chvilku slávy“, kdy promluvil nahlas k publiku, a pan Strejček pak 
podával všem zpětnou vazbu a radil, co lze v projevu vylepšit, co doporučuje změnit. Zpětná 
vazba pro seminář dopadla výborně! - Marika Zadembská (31. 10. 2016) 
 
 

REGIONÁLNÍ KLUBKO KARLOVY VARY 
     Členská základna. K 11. 10. 2016 mělo karlovarské klubko 
celkem 21 členů, z toho bylo 11 z oblasti Sokolova (Loket, 
Sokolov, Chodov, Nové Sedlo, Královské Poříčí, Kraslice, 
Habartov, Lomnice, Kynšperk, Horní Slavkov, Březová), 
3 z oblasti Cheb (Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně) 
a 7 z oblasti Karlových Varů (Nová Role, Ostrov, Nejdek, 
Božičany, Jáchymov, Karlovy Vary - krajská knihovna, Karlovy 
Vary - městská knihovna). Členská základna byla v roce 2016 
rozšířena o 5 nových členů - Krajskou knihovnu Karlovy Vary, 
Městskou knihovnu Karlovy Vary, Městskou knihovnu Jáchymov, Městskou knihovnu Horní 
Slavkov a Městskou knihovnu Březová.  
     Jednotliví členové KDK KV se pravidelně zapojují do všech celostátních projektů 
vyhlašovaných SKIP – Klubem dětských knihoven, mezi nejvíce zastoupené patří tradiční 
Noc s Andersenem, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, SUK, Den pro dětskou knihu, 
Kamarádka knihovna, Kde končí svět. Zapojujeme se také do ankety SUK. 
     Jednotlivé projekty a další informace o činnosti klubka prezentujeme na svých webových 
stránkách www.klubkokv.cz a na Facebookové stránce „Klub dětských knihoven Karlovarského 
kraje“. 
     Členové KDK KV se v roce 2016 sešli celkem 4x na pracovních schůzkách, kde kromě 
celostátních projektů plánovali a připravovali akce v rámci regionu. 
     Vzdělávání. V listopadu 2015 se podařilo úspěšně realizovat 1. ročník semináře pro dětské 
knihovníky s názvem Knihovníci sobě. Seminář byl zaměřen na aktuální téma – lekce 
informačního vzdělávání (IV) pro žáky 2. stupně ZŠ. V teoretické části byly představeny 
výsledky průzkumu stavu IV v našem kraji z roku 2014, úvodní přednáška zahrnovala 
teoretická východiska k problematice IV, dále byly představeny databáze a další zdroje, kde 
lze hledat inspiraci. V praktické části bylo formou workshopu prezentováno 7 modelových 

http://www.klubkokv.cz/
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lekcí IV. Účastníci si lekce vyzkoušeli na „vlastní kůži“ a získali cenné metodické rady. 
Lektory jednotlivých workshopů byli 3 členové KDK KV (z knihoven Chodov, Loket, 
Královské Poříčí) a 2 lektorky z jiných krajů - Jana Hrbková z MěK Louny a Edita 
Vaníčková-Makosová z knihovny Gymnázia v Příbrami. Semináře se účastnilo 46 knihovnic 
oddělení pro děti z Karlovarského kraje a celá akce byla hodnocena jako přínosná a potřebná. 
     23. listopadu 2016 se uskuteční v Krajské knihovně KV 2. ročník semináře Knihovníci 

