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Členská základna 
 

Počet registrovaných členů k 22. 10. 2017  22 

z toho v regionu Sokolov:  11 (Loket, Sokolov, Chodov, Nové Sedlo, Královské Poříčí, 

Kraslice, Habartov, Lomnice, Kyšperk, Horní Slavkov, 

Březová) 

z toho v regionu Cheb:  3 (Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně) 

z toho v regionu Karlovy Vary: 8 (Nová Role, Ostrov, Nejdek, Božičany, Jáchymov, 

Karlovy Vary - krajská knihovna, Karlovy Vary - městská 

knihovna, Hroznětín) 

 

Členská základna byla v roce 2017 rozšířena o 1 nového člena - Městskou knihovnu Hroznětín. 

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“. 

Zástupci členských knihoven se v roce 2017 sešli celkem 4x na pracovních schůzkách, kdy kromě celostátních 

projektů plánovali a připravovali akce v rámci regionu. V hodnocení jsou zahrnuty společné regionální 

projekty realizované v časovém rozmezí od listopadu 2016 do října 2017. 

http://www.klubkokv.cz/
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Vzdělávání 

V listopadu 2016 se podařil úspěšně realizovat 2. ročník semináře pro dětské knihovníky s názvem 

Knihovníci sobě. Seminář byl zaměřen na téma – krátkodobé i dlouhodobé projekty v oddělení pro 

děti.  V dopoledním čase byly představeny zajímavé projekty, které 

byly realizovány jak v knihovnách Karlovarského kraje (jednotlivé 

příspěvky knihoven Loket, Královské Poříčí, Ostrov, MK Karlovy Vary, 

Krajská knihovna Karlovy Vary), tak i v knihovnách našich hostů - 

Městské knihovně Dobříš (Tomáš Pipota) a Městské knihovně Litvínov 

(Vladimír Kraft). Prezentovány byly také ústřední projekty Klubka 

Karlovarského kraje. Pro mnohé účastníky byla tato část velmi 

inspirativní. 

V odpolední části měli účastníci možnost diskutovat podrobněji 

k jednotlivým projektům formou diskusních kulatých stolů. 

Zájemci o podrobnější informace mohli komunikovat přímo 

s organizátory jednotlivých projektů, zjistit podrobnosti, finance, metodiku atd.  Tato forma semináře se 

ukázala jako velmi přínosná, neboť kromě „zaběhlých“ a úspěšných projektů zde vznikly i nové nápady a 

podněty a vytvořily se podmínky pro novou či užší spolupráci mezi 

jednotlivými knihovnami. Další ročník semináře bude věnován 

tématu Spolupráce a uskuteční se 16. ledna 2018 v Krajské 

knihovně Karlovy Vary. 

Regionální projekty KDK KV 

 

Kromě již zmíněných celostátních projektů se členové KDK  KV zapojují i do 

regionálních projektů. V roce 2017 se konal 11. ročník tradičních Her bez hranic, 

dále jsme realizovali 3. ročník úspěšného projektu „Nekoktám, čtu!“ 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 
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knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře. Této akce se účastní průměrně 15 členů 

KDK KV. 

20. května 2017 se uskutečnil 11. ročník HbH v Nejdku, téma bylo 

„Setkání Národů“. Hlavní organizace se ujala Městská knihovna 

v Nejdku. Setkání se účastnilo více než 100 dětí a knihovnic z 15 

knihoven Karlovarského kraje. Pro čtyřčlenná soutěžní družstva byl 

připraven okruh 10 stanovišť. Děti soutěžily v rozličných disciplínách - 

výtvarných, vědomostních i sportovních. Byl připraven také 

doprovodný program - interaktivní hudební workshop Cesta rytmu. 

Děti měly možnost slyšet africké rytmy a samy si zatančit a vyzkoušet 

hru na tradiční nástroje tohoto světadílu. 

Na předních příčkách se umístily knihovny: Nová Role, Nejdek, Horní 

Slavkov. Všechna soutěžní družstva si odnesla bohaté odměny, které 

byly zakoupeny díky grantu od MK ČR, SKIP ČR a štědrým sponzorským 

darům regionálních firem. 

Nekoktám, čtu! 

Soutěž dětských čtenářů knihoven „Nekoktám, čtu!“ je úspěšným projektem Klubu dětských knihoven 

Karlovarského kraje. V únoru 2017 proběhl 3. 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 a podporu čtení, propagaci čtení na veřejnosti a 

představení zajímavých nových titulů dětské literatury dětským čtenářům. 

V  roce 2017 bylo zapojeno 15 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. 
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V Krajské knihovně Karlovy Vary se tak 3. března utkali nejlepší 

čtenáři z patnácti 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 

položila porota. 

Pro oceněné děti byly připraveny knižní odměny, které byly zakoupeny díky finančnímu příspěvku MK ČR a 

Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR. Všichni účastníci soutěže získali jako upomínku placku 

s logem soutěže. Protože projekt sklidil opět velmi pozitivní ohlas u partnerských základních škol, široké 

veřejnosti i zapojených knihoven, v roce 2018 je plánován 4. ročník. 

Kde končí svět 2017-2018 – Já jsem tvůj člověk 

V našem regionu byl projekt vyhlášen v říjnu 2017. 

Členové KDK se dohodli, že bude v regionální mutaci projektu vyhlášena jako soutěžní část s postupem 

(pasování rytířů krásného slova v Praze) pouze literární kategorie, a to pro věkovou skupinu dětí 2.- 9. tříd ZŠ 

a víceletých gymnázií (prima-kvarta). Z této soutěže vzejde jeden vítěz, který bude nominován do Prahy.  

 V našem kraji byla vyhlášena i soutěžní výtvarná kategorie, kde postup končí regionálním kolem. Některé ze 

zúčastněných knihoven budou tvořit společnou práci na téma „Zvíře ve službách člověka“, nebo na téma 

„Zvířata v náboženství a mytologii“. Tato část bude pouze přehlídková. Do projektu je letos zapojeno celkem 

14 knihoven našeho regionu. 

 

Za KDK KV sestavila 

Bc. Klára Rozsypalová, předsedkyně 

 

V Lokti dne 20. 10. 2017 

 



HODNOCENÍ KNIHOVNICKÉ DÍLNY V JIČÍNĚ 2017 
 

 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a SKIP 08 Východní Čechy za 

finanční podpory MK ČR  
 
 

21. knihovnická dílna 12. – 14. září 2017 
v rámci festivalu Jičín – město pohádky 

 
ČESKÝ ROK ANEB TRADICE TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ 

 
 
 
ÚTERÝ 12. ZÁŘÍ 
 
  9:00 – 10:30 Prezence účastníků v budově knihovny 
 
10:30 – 10:45 Zahájení 21. knihovnické dílny 
 
10:45 – 13:30 Práce s literaturou pro děti do deseti let 
 
Seminář Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 
 
13:30 – 14:30 Čas na oběd a ubytování 
 
14:30 – 17:45 Slovanská mytologie v cykličnosti ročních dob 
 
Zážitkový výstup formou dramatické výchovy MgA. Václavy Křesadlové, Ph.D. 
 
17:00 – 19:00 Čas na večeři 
 
19:00               Fyzické básnictví Petra Váši  
 
Vystoupení českého básníka, hudebníka, textaře, skladatele, výtvarníka a experimentálního herce. 
 
 
 
STŘEDA 13. ZÁŘÍ 
 
  8:30 - 13:00   Kdo pokládá k četbě otázky a jaké? 
 
Seminář PhDr. Ondřeje Hausenblase. Ukážeme si a pak i vyzkoušíme sami na sobě, jaké typy otázek                
napadají čtenáře, jaké napadají toho, kdo čtenáře vede, k čemu které otázky míří a kde se vlastně                 
vyskytují odpovědi na tyto rozmanité typy otázek. S konkrétními texty z knížek pro děti a mládež si                 
ověříme, jak je možné vést tzv. vážný hovor o četbě se skupinou čtenářů. Do své knihovnické praxe si                  



účastnice a účastníci odnesou nápady, jak zachytávat a rozvíjet pomocí hovoru o četbě hlubší zájem o                
čtení u čtenářů "povrchových" i "hloubkových". 
 
14:00 – 15:30 Trendy v současné literatuře pro děti 
 
Dílna Ivy Pecháčkové z nakladatelství Meander. Možnost výhodného nákupu knih pro děti a mládež. 
 
15:35               Na Brada za Koniášem? 
 
Na poetickém místě kousek za Jičínem bude připravena literární a hudební dílna Michaela Pospíšila,              
přednáška RNDr. Věry Černé O vile Na Vinici a okolí Brad a vyprávění JUDr. Jaroslava Veselého O                 
literární tradici a písních Českého ráje. 
 
 
 
ČTVRTEK 14. ZÁŘÍ 

 
10:00                 Kolokvium na téma Chvála češtiny (porotní sál jičínského zámku) 
 
Přednáška prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. o proměnách obrany českého jazyka v našich dějinách a 
literární pořad Alfréda Strejčka.  
  

 
13:00               Setkání u kávy v knihovně – závěr knihovnické dílny 
 
 
 
 

Jičínské knihovnické dílny mají za sebou již dvacet ročníků. Stálý zájem o ně vypovídá o 
kvalitní nabídce pořadů a neustálé potřebě se vzdělávat. Za celou historii pořádání knihovnických 
dílen bylo pracovníkům dětských oddělení předáno množství inspirativních nápadů, které pak mohli 
využít ve svých knihovnách při práci s dětským čtenářem. 

Knihovnická dílna je orientována na pracovníky dětských oddělení veřejných knihoven, 
kterým tak nabídla další možnosti práce s dětským čtenářem a inspiraci, jak podpořit rozvoj dětského 
čtenářství. Letos byla opět třídenní a konala se v rámci festivalu Jičín město pohádky třetí zářijový 
týden. Zúčastnilo se jí 47 mimojičínských knihovnic a dle možnosti zde čerpaly inspiraci i knihovnice 
z Jičína.  

První den jsme zahájili seminářem Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D. z Katedry českého jazyka a 
literatury Univerzity Hradec Králové na téma Práce s literaturou pro děti do deseti let. Kolegyně 
knihovnice ocenily u přednášející širokou nabídku nové literatury a inspiraci, jak s ní pracovat a 
oslovit malé dětské čtenáře. Poté měla MgA. Václava Křesadlová, Ph.D. připravený zážitkový výstup 
formou dramatické výchovy na téma Slovanské mytologie v cykličnosti ročních dob. Večer vystoupil 
Petr Váša s  výběrem svého fyzického básnictví od devadesátých let po současnost. 

 
Druhý den jsme se setkali s PhDr. Ondřejem Hausenblasem na semináři na téma  Kdo pokládá 

k četbě otázky a jaké?  Ukázali jsme si a pak i vyzkoušeli sami na sobě, jaké typy otázek napadají 
čtenáře, jaké napadají toho, kdo čtenáře vede, k čemu které otázky míří a kde se vlastně vyskytují 
odpovědi na tyto rozmanité typy otázek. S konkrétními texty z knížek pro děti a mládež jsme si ověřili, 
jak je možné vést tzv. vážný hovor o četbě se skupinou čtenářů. Do své knihovnické praxe si účastnice 
odnesly nápady, jak zachytávat a rozvíjet pomocí hovoru o četbě hlubší zájem o čtení u čtenářů 
"povrchových" i "hloubkových". Odpoledne se nám představila majitelka nakladatelství Meander Iva 



Pecháčková, která si pro nás připravila dílnu a představila knihy, které vydávají pro děti. V podvečer 
jsme se vydali za Jičín, kde byla připravena literární a hudební dílna Michaela Pospíšila Na Brada za 
Koniášem?, přednáška RNDr.Věry Černé o vile Na Vinici a okolí Brad a vyprávění JUDr. 
JaroslavaVeselého o literární tradici a písních Českého ráje. 

 
Třetí den kolegyně navštívily spoustu inspirativních pořadů v rámci festivalu JMP a také se 

zúčastnily kolokvia na téma Chvála češtiny a vyslechly přenášku prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. o 
proměnách obrany českého jazyka v našich dějinách a literární pořad Alfréda Strejčka. Při setkání u 
kávy jsme celé třídenní setkání zhodnotili a nechali se inspirovat ostatními knihovnicemi při 
sestavování programu další knihovnické dílny. Zazněly hlavně nářky na špatnou komunikaci 
ministerstva školství a ministerstva kultury ČR, z čehož plynou problémy při spolupráci se školami na 
všech úrovních. Rozhodli jsme se proto, že příští jičínské setkání by se mělo mimo jiné zaobírat i touto 
problematikou a hledat nějaké řešení ke zlepšení spolupráce knihovny a školy. 



Kamarádka knihovna 

Zpráva za rok 2017 

Soutěže Kamarádka knihovna se v období 2016 – 2017 (po několika odhlášeních) zúčastnily 73             
knihovny, což byl (opět) mírný pokles počtu oproti předchozímu ročníku.  

Je známo, že z původně přislíbených partnerů zbyli pouze dva, jejichž zásluhy je tedy třeba vysoce                
vyzvednout. Těmito partnery byly firmy MINDOK (ceny vítězům v jednotlivých kategoriích) a           
především firma CEIBA (cena pro dva absolutní vítěze, účast v porotě, poskytnutí auta a „řidiče“ pro               
cestu poroty po finálových knihovnách ad.).  

V zimních a jarních měsících 2017 byla vyhodnocena zaslaná vysvědčení, shromážděny a ve 4             
kategoriích vyhodnoceny dotazníky k činnosti knihoven, povedeno jejich bodové hodnocení,         
zhodnoceny webové stránky 17 knihoven na 1. – 4. místě v kategorii a určen počet finalistů. V květnu                
byly tyto knihovny navštíveny porotou ve složení: zástupce vítězné knihovny předchozího ročníku            
(Městská knihovna Havířov), předseda KDK, zástupce SKIP, zástupce Národní knihovny ČR a zástupce             
partnerské firmy.  

Byli vybráni vítězové jednotlivých kategorií. V první kategorii zvítězila Městská knihovna Valašské           
Klobouky před Městskou knihovnou v Kamenici nad Lipou. Na třetím místě se umístily Městská             
knihovna Rtyně v Podkrkonoší a Městská knihovna Pohořelice (ta zároveň získala Cenu předsedy            
SKIP jako nejkrásnější knihovna tohoto ročníku soutěže). Ve druhé kategorii se vítězkou stala             
Městská knihovna Dobříš před Městskou knihovnou Žamberk a Městskou knihovnou Rokycany,           
které obsadily 2. a 3. příčku. Třetí kategorii vyhrála Městská knihovna Louny, druhé místo získala               
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a na třetím stupni skončila Městská knihovna               
Pelhřimov. Poslední kategorie největších knihoven našla vítěze v Knihovně města Hradce Králové,           
následována Knihovnou města Plzně a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně na místě             
druhém; třetí místo obsadila Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Dlouhá diskuse se vedla o             
absolutním vítězi. Díky podpoře a velkorysosti partnerské firmy byly nakonec jmenovány dvě            
absolutní vítězky, nositelky titulu Kamarádka knihovna: Knihovna města Hradce Králové a           

Městská knihovna Louny. 

Pořadí knihoven v jednotlivých kategoriích je zveřejněno na webu soutěže a je rovněž přílohou této              

zprávy. Bodové hodnocení nemusí plně souznít s pořadím na prvním místě. O tom definitivně             

rozhodla porota na místě (prostředí knihovny, spolupráce v obci, prorodinné aktivity, celkový           

dojem…). Je třeba říci, že prostory knihoven pro děti se výrazně mění k lepšímu, některé z nich již                

snesou srovnání s evropským standardem. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 1. 6. 2017 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně společně            

s křtem Knížky pro prvňáčka. Knihovně Jiřího Mahena patří velké díky za výbornou spolupráci!  

K výsledkům soutěže byla vydána tisková zpráva, časopis Čtenář nadále otiskuje informace o            

vítězích a dlouhodobě úspěšných knihovnách v soutěži, pro letošní letní dvojčíslo bylo dokonce            

zvoleno téma dětského čtenářství jako téma hlavní. Medializace soutěže i práce oddělení pro děti              

tak relativně úspěšně pokračuje. Výsledky soutěže byly samozřejmě prezentovány i v dalších           

médiích oborových a regionálních. 

Byla oslovena skupina zájemců o inovaci soutěže, která by měla navrhnout případné změny. Do              
budoucna je totiž třeba zabývat se soutěží systematicky a promyslet, zda otevírat další ročník. Je               
klesající počet knihoven průvodním znakem klesajícího zájmu knihoven o soutěž?  

Z. Houšková osloví do konce roku také potenciální partnery soutěže a VV SKIP, aby bylo zřejmé, zda                 
má další ročník soutěže finanční zajištění.  



26. 10. 2017                                                                                                                                    Zlata Houšková  



Místo Kraj Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Součet Pořadí
I.kategorie Vysvědčení Provozní doba %čtenářů z dětí v obci Výpůjčky/1 registr. dět. čtenáře Přírůstek KF pro děti Počet stanic Internetu pro děti Počet akcí nad 30 minut Členství a aktivita v KDK Součet Web
Valašské Klobouky Zlínský 10 1 6 2 1 3 3 1 27 2 29 1.
Kamenice nad Lipou Vysočina 6 1 7 2 3 2 5 1 27 3 30 2.
Rtyně v Podkrkonoší Královéhradecký 2 3 3 5 4 4 3 1 25 4 29 3.
Pohořelice Jihomoravský 10 5 6 2 2 4 2 1 32 2 34 3.
Batňovice Královéhradecký 6 2 5 2 3 3 4 1 26 2 28 4.
Bolatice Moravskoslezský 7 4 5 1 2 2 1 1 23 5.
Benešov nad Černou Jihočeský 1 5 3 2 4 3 3 1 22 6.
Jablonné v Podještědí Liberecký 5 4 2 2 2 1 5 1 22 6.
Žabeň Moravskoslezský 3 3 1 1 3 5 4 1 21 7.
Nová Včelnice Jihočeský 2 3 1 1 5 3 5 1 21 7.
Křemže Jihočeský 5 3 4 1 3 1 2 0 19 8.
Jaroměřice Vysočina 2 2 7 2 0 1 2 1 17 9.
Kardašova Řečice Jihočeský 2 4 1 0 2 5 1 1 16 10.
Vřesina Moravskoslezský 4 1 3 1 3 1 2 1 16 10.
Řepiště Moravskoslezský 1 2 2 1 2 4 2 1 15 11.
Hrobce Ústecký 2 4 2 0 1 1 2 1 13 12.
Třemošnice Pardubický 2 5 0 2 1 2 0 1 13 12.

Hukvaldy Moravskoslezský 1 2 1 1 1 1 1 0 8 13.
Dubá Liberecký 3 údaje nedodány 14.

Místo Kraj Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Součet Pořadí
II. kategorie Vysvědčení Provozní doba %čtenářů z dětí v obci Výpůjčky/1 registr. dět. čtenáře Přírůstek KF pro děti Počet stanic Internetu pro děti Počet akcí nad 30 minut Členství a aktivita v KDK Součet Web
Dobříš Středočeský 4 3 7 2 4 3 5 3 31 3 34 1.
Žamberk Pardubický 7 4 6 2 4 2 3 1 29 3 32 2.
Rokycany Plzeňský 10 3 5 2 4 5 4 1 34 4 38 3.
Nová Paka Královéhradecký 8 2 6 1 3 1 3 3 27 4 31 4.
Moravská Třebová Pardubický 9 2 5 2 3 1 3 1 26 5.
Lovosice Ústecký 10 2 4 1 2 2 3 1 25 6.
Ostrava-Výškovice Moravskoslezský 10 3 0 2 5 1 3 1 25 6.
Rumburk Ústecký 1 3 5 3 5 4 2 1 24 7.
Milovice Středočeský 3 5 0 3 5 3 3 1 23 8.
Duchcov Ústecký 6 1 2 4 2 1 3 0 19 9.
Čelákovice Středočeský 1 2 3 2 5 2 3 1 19 9.
Luhačovice Zlínský 2 5 4 2 1 1 2 1 18 10.
Hořice Královéhradecký 1 1 4 2 4 2 3 1 18 10.
Chodov Karlovarský 3 1 1 1 5 3 3 1 18 10.
Vratimov Moravskoslezský 2 2 2 2 2 3 3 1 17 11.
Chotěboř Vysočina 2 2 4 2 4 0 3 0 17 11.
Kyjov Jihomoravský 1 2 4 1 3 2 3 1 17 11.
Petřvald Moravskoslezský 3 2 2 3 2 1 1 1 15 12.
Štětí Ústecký 3 1 1 1 3 3 1 1 14 13.
Rychvald Moravskoslezský 2 3 1 2 chybný údaj 2 0 1 11 14.
Kojetín Olomoucký 9 údaje nedodány 15.

Místo Kraj Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Součet Pořadí
III. kategorie Vysvědčení Provozní doba %čtenářů z dětí v obci Výpůjčky/1 registr. dět. čtenáře Přírůstek KF pro děti Počet stanic Internetu pro děti Počet akcí nad 30 minut Členství a aktivita v KDK Součet Web
Louny Ústecký 10 5 7 3 5 2 5 2 39 3 42 1.
Dvůr Králové nad Labem Královéhradecký 4 2 6 1 1 5 2 3 24 4 28 2.
Pelhřimov Vysočina 4 2 7 2 4 1 3 1 24 4 28 3.
Rožnov pod Radhoštěm Zlínský 3 4 5 3 4 2 2 2 25 4 29 3.
Jičín Královéhradecký 1 1 1 3 4 5 4 3 22 4.



Ždár nad Sázavou Vysočina 1 1 5 5 5 2 2 1 22 4.
Ostrov Karlovarský 2 2 7 1 4 2 2 1 21 5.
Litoměřice Ústecký 6 2 4 2 2 1 2 2 21 5.
Vyškov Jihomoravský 1 5 4 3 4 0 0 1 18 6.
Jindřichův Hradec Jihočeský 1 3 2 2 5 2 2 1 18 6.
Slaný Středočeský 2 1 5 2 3 2 1 1 17 7.
Turnov Liberecký 1 1 2 4 1 0 2 2 13 8.
Náchod Královéhradecký 2 1 3 0 1 1 1 1 10 9.
Kralupy nad Vltavou Středočeský 1 1 3 2 1 1 0 0 9 10.

Místo Kraj Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Součet Pořadí
IV. kategorie Vysvědčení Provozní doba %čtenářů z dětí v obci Výpůjčky/1 registr. dět. čtenáře Přírůstek KF pro děti Počet stanic Internetu pro děti Počet akcí nad 30 minut Členství a aktivita v KDK Součet Web
Hradec Králové Královéhradecký 2 4 7 2 5 4 5 3 32 5 37 1.
Zlín Zlínský 8 5 4 5 3 3 4 2 34 2 36 2.
Plzeň KM Plzeňský 2 5 5 2 5 5 5 3 32 3 35 2.
Vsetín Zlínský 1 4 7 2 4 5 4 1 28 4 32 3.
Jihlava Vysočina 2 1 7 5 3 3 3 1 25 4.
Olomouc Olomoucký 1 1 5 3 4 3 4 1 22 5.
Chomutov Ústecký 2 4 4 5 3 1 1 1 21 6.
Písek Jihočeský 1 3 5 3 3 2 2 1 20 7.
Most Ústecký 2 3 3 4 4 0 1 2 19 8.
Příbram Středočeský 1 1 5 5 3 0 2 1 18 9.
Pardubice KK Pardubický 1 2 2 3 2 1 2 3 16 10.
Šumperk Olomoucký 1 1 3 3 4 0 2 2 16 10.
Liberec KVK Liberecký 2 1 6 1 0 0 0 2 12 11.