sobě, tentokrát na téma Dlouhodobé i krátkodobé projekty v oddělení pro děti. V dopolední 
části semináře budou prezentovány společné projekty KDK KV (Hry bez hranic aneb 
Knihovníci dětem, Nekoktám, čtu!, Kde končí svět), dále pak přihlášené příspěvky 
jednotlivých knihoven KKKV - příměstský tábor, MěK Ostrov - IQ Race, OK Král. Poříčí 
a MěK K. Vary - zkušenost s akcí: Výměnné knihovnice, MěK Loket: Knížka pro prvňáčka 
jinak, Vstup do Librínie jen s pasem! Jako hosté vystoupí se svými příspěvky pan Tomáš 
Pipota z MěK Dobříš a pan Vladimír Kraft z MěK Litvínov. V odpolední části semináře bude 
možnost komunikovat formou „kulatých stolů“ s tvůrci jednotlivých projektů podrobnosti, 
jeden z kulatých stolů se bude věnovat obecně metodice vypracování projektu - co nesmí 
chybět, komunikace s partnery atd. (s ukázkami na konkrétních příkladech). Na seminář 
budou pozváni knihovníci oddělení pro děti z Karlovarského kraje a dále zástupci (učitelé) 
karlovarských základních škol. 
     Regionální projekty KDK KV. Kromě již zmíněných celostátních projektů se členové 
KDK  KV zapojují i do regionálních projektů. V roce 2016 se konal 10. ročník tradičních Her 
bez hranic, dále jsme realizovali 2. ročník úspěšného projektu „Nekoktám, čtu!“ a zakončili 
regionální verzi projektu „Kde končí svět – Jak je to s králem?“. Více o jednotlivých 
projektech níže v textu. 
     Hry bez hranic aneb knihovnice dětem. Tento projekt je v rámci 
regionálního působení klubka naším nejvýraznějším projektem. Koná se 
od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP. Cílem 

projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu 

a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském 

kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kraji 

a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře. Této akce se účastní 

průměrně 15 členů KDK KV. 21. května 2016 se uskutečnil 10. ročník 
HbH v Nové Roli, téma bylo „Meziplanetární kongres“. Hlavní organizace se ujala Městská 
knihovna v Nové Roli pod vedením vedoucí knihovny paní Vladislavy Nemčičové. Setkání se 
účastnilo více než 100 dětí a knihovnic ze 14 knihoven Karlovarského kraje. Pro čtyřčlenná 
soutěžní družstva byl připraven okruh 11 stanovišť. Děti soutěžily v rozličných disciplínách - 
výtvarných, vědomostních i sportovních. Byl připraven i doprovodný program - Porcelánová 
školička p. Růženy Dolinové a hudební vystoupení novorolské mladé „pěnice“ Bartschy. 
Na předních příčkách se umístily knihovny: Obecní knihovna Lomnice, Městská knihovna 
Nové Sedlo a Obecní knihovna Božičany. Všechna soutěžní družstva si odnesla bohaté 
odměny, které byly zakoupeny díky grantu od MK ČR, SKIP ČR a štědrým sponzorským 
darům regionálních firem. U příležitosti konání 10. ročníku tohoto projektu byla vydána 
brožura „10 let Her bez hranic aneb knihovníci dětem“ v nákladu 47 ks. Výdaje na grafické 
zpracování brožury a tisk byly rovněž hrazeny z grantu MK ČR. 
     Nekoktám, čtu! Soutěž dětských čtenářů knihoven „Nekoktám, čtu!“ je úspěšným 
projektem Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje. V únoru 2016 proběhl 2. ročník 
opět ve dvou kolech – místních (v jednotlivých přihlášených knihovnách) a dále v krajském 
kole. Smysl a cíle projektu lze vymezit do dvou oblastí - veřejné knihovny a dětské čtenářství. 
Z hlediska knihoven je hlavním cílem projektu propagace činnosti knihoven, podpora aktivní 
spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti inovace aktivit dětských oddělení 
veřejných knihoven a v neposlední řadě také posílení spolupráce se základními školami 
v regionech Karlovarského kraje. Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj 
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a podporu čtení, propagaci čtení na veřejnosti a představení zajímavých nových titulů dětské 
literatury dětským čtenářům. V  roce 2016 bylo zapojeno 14 knihoven Karlovarského kraje, 
kde v průběhu měsíců ledna a února proběhla místní kola soutěže. Soutěž byla vyhlášena 
pro žáky 4. – 5. tříd základních škol. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách v každé 
z kategorií postoupil do krajského kola. V Krajské knihovně Karlovy Vary se tak 19. února 
2016 utkali nejlepší čtenáři ze čtrnácti měst našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bylo 
přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Čtyřčlenná porota následně výkon 
soutěžícího ohodnotila podle předem stanovených kritérií, mezi základní patřila plynulost 
projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost. Důležitým prvkem hodnocení bylo také 
porozumění textu. Po přečtení ukázky proto soutěžící odpovídal na 2 otázky, které mu porota 
položila. Pro oceněné děti byly připraveny zajímavé odměny, které byly zakoupeny díky 
finančnímu příspěvku MK ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR. 
Knižní ceny do soutěže darovalo nakladatelství Albatros media, a.s. Všichni účastníci soutěže 
získali jako upomínku placku s logem soutěže. Protože projekt sklidil velmi pozitivní ohlas 
u partnerských základních škol, široké veřejnosti i zapojených knihoven, v roce 2017 je 
plánován 3. ročník. 