Odstoupily ze soutěže
Hřibojedy Královéhradecký
Chlumec nad Cidlinou Královéhradecký
Jílové Středočeský
Sokolov Karlovarský
Siřejovice Ústecký



Výroční zpráva Klubu dětských knihoven SKIP ČR – Klubko jižní Morava 

V regionu SKIP ČR Velká Morava působí dvě klubka – Zlínské klubko a Klubko Jižní               
Morava. Každé klubko má za sebou již delší tradici, tudíž fungujeme nezávisle na             
sobě.  

V současné době je v Klubku evidováno 29 členek z 24 knihoven regionu, včetně           
jedné knihovnice ze školní knihovny. V roce 2017 nepřibyla do Klubka žádná nová            
knihovna ani knihovnice.  

Členky Klubka mezi sebou komunikují emailem nebo prostřednictvím odkazu na          
webové stránky Klubka pod www stránkami Knihovny Jiřího Mahena v Brně          
http://www.kjm.cz/skipkdk.  

Klubko i v letošním roce, díky podpoře Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny           
Jiřího Mahena v Brně a SKIP region Velká Morava, mohlo pro své členky uspořádat             
dva semináře. Oba proběhly v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a témata odpovídala           
poptávce kolegyň v regionu. První byl jednodenní a proběhl v červnu s PhDr.            
Vladimírou Neužilovou z Pedagogické fakulty MU a byl vlastně pokračováním         
semináře z roku 2016 zaměřeného na metody dramatické výchovy. Druhý seminář          
byl dvoudenní a proběhl v září, věnoval se tématu „práce s mládeží“. Šlo jak o             
praktické příklady aktivit i návrhy na architektonické řešení prostoru pro mladé,           
následovala pracovní schůzka členek klubka s cílem zaměřit se na plánování akcí           
pro rok 2018.  

Na pracovní poradě se ukázalo, že členkám klubka chybí setkání zaměřené jen na             
výměnu zkušeností z provozu knihoven, nejen dětských oddělení. Máme tedy opět          
podnět, jak tento fakt uchopit pro přípravu akcí na rok 2018. Opět doufáme ve              
finanční podporu Moravské zemské knihovny v Brně.  

Vzdělávací akce Klubka doplňují pestrou nabídku vzdělávacích aktivit Centra         
dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Letos uspořádali kolegové          
z Centra tři semináře zaměřené na didaktické pomůcky ve vzdělávání, literaturu pro           
malé a ještě menší a kritické myšlení.  

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. 

Noc s Andersenem 

Letos vzácně se skoro všichni shodli s celorepublikovým tématem a každou knihovnu           
Klubka navštívily postavičky z Čtyřlístku. Výjimku tvořila Městská knihovna        
v Hodoníně, která věnovala celý rok Petře Braunové a jejím knihám, v rámci NsA na             
téma „Tramvaj plná strašidel“ aneb Slavné osobnosti z českých dějin.  

http://www.kjm.cz/skipkdk


V Městské knihovně v Blansku hledali ztracenou Fifinku a vyráběli masky postaviček          
ze Čtyřlístku. V Městské knihovně v Židlochovicích zase děti hledaly poklad, který          
Čtyřlístek ukryl před Zádrhelem.  

Foto: Městská knihovna  Blansko 

Objevil se i nový formát „nocování“, a to Noc bez Andersena (již druhý ročník), kterou               
iniciovala Městská knihovna v Praze, aby tuto výjimečnou noc mohli strávit i náctiletí.            
Do projektu se připojila Knihovna Jiřího Mahena v Brně, které se práci s mladými            
lidmi intenzivně věnuje.  

 

Lovci perel 

Projektu se účastní Městská knihovna v Židlochovicích. 

 

Knížka pro prvňáčka 

Projektu se účastní Městská knihovna Hodonín, Knihovna Jiřího Mahena v Brně,          
Městská knihovna v Blansku. 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 



Pasování prvňáčků ve své knihovně realizují: Knihovna Jiřího Mahena v Brně,          
Městská knihovna v Hodoníně, Městské knihovně v Blansku, Městská knihovna v         
Židlochovicích.  

 

Foto: Městská knihovna v Židlochovicích 

Kde končí svět 

O účast v projektu Kde končí svět je bohužel dlouhodobě zájem nižší, tradičně se do              
něj zapojila 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, mládež a             
seniory v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární a výtvarné soutěže s tématem           
„Příběhy mého kraje“. Ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského kraje jsou         
realizovány mezigenerační setkávání zaměřené na lokální historii, autorská čtení       
s regionálními autory, besedy s místními kronikáři nebo literárně turistická putování.         
http://jiznimoravacte.cz/. 

http://jiznimoravacte.cz/


Příklad uchopení aktivit z Městské knihovny v Hodoníně: 

Prázdninové programy pro děti zaměřené na lokální historii – poznáváme město, ve            
kterém žijeme. 
Dobré ráno pane Sušile – 1denní dílna o velik. prázdninách – putování okolím             
knihovny, všímáme si, po kom byly pojmenovány ulice, kterými procházíme; výroba           
mapy míst, kterými jsme putovali. 
Touláme se s panem Blažkem – 1denní dílna v 8/2017 – jdeme po stopách            
architekta Antonína Blažka, práce s ornamentem, tvorba ornamenálního pexesa        
v GVU Hodonín. 
Městem Hodonínem s babičkou a dědečkem – ve spolupráci s Masarykovým         
muzeem Hodonín, putování centrem Hodonína, setkání s historickými postavami,        
které ve městě kdysi žili, návštěva historických budov, zaslání pohledu s historickým           
obrázkem města kamarádovi, … bude o podzimních prázdninách 
 
Příklad uchopení aktivit z Městské knihovny v Židlochovicích 
Připravena byla literární a výtvarná soutěž pro děti od 4-15 let. V rámci tohoto projektu              
v knihovně uspořádali besedu s malířem Pavlem Čechem a uspořádali vycházku po          
Židlochovicích s názvem Ulice, po kterých kráčíš aneb po kom se jmenují. V říjnu            
proběhla výstava knih s regionální tématikou - Co nevíš o Židlochovicích?. Četlo se z             
z knihy Josefa Buriana – Pověsti z Nosislavi a okolí. Připravena je také beseda na motivy              
knihy Stanislav Juránka - Brněnská strašidla - příběhy o nadpřirozených bytostech,           
tajemných jevech a magických místech na území města Brna a jeho okolí. 

 
Kromě celostátních akcí se knihovny věnují i zajímavým projektům na místní úrovni.            
Z došlých zpráv z knihoven jsem vybrala ty nejzajímavější.  

V Městské knihovně ve Veselí na Moravě probíhá sice rekonstrukce, ale i tak se             
knihovna zapojila do celorepublikových akcí a zvládla i vlastní projekty. Jeden ve            
spolupráci s místní ZUŠ a jejími žáky, další např. o letních prázdninách zaměřený na             
propojení sportu a knížek.  

V Městské knihovně Břeclav to v letošním roce žilo např. vyhlášením čtenáře roku 2016,            
besedou Myšlenkové mapy pro děti – cesta k úspěchu nebo projektem zaměřeným na            
čtenářské dílny.  

Kolegyně z Městské knihovny v Hodoníně věnovaly letošní rok celoročnímu        
projektu „Ztraceni v čase Petra Braunové“ (navazuje na dřívější projekty k výročí B.           
Němcové, Cyrila a Metoděje…ovšem tentokrát zaměřené na žijící autorku).         
P. Braunová navíc letos oslavila 50. narozeniny a v rámci nich se žáci opakovaně            
mohli setkat s autorkou. Soutěžilo se v literární kategorii s názvem „Milá Petro“          
(dopis o knize, kterou děti přečetly) a výtvarné kategorii „Obálka“ (obálka knihy).            
Tématu knih P. Braunové byly věnovány i další akce, např. program o jarních             
prázdninách či Noc s Andersenem. Pro rok 2018 je naplánován projekt se           



spisovatelkou Danielou Krolupperovou a vypravěčem Martinem Hakem na téma         
„Tajemno“. 

V Městské knihovně Blansko se zapojují do Týdne poezie, kdy jsou čtenářům ve            
všech odděleních knihovny rozdávány ruličky s básničkami. Knihovnice se také         
účastní Dnu pro děti v nemocnici. Daří se jim zde také provázat velké celostátní             
projekty do jednoho celku. Pasování prvňáčků probíhá na konci školního roku jako            
výstup projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Jednotlivé třídy se také podílí              
krátkým vystoupením na doprovodném programu celé akce. 

 

Mgr. Helena Hubatková Selucká 

25.10.2017  



Zpráva o činnosti Klubu dětských knihoven SKIP – regionálního klubka          
Plzeňska v roce 2017  

 
 

Členská základna. Během posledního roku se členská základna co do počtu nezměnila –             
klubko má stále 22 členek ze 14 knihoven, z toho 2 na mateřské dovolené. Zastoupeny jsou              
stále knihovny Blovice, Dobřany, Domažlice, Horažďovice (2x), Horšovský Týn, Klatovy          
(3x), Kolinec, Nýrsko (2x), Plzeň (5x), Přeštice, Rokycany, Staňkov, Strážov a Sušice. 

Došlo však k malým personálním obměnám – nově se zapojila Městská knihovna            
B. Němcové Domažlice (Bc. Jitka Jankovcová, která v lednu 2017 přešla z dospělého do           
dětského oddělení). V Městské knihovně Klatovy odešla z oboru kolegyně Vendula Jiřinová          
a v klubku ji nahradila Marta Freiová. V Městské knihovně Sušice v lednu 2017 odešla            
z oboru Anna Ježková a v klubku ji nahradila Kamila Vrhelová. V Městské knihovně          
Horšovský Týn odešla na mateřskou dovolenou Lucie Hůttová – pevně věříme, že ji v klubku              
brzy nahradí zastupující kolegyně Lenka Kučerová, DiS. 
 

Formy spolupráce. V roce 2017 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 2016, Den pro dětskou knihu, Týden knihoven, Škola naruby, Čtenářské pasy, pasování             
dětí na čtenáře, Kamarádka knihovna aj.).  
 

Společné schůzky, semináře. Klubko Plzeňska uspořádalo 18. října 2017 v zasedací síni            
Knihovny města Plzně 1 společné setkání o účasti 11 lidí (50 %). Předmětem jednání byly               
aktuální informace z klubka, KDK SKIP ČR a SKIP ČR apod., zejména informace o akcích              
roku 2017 a 2018 (Noc s Andersenem, OKNA, Kamarádka knihovna, Bookstart apod.). - Je             
stále obtížnější nalézt pro setkání společný volný termín a nejvhodnější den v týdnu.            
Knihovnice jsou vázány službou, nebo již mají nasmlouvané akce se školami. 
 

Odborné vzdělávání. Jelikož pro klubko Plzeňska byl v minulosti problém obsadit           
a hlavně zaplatit samostatnou vzdělávací akci, využíváme kurzy pořádané krajskou         
knihovnou. Kromě jiného se členky klubka v roce 2017 ve Studijní a vědecké knihovně             
Plzeňského kraje zúčastnily kurzu pedagogického minima Učící knihovník s lektorkou Mgr.          
Pavlínou Mazáčovou, PhD. (20. – 21. 6.) nebo workshopu Storytelling s lektorem MgA.            
Martinem Hakem (30. 5.). 
 
 
Účast regionu na celostátních akcích: 
 

Kamarádka knihovna 2017. Do 6. ročníku soutěže se z regionu přihlásily 2 knihovny –              
Rokycany (2. kategorie, 38 bodů) a Plzeň (4. kategorie, 35 bodů). Obě jsou zastoupeny              
v klubku, obě postoupily do finále a 26. 5. je navštívila hodnotící komise. Obě knihovny ve               
svých velikostních kategoriích pak obsadily 3. místa.  
 



Čtenář roku 2017 („Babička čtenářka“). Regionální kolo 7. ročníku soutěže se pro             
nezájem knihoven západních Čech nekonalo. Plzeň sama si rozšířila kritéria, např. si všímala             
skutečnosti, zda babička navštěvuje knihovnu společně s vnoučaty, zda si pro ně půjčuje            
knihy, zda jim v knihovně předčítá apod. Velkou roli hrál dále „doporučující dopis“ od vnuků             
či vnuček, kteří napsali nebo nakreslili odpovědi na otázky: Jaký je babička/dědeček čtenář?             
Jak si společně čteme? Co jsme s knihou prožili? Chodíte do knihovny společně? Povídáte si              
o přečtených knihách? Máte nějakou oblíbenou společně přečtenou knihu? V KMP se           
zapojilo 11 knihoven, do městského kola, které se konalo v Polanově síni KMP v sobotu             
18. 3. 2017, postoupilo 22 finalistů. Diplomy dětem podepsal náměstek primátora Martin           
Baxa. Součástí programu byl doprovodný kulturní pořad pro děti i dospělé „Jak Honza ke              
štěstí přišel“ - vtipná pohádka s lidovými písničkami, kde nechybělo kamarádství ani láska.             
Hráli a zpívali Přemysl Kubišta, Pavla Zeman Bečková a Romana Neumannová. Vyhlášení           
se zúčastnilo 51 babiček a dědečků, jejich dětí a vnoučat. Jednu z rodin reprezentovaly             
dokonce čtyři generace. Nejlepší babičkou čtenářkou se stala Jiřina Jeníčková, kterou do            
soutěže přihlásil vnuk David Jeníček.  
 

OKNA (O KNihovnických Aktivitách). Na 6. řádném ročníku přehlídky na téma „Pravé             
hrdinství není v rukou, ale v srdci a v hlavě“ v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana            
v Uherském Hradišti tentokrát Plzeňsko nemělo svého soutěžícího. Jako diváci se z regionu           
zúčastnily Jana Frühaufová z MěK Rokycany, K. Smílková, L. Ťoupalová z KMP, jako           
porotce Helena Šlesingerová.  
 

Kde končí svět. Do XI. ročníku projektu 2017/2018 s tématem „Já jsem tvůj člověk“ se               
z regionu přihlásily zatím 3 knihovny - Městská knihovna Rokycany a Knihovna města Plzně             
(Ústřední knihovna pro děti a mládež, Knihovna Vinice). Na další opožděné přihlášky            
čekáme. 
 

Noc s Andersenem. Knihovny klubka se pravidelně zúčastňují. Do aktuálního ročníku           
v tuto chvíli zaregistrováno v regionu 20 míst, z toho jen 7 knihoven, z toho jen 3 z klubka              
(Klatovy, Horšovský Týn, Rokycany).  
 

Na celostátní valnou hromadu KDK 31. října 2017 se do Městské knihovny  Ostrov              
(Karlovarský kraj) vypravily Jana Frühaufová z MěK Rokycany a Helena Šlesingerová          
z KMP.   
 
 
 

     V Plzni dne 27. 10. 2017                                                                         Helena Šlesingerová 
 
 



Hodnocení činnosti r. 2017 – Klubu dětských knihoven Zlínského kraje 
 
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 dětmi navržené logo:  http://www.kfbz.cz/kdk.htm .  
Naše klubko čítá 40 evidovaných členek. 
 
Jako každoročně i letos KDK ZK ve čtyřech veřejných knihovnách Zlínského kraje uspořádal 
krajské kolo literární soutěže  pro děti, do 17. ročníku přišlo  více na 500 prací dětí ze škol 
Zlínského kraje. Letos děti psaly na volné téma a témata se knihiovnu od knihovny hodně 
lišila. Zlínské děti tvořily na téma Jsem pánem svého času, na Vsetínsku se zamýšleli nad 
tématy Můj domov, moje město, můj svět a Rožnove, Rožnove, mnoho roků máš. 
Uherskohradišťští mladí autoři zavzpomínali na 760. výročí vzniku města tématem Co se u 
nás vypráví. 120. výročí Knihovny Kroměřížska oslovilo s tématem S knihovnou mě baví svět 
a práce to byly opravdu moc pěkné. Odborné poroty čtyř knihoven kraje práce 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 
Knihovny Kroměřížska sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. Nejlepší práce již tradičně 
vyšly tiskem ve sborníčku Kde končí svět 2016/2017.  
 
V rámci společného projektu SKIP ČR Knihovna 21. století Představujeme současné 
autory dětských knih se podařilo čtyřem knihovnám Zlínského kraje připravit a uskutečnit 
projekt k podpoře dětského čtenářství a k získání zájmu dětí o pravidelné návštěvy v 
knihovnách. S ilustrátorkou, scénáristkou, režisérkou a autorkou večerníčků a filmu 
Lichožrouti Galinou Miklínovou, která na Moravu zavítala až z Českého Brodu, besedovalo 
366 dětí Zlínského kraje. Naším záměrem bylo představit současnou osobnost, která má 
dětem co říct. A to se také povedlo, děti ve všech čtyřech knihovnách paní ilustrátorce 
doslova visely na rtech a poslouchaly její cestu k animované a ilustrační tvorbě; besedy 
vhodně doplňovala ukázkami z filmů a čtenými i zanimovanými básněmi Pavla Šruta. 
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 národních projektů a aktivit SKIP ČR, na jaře jsme v Březnu-měsíci čtenářů 
hledali nejlepší babičku-čtenářku, nocovali v knihovnách s Andersenem, pasujeme prvňáčky, 
lovíme perly, přidáváme se k Noci literatury, Dni poezie, Dni pro rodinu, Dnům evropského 
dědictví, každoročně sbíráme s dětmi hlasy v anktětě SUK Čteme všichni. I naše knihovny 
získaly pro děti  Knížku pro prvňáčka.  
 
V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala  další regionální kola literárních 
soutěží pro děti do 15 let, téma Já jsem tvůj člověk tentokrát kopíruje národní projekt KDK 
SKIP ČR. Vše ukončí v příštím roce společná krajská přehlídka mladých autorů v Krajské 
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. 
 
Jarní seminář KDK ZK jsme nahradili možností účasti i našich regionálních kolegyň a kolegů 
na přehlídce OKNA 2017, která se tentokrát konala v Uherském Hradišti. Podzimní setkání 
KDK ZK pořádá Knihovna Kroměřížska 23. listopadu 2017. Témata Fenomény současné 
literatury pro děti a mládež a LibTube: Když knihovnám vládnou videa jistě ocení všichni 
pracovníci knihoven ve Zlínském kraji.  

http://www.kfbz.cz/kdk.htm
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Co přinesl letošní 17. ročník akce k podpoře dětského čtení,  
kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR? 

 
Když jsme se v roce 2001 pokusili o uskutečnění našeho původního rok starého nápadu s dětmi přenocovat v 
knihovně, vůbec nás nenapadlo, že by noc mohla mít i další pokračování. Nocování s Andersenovými 
pohádkami mezi regály knihoven se zalíbilo první třicítce knihoven, a každým rokem se přidávají další 
účastníci z nejrůznějších koutů vlasti. Snad nám kolegové z různých typů knihoven odpustí, že mezi 
organizátory se v průběhu let kromě knihovnické profese zařadili také učitelé a ředitelé škol; jde o školy 
mateřské, základní, speciální, střední i vysoké. Do adresáře se dostali také skauti, pionýři, hasiči, 
zapomenout nesmíme na kluby a střediska volného času, informační centra, domy dětí, nemocnici, 
nízkoprahová centra, dětské domovy, muzea, divadla i zoo. Organizátoři v předstihu hledají a připravují 
nocujícím dětem zajímavé programy, navzájem si radí a posílají nápady nejen pomocí elektronické 
konference Andersen. Registrujeme čtecí a spací místa v různých zemích světa: na Slovensku, Polsku, 
Dánsku, Slovinsku, Řecku, Itálii, Novém Zélandě, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku, 
Rakousku, Velké Británii, Francii, Španělsku, Banátu, Ukrajině, Makedonii, Srbsku, Bulharsku i Chorvatsku, 
všude tam působí krajanské spolky, České školy bez hranic a milovníci literaury. V průběhu sedmnácti 
ročníků tak vzniklo velké společenství, které dětem zdravým i nemocným, dětem bez rozdílu barvy pleti i 
intelektu přibližuje svět literatury. A nám je ctí, že k němu můžeme také patřit.  
 
Letošní pohádková noc byla ve znamení Čtyřlístku. Základní informaci získáte na webu Noci s Andersenem 
www.nocsandersenem.cz, kde máme pro letošní 17. ročník zaznamenáno 1695 čtecích míst. Jejich výčet 
najdete i na mapce České republiky rozdělené podle krajů a zahraniční účastníky lze rozkliknout zvlášť. Místa 
jsou spočítána v několika kategoriích, a největší počet patří knihovnám. Ale dosti šedivé teorie, dovolme 
zazářit  barvám Čtyřlístku, který v různých pádech i několika jazycích skloňovali na mnoha místech naší 
planety. Tak jaká byla ta letošní pohádková noc nejen se Čtyřlístkem? 
 
 
„Úžasná, přispělo k tomu i krásné počasí,“ napsali z Kostelce u Kyjova. A všichni si to moc užili, jak se 
dočítáme z mnoha zpráviček. Všude se nocovalo, četlo, luštilo, hrálo, povídalo... „Roztočili sme kolotoč, na 
ktorý sme naložili fanfáziu, súťaže a rozprávky, ktoré sú v tomto prípade ssmozrejmosťou, veď sa jedná o 
Noc s Andersenom.“ Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidze 
 
Začíná Noc s Andersenem 
Čtyřlístek si přivedem. 
Fifi, Pinďu, Bobíka, 
bude sranda veliká...  
Napsala Eliška z knihovny v Lukách nad Jihlavou 
 
Čtyřlístek přinesl nocujícím dětem štěstí, všechno vyšlo, jak mělo, všude panovala pravá noční pohoda. Na 
více než tisícovce míst se četly příhody slavné party, tvořily se komiksy, vznikaly krásné výtvory, odehrála se 
celá řada divadelních i loutkových představení, bojovalo se při polštářových bitvách, putovalo se nočními 
městy, hrady, zámky, hřbitovy i sklepeními. Konalo se mnoho lampiónových průvodů, za všechny jmenujme 
turnovské děti: „A pak už nastal ten okamžik, na který jsme se těšili. Rozsvěcování lampiónů! Svítily nám na 
cestu všemi barvami a společnost nám dělala i hvězda Večernice.“ 
 
Čtyřlístkovské téma všechny bavilo, vždyť jak napsali z Doubravníku: „Čtyřlístek provází už několikákou 
generaci čtenářů! Panu Němečkovi přejeme ještě hodně sil a chuti do kreslení a neméně Fifinčiných bábovek 
od manželky :-) Sám autor pozdravil děti v Turnově a v Praze, na Moravu do Brna a do Uherského Hradiště 
nádherné kostýmy přivezli a besedovali manželé Pavla a Vít Němečkovi. O oblibě komiksů svědčí i to, že na 
uherskohradišťském náměstí jsme v jeden moment spočítali 352 výtisků oblíbeného Čytřlístku a mezi nimi 
byly i historické vyvázané ročníky z roku 1980, 1981, 1982. Mezi organizátory se našli dlouhodobí sběratelé a 
fandové a všechny děti i knihovnice pak potěšilo speciální číslo Noc v knihovně, v němž parta pomocí 
kouzelného Andersenova klobouku zažije úžasné dobrodružství. Třešinkou na dortu budou jistě dětmi 
namalované komiksy, se kterými mohou až do 28.4.2017 soutěžit; vítězný komiks se dočká odměny v 
podobě publikování v časopise.  
 