     Kde končí svět 2015-2016 – Jak je to s králem? V našem regionu byl projekt 
vyhlášen v září 2015. Členové KDK se dohodli, že bude v regionálním projektu vyhlášena 
jako soutěžní část s postupem (pasování rytířů Krásného slova v Praze) pouze literární 
kategorie, a to pro věkovou skupinu dětí z 6. - 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií (prima-kvarta). 
Z této soutěže vzešel jeden vítěz, který byl nominován do Prahy. Stal se jím osmiletý 
František Jirka ze Sokolova. Delegaci doplnilo v doprovodu ředitelky Městské knihovny 
Sokolov Mgr. Daniely Drobečkové dalších 7 účastníků soutěžní sekce projektu ze Sokolova, 
Františkových Lázní a Lokte. V našem kraji byla vyhlášena i soutěžní výtvarná kategorie, 
kde postup končil regionálním kolem. Některé ze zúčastněných knihoven také vytvořily 
společnou práci na téma „Stopy Karla IV. v našem městě“. Tato část nebyla soutěžní, 
výsledné práce byly prezentovány na závěrečné výstavě po skončení projektu v Krajské 
knihovně Karlovy Vary. V jednotlivých knihovnách pak dle možností byly realizovány další 
aktivity (dramatizace, besedy, lekce atd.) na dané téma, průběh byl dokumentován (fotografie, 
videa) a následně prezentován na společné výstavě. – Klára Rozsypalová (13. 10. 2016) 
 

REGIONÁLNÍ KLUBKO LIBERECKO 
     Informace o činnosti klubka Liberecka byla pro odlišnou strukturu a velký datový formát 
(9,11 MB) zařazena až na úplný závěr. Zpráva má 14 normostran, většinu vyplňuje obrazový 
materiál – krásné barevné fotografie dětí, plakáty z akcí apod. V plné kráse je dostupná 
v souboru zpráv všech klubek na http://www.kdk.munovapaka.cz/ v sekci Výroční zpráva  
Zprávy z dlouhodobých projektů a klubek za rok 2016 ke stažení zde. Klubko má nyní 
23 členů. Jeho knihovny se zapojily do celostátních projektů Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka, anketa SUK, Březen – měsíc čtenářů, Čtenářská třída, Noc s Andersenem, Kde 
končí svět, Kamarádka knihovna, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu apod., rovněž se 
zúčastnily přehlídky OKNA, Valné hromady KDK SIP ČR v Hodoníně aj. Klubko též 
vyhlásilo 13. ročník přehlídky vypravěčů Čteme všichni, vypráví jen někdo, zorganizovalo 
Den čtenářů na hradě, dále např. projekt ekologické výchovy Příroda na Zemi – Planeta 
Země, Slavnost abecedy a čtení apod.  – dle Evy Kordové 

 

 

 
 

Z podkladů garantů jednotlivých projektů a předsedkyň regionálních klubek zpracovala  

Helena Šlesingerová, předsedkyně KDK SKIP ČR 

(15. 2. 2017) 

http://www.kdk.munovapaka.cz/
http://www.kdk.munovapaka.cz/hromadaprilohy2015.docx