„Celý večer se program nesl v duchu ověřování toho, jsou-li děti vhodnými adepty na hrdiny Čtyřlístku. 
Musely splnit tři úkoly: dokázat, že umí číst komiks, vžít se do postav a vyrobit balónkostroj,“ prozradili z 
Batňovic a podobných míst s tématikou bojových her bylo nepočítaně, za všechny jmenujme pražskou 
pobočku Městské knihovny v Praze z Korunní ulice. Dovídáme se, že Jaroslav Němeček ztroskotal kdesi na 

http://www.nocsandersenem.cz/


opuštěném ostrové a prosí své kamarády, aby se ho vydali hledat. Děti se bojí, že by jim pan Němečerk už 
nenapsal žádné další příhody, a tak se jménem pohádkových postaviček bez váhání vydají na záchrannou 
výpravu... „V truhle jsme našli nejen poklad ale i dopis. Pan Němeček v něm postavičkám sděluje, že je hrdý 
na to, jak statečně si počínaly! Na výpravu je vylákal záměrně, aby si užili nějaké dobrodružství, o kterém by 
pak dětem mohl nakreslit další komis. Zatímco on už je tedy dávno doma v bezpečí, my se radostně dělíme o 
poklad.“ Z Prahy přeleťme létajícím kufrem do Krnova, kde: „se ztratil Myšpulín, Bobík, Fifinka, Pinďa a spolu 
s nimi také všechny čtyřlístkovské knihy a časopisy. To se nesmí nechat jen tak. Pustili jsme se do 
detektivního pátrání a vydali se na cestu na záchranu našich oblíbených postaviček.“ Z pozdějších zpráviček 
se dovídáme, že všechno nakonec dobře dopadlo a Čtyřlístek i knihy a časopisy děti zachránily! 
 
Každoročně hlavním tématem našeho společného pohádkového dobrodružství bývá osoba dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Vždyť naše nocování v knihovnách se koná právě na počest jeho 
narození. V letošním roce jsme také připomínali 180. výroční vzniku pohádky Císařovy nové šaty. Pomohla 
nám Audiotéka.cz, která poskytla všem dětem nahrávku pohádky v podání Martiny a Martina Preissových. 
Velvyslanetví Dánského království v Praze vyslalo za nocujícími spáči číst pohádky dvě delegace. Velvyslanec 
Christian Hoppe navštívil ZŠ pro zrakově postižené děti v Praze 2, tým se zástupcem velvyslance Perem 
Brixenem vyrazil do Kostomlat pod Milešovkou. Ve Valašském Meziříčí se děti virtuálně i se Čtyřlístkem 
vypravily do Dánska popřát Andersenovi k narozeninám, vyrobily mu dort a složily oslavnou báseň. Velmi 
příjemná byla návštěva pana Andersena v liběšické knihovně, kde povídal zde o svém životě a díle, otázek 
bylo mnoho a děti zajímalo úplně všechno. V pořadí 157. pohádku vyprávěl Andersen zase ve Vsetíně, v 
Opavě na tiskové konferenci odpovídal opavským dětem. „Pokud se v té vaší knihovně zdržel Andersen jen 
krátce, tak to proto, že letos strávil nejvíc času v Pavlovicích. Večer se totiž na dveřích místní malé knihovny 
objevil nápis Zavřeno! Dnes zde spí pan Andersen...“ Z Olomouce prozradili: „A když už jsme skoro usínali, 
vylekal nás, přišel, vlastně přiletěl ve svém pohádkovém kufru. Potěšil všechny spáče a každého obdaroval 
speciálním číslem Čtyřlístku.“ Úřadoval také na Slovensku, v Považskej Bystrici: „...po rozvinutí zástavy na 
budove knižice za spevu hymny NsA porozprával deťom o svojom neľahkom detstve a ako sa dostal k 
písaniu rozprávok.“ 
 
Od roku 2005, kdy celý svět si připomínal 200. výročí narození dánského pohádkáře, v mnoha knihovnách i 
školách účastníci Noci s Andersenem sází pohádkové stromy - Fabularius Anderseni. Virtuální pohádkový les 
se každým rokem rozrůstá a košatí, čítá tisícovky stromků, u kterým se odehrávají různá slavnostní setkání, v 
Humpolci děti u stromku přečetly ukázku z příběhu o Čtyřlístku, v Předměřicích zase děti stromek ozdobily 
postavičkami Čtyřlístku a v ZŠ Kosmonautů si všichni na jeho počest připili jablečným moštem. Každým 
rokem zaznamenáváme slavnostní sázení stromků v Turnově, kde Knihovna Antonína Marka Marka 
uspořádala pohádkový průvod letos v úctyhodném počtu 750 účastníků! Z jejich zprávičky citujeme: „Velkou 
událostí bylo opět zasazení nového stromu Pohádkovníku. Kmotrem stromu se stal Martin Šimůnek a přivítal 
jej do života s přáním, ať se pod ním daří nejen pohádkám, ale hlavně dobrým lidským vlastnostem, dětem a 
knížkám. Děti demokraticky rozhodly, že tento v pořadí 14. pohákovník bude zasvěcen Čtyřlístku.“ Sázelo se i 
jinde a o svůj stromek se děti po celý rok starají, např. v Tetově děti mají zalévací službu u pohádkovníku, 
aby jim neuschl a hezky rostl. 
 
„Nic zvlášť mimořádného se v naší malé knihovně nekonalo. Ale děti a nakonec i my jsme byly nadšené. Na 
přivítanou si děti pochutnaly na pěti polárkových dortech, během noci spořádaly 80 chlebíčků, dvě kila 
hroznového vína, nespočet kousků buchet, k snídani padl celý plech nanukových řezů. Na důkaz půlnočního 
smíru s dobrými duchy se děti podepsaly na listinu. Nemusely vlastní krví :-)“ napsali ze Zbraslavi. „Knihovna 
se postupně vyprazdňuje od andersenovskýh nocležníků a připravuje se na běžné sobotní čtenáře.  
Po noci tajemné, kouzelné a obdarované začíná nový den... Stopy doléhající únavy se mísí s hřejivým 
pocitem radost. Bylo to krásné. Tak za rok zas!“ píší z pobočky MěK v Praze Korunní. 
 
 
A kdy to bude? No přece v pátek 23. března 2018... Říká se, že najdeme-li na louce čtyřlístek, přinese nám 
štěstí, což se potvrdilo i při 17. ročníku společné akce Klubu dětských knihoven SKIP k podpoře dětského 
čtení. A nejen nám ale i 98.655 dětí i dospělým, kteří v jednom jediném kouzelném večeru zažili úžasná 
dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi sebou a všechny na dálku spojilo přátelství s knížkami. 
 
 
 
 
 
 



OKnA 2017 

Soutěžní přehlídku OKnA (O Knihovnických aktivitách) pořádá KDK SKIP vždy 
s partnerskou knihovnou. V roce 2017 se jí stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
Uherské Hradiště. 

Přehlídka se konala 23. – 24. dubna 2017 na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském 
Hradišti. 

Přehlídky se zúčastnilo sedm soutěžících. 

Hlavní cenu získala Jana Hrbková - Městská knihovna Louny 
 
Dále porota rozhodla takto: 
 
Cena za skvělou informační hodnotu přednášky: 
Bronislava Vaculová a Eva Tallová, Knihovna města Ostravy 
 
Cena za použití osobnostní a sociální výchovy: 
Silvia Kupcová, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi 
 
Cena za aktivní práci se skupinami 
Lenka Havlová, Městská knihovna Pelhřimov 
 
Cena za výběr silného příběhu: 
Dagmar Havelková, Městská knihovna Planá nad Lužnicí 
 
Cena za jasnou formulaci cíle a způsobu jeho dosažení:  
Edita Vaníčková Makosová, Knihovna Gymnázia Příbram 
 
Cena za neobvyklé uchopení tématu komiksových hrdinů: 
Ludmila Holbíková a Romana Kindlová, Masarykova knihovna Vsetín 
 
Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme. 

Přehlídky se dále zúčastnilo přes sedmdesát diváků, organizátorů a poroty.  

Porotu zastupovala předsedkyně KDK Mgr. Helena Šlesingerová, vítěž předchozího kola 
Tomáš Pipota s MěK Dobříš, doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Doc. PhDr. Hana Kasíková, 
CSc., Mgr. Gabriela Futová – garantka slovenský přehlídek, pedagožka s Uherského 
Hradiště Mgr. Lenka Burešová a za partnera přehlídky Nakladatelství Host Mgr. Eva 
Sedláčková. 

K přehlídce patří také workshopy a semináře. První připravila Doc. PhDr. Hana 
Kasíkovás názvem „Můj hrdina jsem Já“ s prvky dramatické výchovy. Přednášku na 



téma v literatuře připravila PhDr. Miroslava Poláková,  PhD.  s  názvem „Ladislav 
Mňačko, neprávem opomíjená osobnost české literatury a žurnalistiky. 

 

Společenský večer v knihovně byl opravdu vyjímečný. Beseda Jiřího Jílíka nás přenesla 
až na Kopanici k žákovským bohyním a byla doplněna krásnými písněmi v podání 
skupiny Gajdoši z Kopanic. 

Druhý den pokračoval druhý den přehlídky a slavnostní vyhodnocení a předání cen. Za 
které děkujeme nakladatelství Host a Evě Sedláčkové. 

Přehlídku OKnA finančně podpořilo MK ČR, SKIP ČR, regionální SKIP Velká Morava 
a Knihovna BBB Uherské Hradiště.  

Tím zavírám okna 2017 a otevírám OKnA 2018. Ty se budou konat v Městské knihovně 
Louny 17. – 18. dubna 2018. Tentokrát se zaměříme na děti z MŠ a na téma rodinné 
vztahy. 

Těšíme se na vás. 

 

Iveta Novotná  

 

 



Vyhodnocení 24. ročníku ankety „Suk – čteme všichni 2016“ 
 

Vyhlášení výsledků proběhlo 12. dubna 2017 v Památníku národního písemnictví na 
Strahově za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z Čelákovic, 
z Davle, z Dobříše, z Divišova, z Kardašovy Řečice a z Prahy. 

Do ankety se zapojilo téměř dva tisíce mladých čtenářů. V letošním roce bylo opět 
umožněno hlasování také prostřednictvím webového formuláře. Z celkového počtu dětí 
hlasovala asi desetina elektronicky. Knihovnic hlasovalo celkem 195, z toho 101 
prostřednictvím webového formuláře.  
Více na http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni 
Výsledky předchozích ročníků jsou na 
http://npmk.cz/knihovna/suk-vysledky-prechozich-rocniku 
 
Výsledky ankety: 
 
CENA DĚTÍ:  
 
1. místo: Joanne K. Rowlingová, Jack Thorne, John Tiffany : Harry Potter a prokleté dítě / 

přeložil Petr Eliáš   (Albatros) 
2. místo: Jeff Kinney : Deník malého poseroutky 10: Staré dobré časy / přeložila Veronika 

Volhejnová (CooBoo) 
3. místo: Ivana Peroutková : Anička na řece / ilustrovala Eva Mastníková (Albatros) 
 
CENA KNIHOVNÍKŮ KLUBU DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP: 
 
1. místo: Ivona Březinová : Řvi potichu, brácho / ilustroval Tomáš Kučerovský 

(Albatros/Pasparta) 
2. místo: Renáta Fučíková : Shakespeare / ilustrovala Renáta Fučíková (Vyšehrad) 
3. místo: Zuzana Pospíšilová : Knihovnické pohádky / ilustroval Michal Sušina (Grada 

Publishing - Bambook) 
 
CENA UČITELŮ ZA PŘÍNOS K ROZVOJI DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ  
(uděluje porota učitelů bez rozlišení pořadí): 
 
* Ivona Březinová : Řvi potichu, brácho / ilustroval Tomáš Kučerovský (Albatros/Pasparta) 
* Jiří Černý : Obrázky z moderních československých dějin / ilustroval Lukáš  

Fibrich (Knižní klub) 
* Renáta Fučíková : Shakespeare / ilustrovala Renáta Fučíková (Vyšehrad) 
* Martin Vopěnka : O duši a dívce / ilustrovala Iku Dekune (Mladá fronta) 
 
CENA NOCI S ANDERSENEM  
 
Ljuba Štíplová, Jiří Poborák, Jaroslav Němeček : Čtyřlístek a záhadná karta (Čtyřlístek) 
 
Na semináři pro knihovníky 15. listopadu 2017 bude vyhlášen 25. ročník ankety „Suk – 
čteme všichni 2017“ (Pravděpodobně s určitou změnou názvu.) 
Hlasovací lístky budou vystaveny na webu Sukovy knihovny v průběhu prosince 2017, 
doplňkové otázka zní: Kdo mi nejčastěji četl/čte? 

http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni
http://npmk.cz/knihovna/suk-vysledky-prechozich-rocniku


Elektronické hlasování bude spuštěno v průběhu ledna 2018. 
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Výroční zpráva KDK SKIP 
Libereckého kraje za rok 2017 
 
ZPRACOVALA EVA KORDOVÁ 

ÚČAST NA VŠECH PROJEKTECH A AKTIVITÁCH KDK SKIP ČR 

● Anketa SUK 

● Březen – měsíc čtenářů 

● Den pro dětskou knihu 

● Kamarádka knihovna 

● Kde končí svět (přihlášení do projektu na školní rok 2017/2018) 

● Noc s Andersenem 

● Pracovní setkání MT Praha 

● Přehlídka OKNA 

● Semináře 

● Škola naruby aneb vysvědčení pro rodiče 

● Čtenářské dílny  

● Čtenářské kluby  

● Týden knihoven 

● Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

● Klub Matýsek – Babička dědeček do školky  

● Valná hromada KDK spojená s odborným seminářem 

PROJEKTY A AKTIVITY V LIBERECKÉM KRAJI 
● Příroda na Zemi – Planeta Země (projekt ekologické výchovy) 

● Rok spisovatelky Petry Braunové k 50. výročí narození  

● Čteme všichni, vypráví jen někdo 

o 14. ročník 

o přehlídka v umění vyprávět. Místní, regionální a oblastní kolo (duben, květen, říjen 

2017) 

● Kde končí svět – zahájení projektu + přihláška za region LBC kraje  

● Slavnost abecedy a čtení- Knížka pro prvňáčka  

● Poetika – Měsíc poezie 

● celoroční soutěž Perly  
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KALENDÁRIUM 2017 

L
E

D

E

N 

1 
● Přihláška do celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“; 

plán doprovodných aktivit 
● Přihláška na OKNA 
● Vyhlášení Roku Petry Braunové  
● Anketa SUK 2016 – o nejhezčí knihu roku  

Ú
N

O

R 

2 

● Vyhlášení 14. ročníku přehlídky vypravěčů Čteme všichni, vypráví jen někdo 
● Registrace a příprava akcí na Březen - měsíc čtenářů 
● Vyhlášení nových projektů výchovy ke čtenářství např. Babička a dědeček 

do školky a další  
● Pracovní setkání MT KDK v Praze  
● Pracovní setkání KDK SKIP LBC kraje 14. 2. 2017 v KVK – Dětská knihovna 

Liberec – Inspirativní dílna – ukázky různých aktivit práce s dětským 
čtenářem  

B
Ř

E

Z

E

N 

3 
● Zapojení dětských oddělení do akcí BMČ 
● Čtenářské kluby a dílny 
● Týden čtení 

● Noc s Andersenem – 17. ročník- převaha téma Čtyřlístek 

D
U

B

E

N 

4 

● Přehlídka vypravěčů „Čteme všichni – vypráví jen někdo“ (místní kola) 
● Účast na slavnostním vyhlášení Ankety SUK 2016 v PNP Praha (4. 4. 2017) 
● Měsíc pro planetu Zemi – projekt ekologické výchovy 
● Současnost literatury pro děti a mládež (KVK Liberec) Téma: Kouzelný svět 

příběhů – Umění vyprávět jen slovem – Dílčí téma: Kniha v konkurenci jiných 
médií a Slova a ilustrace jako jeden vypravěč příběhů. 

● Účast na celostátní přehlídce OKNA Uherském Hradišti 24. 4. – 25. 4. 2017 
+ doprovodný seminář a program  
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K
V

Ě

T

E

N 

5 
● Přehlídka vypravěčů „Čteme všichni – vypráví jen někdo“ (regionální kolo 

v MK Semily, 16. 5. 2017) 
● Svět knihy – knižní veletrh Praha – vystoupení dětí v pátek v rámci kampaně 

Rosteme s knihou 12. 5. 2017 

Č
E

R

V

E

N 

6 

● Slavnost abecedy a čtení 
o Předání knížek prvňáčkům spojené s kulturním programem  
o Účast autora knihy, autogramiáda + zdravice dětem  
o Ukončení projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 
o Pasování nejlepších čtenářů 
o Datum konání: 13. 6. 2017 Městské divadlo Turnov 

● Ukončení 8. ročníku projektu Knížka pro prvňáčka + vyhodnocení  
● Projekt pro ZŠ Rok filosofa a obránce lidských práv Jana Patočky  

Literární toulky Turnovem + výstava  
● Kamarádka knihovna – slavnostní vyhlášení výsledků 1. 6. 2017 Brno KJM 

Č
E

R

V

E

N

E

C 

7 
● Účast na Šrámkově Sobotce, zahájení festivalu – motto Kritika Výpověď 

umění? 
o 1. - 8. 7. 2017  
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S
R

P

E

N 

8  ● různé zajímavé prázdninové aktivity jednotlivých knihoven 
● Prázdninový čtenář, Prázdninový pohádkový týden  

Z
Á

ŘÍ 
9 

● Účast na knihovnické dílně v Jičíně -21. knihovnická dílna Český rok – čtyři 
roční období (12. 9. – 14. 9. 2017) 

● Vyhlášení výsledků literární soutěže k 50. výročí vzniku ilustrace Rumcajse 
15. 9. 2017 – Knihovna Václava Čtvrtka Jičín  

● Evropské dny památek  
● Týden mobility- den bez aut  
● MT KDK SKIP  

Ř
ÍJ

E

N 

1
0 

● Týden knihoven – různé akce dětských oddělení (2. – 8. 10. 2017) 
● Čteme s tátou, čteme s mámou, čteme s knihovnou  

čtenářské kluby, různorodé aktivity  
● Přehlídka vypravěčů „Čteme všichni – vypráví jen někdo“ (oblastní kolo 

v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně) termín 5. 10. 2017 
● Říjen měsíc stromů a Dny zdraví  
● Inspirativní dílna + pracovní setkání – KDK LBC kraje – Městská knihovna 

Semily  
17. 10. 2017  

● Kde končí svět – ukončení přihlášek + vzájemná inspirace do 11. ročníku 
celostátního projektu na podporu čtenářství 

L
IS

T

O

P

A

D 

1
1 

● Valná hromada KDK a odborné semináře (1. – 2. 11. 2017), Městská 
knihovna Ostrov nad Ohří  

● Poetika 2017 – Festival poezie (celostátní akce) Labyrint světa 
o Recitační soutěž na počest básníka Josefa Kainara a dalších  
o Cyklus pořadů- Poezie kolem nás  

● Den pro dětskou knihu 25. 11. 2017 
● Prezentace foto kroniky, KDK , předání všech materiálů  
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1
2 

● Pořady s vánoční tematikou, vánoční hodinky  
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ADRESÁŘ ČLENŮ – AKTUALIZACE K 20. 10. 2017 

Příjmení Jméno Knihovna Telefon E-mail 

Kordová 
Eva 
(předsedkyně) 

Městská knihovna Antonína 
Marka Turnov 

736 712 400 evakordova@seznam.cz 

Vítková 
Kateřina 
(tajemnice) 

KVK Liberec 603 963 519 vitkova@kvkli.cz 

Hejduková 
Martina 
(tajemnice) 

Městská knihovna Tanvald 483 369 650 knihovna@tanvald.cz 

Langrová  Hana KVK Liberec  LNGH@email.cz 

Bezděková Alexandra KVK Liberec, Vesec 724 246 025 
vesec@kvkli.cz 
bezdekova@kvkli.cz 

Janoušková Zuzana 
KVK v Liberci, pobočka 
Kunratická 

774 244 660 
kunraticka@kvkli.cz 
janouskova@kvkli.cz 

Kotlářová Zuzana  Městská knihovna Česká Lípa 487 883 449 detske@knihovna-cl.cz 

Váňová  Jaroslava  
Městská knihovna Česká Lípa 
(pobočka Špičák) 

487 832 227 spicak@knihovna-cl.cz 

Horníková Pavlína  
Knihovna Základní školy 
Turnov 

481 325 610 pavlina.hornikova@zsturnov.cz 

Hudíková Dana  
Městská knihovna Železný 
Brod 

483 389 123 knihovna@zelbrod.cz 

Chloubová Renata  
Městská knihovna Rychnov 
u Jablonce nad Nisou  

720 402 284 knihovna@rychnovjbc.cz 

Liptáková Drahuše  
Městská knihovna 
Kamenický Šenov 

487 712 030 knihovnaks@seznam.cz 

Meixnerová Jarmila Městská knihovna Doksy 487 872 167 knihovna@knihovna.doksy.com 

Rakušan Zdeněk  KVK v Liberci 482 412 160 rakusan@kvkli.cz 

Hlásná Pašková Helena  KVK v Liberci 482 412 163 hlasna@kvkli.cz 

Tvrzníková Alena 
Podještědské muzeum a 
knihovna Český Dub 

485 147 624 alena.tvrznikova@cdub.cz 

Vedralová Alena  
Městská knihovna Lomnice 
nad Popelkou 

481 673 107 vedralova@kislomnice.cz 

Zpěváková Dana  
Městská knihovna Jablonné 
v Podještědí 

487 829 972 knihovna.jablonnevpodj@seznam.cz 

Vaistauerová Vladimíra  
Městská knihovna Jablonec 
nad Nisou 

483 310 951 vladka.vaistauerova@seznam.cz 

Baánová Jana  Městská knihovna Semily 481 622 902 detske@knihovna.semily.cz 

Svobodná Zuzana  
Městská knihovna Jablonec 
nad Nisou 

483 310 951 deti@knihovna.mestojablonec.cz 

Wittmayerová Radka  Městská knihovna Frýdlant 725 591 436 
radka.wittmayerova@mu-frydlant.c
z 

Lišková Anna  Obecní knihovna Plavy 728 421 550 knihovna@plavy.cz 

  Městská knihovna Cvikov 485 147 624 mkcvikov@clnet.cz 

Zemancová Radka  Městská knihovna Nový Bor 487 712 387 rzemancova@novy-bor.cz 
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 Komentář:  

KDK SKIP Libereckého kraje se v průběhu roku 2017 zapojil do všech projektů , aktivit a 

vzdělávacích seminářů dle svým možností.  

Uskutečnila se dvě pracovní a zároveň inspirativní pracovní setkání nazvané Inspirativní dílny – 

únor a říjen. Vedle pracovní části byla tato setkání průřezem řady činností a praktickými 

ukázkami zajímavých pořadů a hodin výchovy ke čtenářství.  

Uskutečnil se  14. ročník přehlídky v umění vyprávět Čteme všichni, vypráví jen někdo, který byl 

podpořen grantem MK ČR. Proběhla místní kola, kolo regionální v Semilech a oblastní kolo jako 

tradičně v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.  Celkově se této akce zúčastnilo  213 vypravěčů.  

Do projektu Kde končí svět v 11. ročníku  je v současné době zapojeno 6 knihoven. 

Členskou základnu KDK SKIP LBC kraje tvoří 24 členů ke dni 20.10. 2017.  

Zajímavé akce z jednotlivých knihoven regionu:  

o Městská knihovna Železný Brod 

V roce 2017 se knihovna zapojila do celostátních i regionálních projektů – Knížka pro prvňáčka, Noc 

s Andersenem, Týden knihoven, přehlídka vypravěčů „Čteme všichni, vypráví jen někdo“. Kromě toho se 

jako každoročně hodně věnovali práci s romskými dětmi, které tráví většinu svého volného času 

v knihovně (malování, trénování čtení, psaní úkolů, o prázdninách opakování do školy, drobné soutěže, 

výtvarné dílničky atd.) Pro žáky 8. tříd uspořádali komiksový workshop s panem Danielem Vydrou, při 

kterém se osmáci seznámili s historií a principy tvorby komiksu a kreativně se vyřádili. Po celý rok 

v dílnách čtení knihovna  spolupracovalai se školami – od MŠ po Střední umělecko-průmyslovou školu 

sklářskou, družinami a Střediskem volného času Mozaika. Knížka pro prvňáčka –Noc s Andersenem-  z  

Čteme všichni, vypráví jen někdo – soutěžní přehlídka dětských vypravěčů   v regionálním kole 

v Semilech  čest. uznání za rodinné a ceny za vlastní text) – postup do oblastního kola  v Jičíně  ( čestné 

uznání – rodinné vyprávění) 

Týden knihoven – zaměření na výchovu dětí ke čtenářské gramotnosti od předškolního věku – 

návštěva MŠ, letáky pro rodiče – doporučující seznam knížek pro nejmenší + knížek pro rodiče (příručky 

o výchově), výtvarná dílnička na motivy knížky pro prvňáčky Lapálie v Lampálii – tvoření skřítků a jejich 

říše pod lampou 

FOTOPŘÍLOHA 
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o Městská knihovna Doksy  

Na měsíc březen jsme v rámci již mezinárodní akce Noc s Andersenem připravili hru se 
Čtyřlístkem, jelikož se právě Čtyřlístek stal hlavním tématem letošního ročníku. Během měsíce 
března sbíraly děti do své hrací karty nálepky Čtyřlísku, za což se pak zúčastnily slavnostní 
premiéry nového animovaného filmečku Ďáblův palec 1. dubna v kině Máj. Následovaly další 
aktivity - premiéra nového animovaného filmečku Ďáblův palec, rozhovor a setkání s režisérem 
filmečku, setkání s autorem Čtyřlístku panem Jaroslavem Němečkem, promítání filmu Čtyřlístek 
ve službách krále, setkání s postavičkami Čtyřlístku, foto koutek, speciální obchůdek Čtyřlístku.  

Městská knihovna Doksy má to štěstí, že její součástí je muzeum Čtyřlístku a krásná spolupráce 
s Jaroslavem Němečkem.  

  

 

o Městská knihovna Jablonné v Podještědí  

 Ze zajímavých aktivit této knihovny uvádíme tvorbu časopisu Žurnálek z Podještědí – občasník 
dětí z Jablonného. Dále se konala literární soutěž  Mikroregionu Podralsko "Všude dobře,  
doma nejlíp". Z nejlepších prací vzešel stejnojmenný sborník.  
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o Městská knihovna Česká Lípa  

Ze zajímavých aktivit knihovny v České Lípě je vlastní loutkové divadlo pro děti mladší i starší.  

  

o Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou  

Již sedmým rokem organizuje knihovna „Dětský KLUBÍK“ – dopolední pořady každou druhou 

středu v měsíci pro (pra)rodiče s předškolními dětmi. Každé setkání má své téma. Například Co 

se stalo pod Ještědem, Všechny Barvy duhy, Mravenčí stezka, Filipojakubská noc, Vítání jara 

s chameleonem Leonem, Jedu, letím, padám, Sněží, mráz kolem běží. Zajímavou aktivitou pro 

celé rodiny je také Odpoledne tradičních velikonočních řemesel.  
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o Městská knihovna Semily  

Vedle řady zajímavých akcí upozorňujeme na prázdninovou aktivitu knihovny pro širokou 
veřejnost. V rámci Pohádkového týdne se konal i letos již 3. ročník veselého soutěžení po 
všech odděleních semilské knihovny. Určeno pro děti a celé rodiny nejen ze Semily,ale i 
z širokého okolí. Letos se děti mohly podívat za žabkami do tůňky, v lese navštívily lišku, vílu, 
 houbičky a na rozkvetlé louce na ně čekal pavouk, beruška a krásný motýl. Název 
pohádkového týdne zněl Pohádky Matky přírody.  
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o Krajská vědecká knihovna Liberec – pobočka Vesec 

Na této pobočce KVK Liberec se koná cyklus Podvečerní čtení pohádek – Augustýnkovo 
pohádkové putování za Josefem Palečkem a Putování do říše rostlin. Byla také slavnostně 
otevřena tzv. „Semínkovna“.  

 
o Krajská vědecká knihovna – Dětská knihovna Liberec 

Z velkého množství zajímavých aktivit uvádíme jen některé z tohoto roku. Například 
program propojování generací Bavíme se, učíme se a tvoříme s babičkou a dědou! 
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ODPOLEDNÍ PROGRAMY  
Se svými literárními pokusy přichází mladí tvůrci na  pravidelná setkání „Literárního klubu“. 
Zkušení lektoři Oto Dymokurský a Hana Langrová, pomáhají začínajícím spisovatelům 
a básníkům rozvíjet jejich literární talent. V 16.00 hodin se scházejí žáci ZŠ a nižších ročníků 
gymnázia, v 17.00 hodin pak středoškoláci a vysokoškoláci. Zajišťuje Zdeněk Rakušan, koná se 
v Knihovně pro děti a mládež. 

V kroužku nazvaném „Z pohádky do pohádky“ společně čteme, hrajeme si a tvoříme. Vhodné 
pro předškolní a nejmladší školní děti. Vede Hana Langrová, koná se v Knihovně pro děti 
a mládež. 

Stolní i jiné rozmanité hry, hádanky, rébusy, hlavolamy… nabízí nový pořad „Mozkohraní aneb 
kdo si hraje, nezlobí“. Vedou Renata Svobodová a Kateřina Vítková, koná se v Hudební 
knihovně. 

„Vrátka k muzice“ jsou hravé hudební pořady pro předškolní a nejmladší školní děti. Vede 
Barbora Konečná, koná se v Hudební knihovně. 
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o Městská knihovna Antonína Marka Turnov 

Ze všech aktivit knihovny vybíráme projekt Knihovna otevřená rodině, otevřená všem. Klub 
Matýsek pro rodiny a MŠ, Babička do školky, Pohádkové podvečery. Tvoříme společně – 
výtvarné tvůrčí dílny. Dílny čtení a Čtenářský Klub Turnovský Granátek.  

       

Turnovský Granátek  

     

Dílny čtení  

 

        

Tvůrčí výtvarné dílny  
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FOTOPŘÍLOHA  KDK : INSPIRATIVNÍ DÍLNY ÚNOR a ŘÍJEN 2017  
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PŘEHLÍDKA VYPRAVĚČŮ – MÍSTNÍ, REGIONÁLNÍ A OBLASTNÍ KOLA   
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Výroční zpráva o činnosti  
KDK SKIP 02 – Střední Čechy  

2017 
Klub dětských knihoven SKIP Střední Čechy  i v letošním roce uspořádal dvě pracovní setkání pro 

své členy.  Květnové setkání knihovnic a knihovníků z dětských oddělení proběhlo v Městské knihovně v 

Mělníce. V říjnu následovalo setkání v Městské knihovně v Neratovicích. Vždy se snažíme o to, aby setkání 

bylo pro všechny zúčastněné inspirací, která obohatí jejich práci s dětským čtenářem v jejich kmenové 

knihovně. Součástí setkání bývají i odborné semináře či besedy. Pravidelně zařazujeme i velmi oblíbenou 

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

První letošní setkání proběhlo 26. května 2017 v Mělníce. O milé přijetí se postarala paní ředitelka 

Mgr. Hana Lumpeová a kolegyně z dětského oddělení Regina Svobodová. Po prohlídce prostor mělnické 

knihovny jsme nemohli odolat nabízené komentované prohlídce zrekonstruovaného mělnického podzemí 

s centrální studnou. Odpoledne bylo již vyhrazeno pracovním záležitostem. Proběhla společná diskuze o 

zajištění účasti knihoven na celostátních klubových akcích. Jednalo se o aktivity KDK SKIP, kterých se každý 

rok účastní knihovny napříč celou republikou – ať už jde o zapojení jednotlivých středočeských knihoven 

do takových projektů jako je Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Knížka pro prvňáčka či Den pro 

dětskou knihu, Kde končí svět nebo soutěžní přehlídku OKNA.  

Poté se debatovalo o zkušenostech a nápadech pro zlepšení práce s malými čtenáři v našich 

knihovnách. Kolegyně se podělily s ostatními o postřehy ze svých knihovnických a informačních lekcí 

včetně zkušeností s besedami či interaktivními programy jednotlivých spisovatelů, ilustrátorů či básníků, 

kteří zavítali právě do jejich knihovny. Na programu bylo i jednání o plánu činnosti Klubka v dalších letech a 

příprava podzimního setkání. 

Druhé letošní klubové setkání se uskutečnilo v  Městské knihovně v Neratovicích. Za jeho přípravu 
patří dík ředitelce Mgr. Heleně Pinkerové a Mgr. Kláře Houškové z dětského oddělení neratovické 
knihovny. V rámci prohlídky prostor knihovny s erudovaným výkladem jsme se také mohli detailněji 
seznámit s otevřeným integrovaným knihovním systémem KOHA včetně on-line katalogu VuFind. 

 
Hlavním bodem se však stal seminář MUDr. Jany Peclové na téma: Syndrom vyhoření v knihovnické 

profesi, který se nám nepodařilo uspořádat v roce 2016. Financování tohoto semináře, v rámci výkonu RF 
a spolupráce s Klubem dětských knihoven Střední Čechy, vzalo na svá bedra Krajské knihovnické centrum 
Středočeské vědecké knihovny v Kladně.  

 
Doufáme, že i v příštím roce navážeme na spolupráci s KKC v Kladně (jmenovitě s paní Bc. Evou 

Šenfeldovou) a podaří se nám opět zorganizovat další odborný seminář pro knihovnice z dětských 
oddělení středočeských knihoven. 

 
Odpoledne bylo věnováno referencím z jednotlivých knihoven a debatě o proběhlých povedených i 

méně úspěšných akcích, které pracovníci dětských oddělení letos připravili.  
V minulosti se nám velmi osvědčilo pořádání tzv. „tour“ po knihovnách v působnosti KDK SKIP 

Střední Čechy. Letos jsme bohužel žádnou nezorganizovali, ale rádi bychom uspořádali další v roce 2018. 



Obvykle ji pořádáme v rámci Týdne knihoven. Oslovený autor či interpret navštíví dětská oddělení 
středočeských knihoven, které se do této akce zapojí, se svým programem. Mezi návrhy zaznělo jméno 
pana Zajíčka, který je principálem plzeňských strašidel a má připravený hezký program pro děti.  
Na závěr jsme prodiskutovali i další směřování činnosti KDK SKIP v příštích letech.  
 

A nyní několik statistických údajů. V roce 2017 se pracovních seminářů a klubových setkání KDK 

SKIP zúčastnili knihovníci ze 14 knihoven ve středočeském regionu, které jsou institucionálními členy SKIP. 

Na jarním setkání se sešlo 16 a na podzimním semináři 22 kolegů a kolegyň.  

V roce 2017 se nově do našich řad přihlásila paní Burgrová z Obecní knihovny Jeneč.  

V letošním roce se Městská knihovna v Poděbradech zapojila do celostátní výtvarné soutěže  

 „Namaluj komiks!“ na téma Noc v knihovně. Soutěž vyhlásilo nakladatelství Čtyřlístku a děti tvořily svá 

výtvarná dílka v rámci Noci s Andersenem. Mezi dvacet nejlepších komiksů z celé republiky se zařadil i ten 

od Vanessy Bukovjanové, čtenářky poděbradské knihovny. 

V roce 2018 budeme opět spolupracovat s Krajským knihovnickým centrem v Kladně. Oslovíme další 

knihovny v našem regionu, které by se mohly potencionálně stát novými členy našeho klubu. Nabídneme 

jim možnost účasti na našich pracovních setkáních či seminářích a je na jejich posouzení, zda námi 

nabízená forma spolupráce napříč knihovnami je pro ně přínosem. Knihovna, která má zájem, se po 

absolvování našeho setkání může rozhodnout, zda bude pravidelně využívat všech výhod KDK SKIP a stane 

se jeho právoplatným členem v rovině institucionální či přímo formou individuálního členství.  

Dlouholetým problémem, se kterým se setkáváme, je malá či nulová účast knihovnic z malých 

(obecních) knihoven. Víme, že knihovnice by o nabízené vzdělávací akce všeho druhu měly zájem, ale 

velkou překážkou je nedostatečné personální obsazení malých knihoven a v neposlední řadě i finanční 

situace. O kontakt s kolegyněmi z těchto malých vesnických knihoven se snažíme alespoň formou 

informačních e-mailů.  

Současně začíná být velkým problémem neustále narůstající počet knihovnických akcí 

v celorepublikovém kontextu - najít termín na naše společné setkání není snadné. Účast na všech profesně 

zajímavých a podnětných akcích je z časových, personálních i finančních důvodů nemožná. Dochází k časté 

kumulaci těchto akcí. Najít termín pro další knihovnické setkání nebývá vždy lehké. 

Stále se držíme osvědčeného systému 2 pracovních setkání ročně.  Jednoho setkání v jarním období 

a pracovního semináře na podzim. Tento model se nám osvědčil a jeví se jako dostatečný pro vzájemné 

předávání našich získaných odborných poznatků a zkušeností. Prostřednictvím telefonního, e-mailového 

kontaktu či prostřednictvím sociálních sítí jsme spolu v pracovním i osobním kontaktu v průběhu celého 

roku.  

V roce 2018 máme předběžně naplánováno květnové setkání v Městské knihovně v Bakově nad 

Jizerou. Místo podzimního setkání ještě není určeno.  

 

Michaela Baštecká 

KDK SKIP 02 – Střední Čechy 

říjen 2017 

FOTO příloha:  
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Výroční zpráva KDK DKIP 08 východní Čechy za rok 2017 

Členská základna: 65 členů ze 41 knihoven 
 
Společná setkání v roce 2017: 
 
10. 1. 2017 v MěK Hořice - Questing (Blažena Hušková) 
Questing dovezla paní Hušková do Čech z USA, svůj prapůvod má v anglickém           
letterboxingu. Lidově řečeno, jedná se o takový geocaching bez mobilní techniky. Ke hře             
potřebujete pouze papír a psací náčiní. 
 
Lektorka nás seznámila se smyslem qustingu, vysvětlila zásady jeho tvorby a na místě bylo              
možné si jeden quest vyzkoušet. Účastníci obdrželi prezentaci lektorky a měli možnost si             
zakoupit knihu paní Huškové, kde bylo o questingu a jeho tvorbě vše zdokumentováno. 
Po tomto semináři se qusting ujal v několika knihovnách našeho regionu. 
 
1. 3. – 27. 5. 2017 My všichni jsme Východočeši (4. ročník) 
Soutěž je vyhlašována jednou za dva roky KDK SKIP 08. Střídá se tak s projektem Kde končí                
svět, jehož další ročník, tentokrát s podtitulem Já jsem tvůj člověk, byl odstartován 1. 7. 2017. 
Aby tato soutěž mohla probíhat, jsou důležité dva hlavní faktory. Tím prvním je spolupráce              
knihoven a tím druhým je sestavení soutěžního družstva. Protože cílem soutěže je získání             
znalostí o východočeském kraji, je potřeba, aby se do první fáze soutěže, která probíhá              
v březnu, zapojilo co nejvíce knihoven regionu. Jejich práce spočívá v uvedení tří krátkých            
zpráv na téma historie, významná osobnost a pověst z místa působení knihovny na svou             
webovou stránku. Odkazy na umístěné informace jsou následně hromadně zaslány          
knihovnám, které přihlásily soutěžní družstvo, aby mělo z čeho čerpat informace a potřebné            
odpovědi k soutěžním otázkám. 
 
Letos se první fáze soutěže zúčastnilo 17 knihoven. Minulý ročník byl určen pro žáky 5. – 7.                 
tříd, tentokrát pro děti ze 7. – 9. tříd. K závěrečnému se sešly 4 tříčlenná družstva (z Hradce                 
Králové, Dvora Králové nad Labem a dvě družstva přeloučská). Páteční odpoledne bylo            
zahájeno v půvabné lokalitě Slavíkovy ostrovy, kde na soutěžící čekaly již výše zmíněné            
otázky. Další soutěžní úkol, prezentace jednotlivých měst, proběhl v kulturním centru města.           
Noční hra byla soustředěna do centra Přelouče a pro všechny zúčastněné byla opravdu velice              
dobrodružná. Sobotní ráno patřilo vyhlášení výsledků a odjezdu do nedalekých Kladrub, kde            
probíhala akce Den starokladrubského koně.  
 
Pohár vítězů putoval na dva roky z Přelouče tentokrát do pobočky Kukleny v Hradci Králové.               
Na 2. místě skončilo družstvo Dvora Králové n. L., jen o jediný bodík se umístilo na 3. místě                 
družstvo přeloučských holek a následovalo přeloučské klučičí družstvo. Za naprosto perfektně           
připravenou organizaci patří dík Laďce Hývlové a Evě Fundové z Městské knihovny            
v Přelouči. Poděkování patří také SKIP 08, který akci pravidelně finančně podporuje. 



 
 
19. 9. 2017 v KMHK – pobočka Kukleny 
Po jednání Klubka následoval seminář o specifických poruchách učení a jak na ně s lektorkou               
Alenou Mackovou. 
 
Kamarádka knihovna (6. ročník) 
Z našeho regionu bylo zapojeno do soutěže 14 knihoven: Rtyně v Podkrkonoší, Batňovice,           
Nová Paka, Hořice, Dvůr Králové n. L., Jičín, Náchod, Hradec Králové, Hřibojedy, Chlumec             
nad Cidlinou, Třemošnice, Žamberk, Moravská Třebová, Pardubice. 
 
http://projekty.kmhk.cz/ - projekty Perly a Seznamy literatury 

 
Zapsala: Marta Staníková; 30. 10. 2017 

http://projekty.kmhk.cz/


Zpráva o činnosti pražského Klubka – KDK SKIP za rok 2017 

V pobočkách MKP proběhly i v letošním roce stejné aktivity v rámci celostátních akcí pod hlavičkou 

SKIP. 

Noc s Andersenem strávilo v knihovně 74 dětí ve věku 6-14 let.  Celkem o 5 méně než loni, 10 však 

přišlo o účast vinou choroby. 

Bez Andersena strávilo noc v knihovně 25 mladých lidí. 

V projektech na podporu čtení bylo pasováno 962 dětí, z toho 266 v projektu Už jsem čtenář – 

Knížka pro prvňáčka. Kromě rytířů, králů a Písmenkových víl pasovali děti oblíbení autoři: Klára 

Smolíková, Petr Stančík, Robin Král, Andrea Popprová a Daniela Krolupperová. 

Lovci perel pokračují,  i když se objevily komplikace, které jsme očekávali  už vloni. 
Fond MKP je těkavý, pobočka si nemůže postavit trvale vlastní fond za účelem soutěže a  děti loví i 
napříč sítí. To je překážka pro některé rodiče a samozřejmě i děti, knihovníci stráví mnoho času 
kontrolou co je a co není v pobočce – tedy myšleno knihy ☺  Do seznamů knih zasáhlo i pravidelné 
vyřazování  fondu (centrální). Přesto se výsledky soutěže na zájmu dětí o četbu projevily a jsme 
vděčni, že ji můžeme provozovat i v omezenějších podmínkách. 
 

V Týdnu knihoven proběhlo několik větších akcí. Zážitkem pro děti i knihovníky byl křest knížky Kláry 

Smolíkové Spolkla mě knihovna, na nějž navázal metodický seminář pro knihovníky o práci s knížkou 

a pracovními listy. Obojí se uskutečnilo pod hlavičkou nakladatelství Fragment (Albatros Media) a 

SKIPu. Děkujeme. 

Ke konci listopadu pořádáme v  Den pro dětskou knihu zábavné odpoledne pro děti a rodiče 

v ústřední knihovně. Letos bude probíhat v tomto měsíci výměna a repase oken, proto jsme dosud 

nedomlouvali program s žádnými autory ani nakladatelstvími a budeme pak operativně řešit. 

Během celého roku připravili kolegové z poboček četná odpoledne pro děti, workshopy, besedy, hry, 

soutěže, bojovky včetně únikovky atd. atd. Letošním komunikačním tématem byl Rok s dětmi. 

Letos se uskutečnilo hodně školicích a vzdělávacích akcí pro dětské knihovníky, semináře, zážitkové 

programy a lekce. Na OKnA vyjely dvě kolegyně, na další aktivity většinou také po dvou účastnících. 

Zkušenosti a nápady sdílejí na setkáních knihovníků KVČ a v Kreatoriu na intranetu. 

 

 

Jana Hradilíková, 10. 10. 2017 



Zpráva o činnosti KDK SKIP 03 Jižní Čechy 2017 

- Klubko se sešlo 30. března v JVK České Budějovice, kde hlavním bodem programu 

byla přednáška s prezentací Mgr. Marcely Hrdličkové: Literatura pro  –náctileté. 

Důležitým bodem byla volba nové předsedkyně jihočeského Klubka – jelikož 

z navrhovaných kandidátek žádná neodsouhlasila možnost stát se předsedkyní, 

dohodly jsme se na dočasném „kolektivním“ vedení, které na sebe vzaly kolegyně 

Českokrumlovska, odkud je zastoupení „děckařek“ nejpočetnější. 

- 25. - 26. dubna se v Uherském Hradišti konal další ročník soutěžní přehlídky OKnA, 

kde bodoval i program z jižních Čech a Vysočiny.  

- Plánovali jsme letní setkání Klubka, ale kvůli vytíženosti pozvaného hosta jsme se 

nakonec domluvili až na termínu 15. – 16. září, kdy jsme se s Mgr. Alenou 

Vorlíčkovou sešly na chalupě v Chrástově a tématem byly „Pohádky pro společné 

čtení“ 

- V průběhu roku se členky jihočeského Klubka účastnily školení, seminářů a 

pracovních setkání nabízených JVK České Budějovice, KKV Havlíčkův Brod, MěK 

Sedlčany, NK ČR Praha, NPMK Praha, rovněž celostátních projektů se Jihočeši účastní 

– anketa SUK, BMČ,  Noc s Andersenem, TČ i TK, Čtení pomáhá, Knížka pro prvňáčka, 

Pasování na čtenáře,  Den pro dětskou knihu ad. 

- Podzimní setkání jihočeského Klubka se uskuteční 17. října v JVK České Budějovice, 

hlavním bodem bude beseda s malířem a ilustrátorem Jindrou Čapkem, zhodnotíme 

rok končící a budeme plánovat aktivity na rok následující 

-   

- Václava Vyhnalová, KDK SKIP 03 

 



 

 

 

 

 

 

Klubko SKIP10 - Zpráva za rok 2017 

 

Jarní setkání Klubka, Městská knihovna ve Vítkově 22. února 2017 

12 knihoven, 21 knihovnic a knihovníků 

Hlavní hostem setkání byl uznávaný dětský a dorostový psycholog 

Přemysl Mikoláš. Je certifikovaný psychoterapeut s desetiletou 

zkušeností u dětí a dospívajících s PAS, ADHD a dětí s psychickou 

deprivací. Od roku 2010 vede podpůrné skupiny pro pečující v 

Moravskoslezském kraji a od roku 2016 také v Libereckém kraji. 

Ve své soukromé praxi spolupracuje se spolkem ADAM – 

autistické děti a my z Havířova, Centrem terapie autismu Praha. 

Připravil si pro účastníky praktický workshop, kde modelovali 

konkrétní situace, které mohou nastat v knihovnách. Ať už při 

knihovnických lekcích s dětmi, nebo s návštěvníky běžného 

provozu. 



Už v rámci začátečního seznamovacího kolečka pan Mikoláš zjišťoval, očekávání účastníků a 

mapoval jejich zkušenosti, na které ihned reagoval svými praktickými radami a návody. 

Průběžně také povídání prokládal aktivitami, které vedly k ujasnění si hranic každého 

z přítomných. Co je komu příjemné a co už nikoli. Tím se snažil zdůraznit, že v kontaktu 

s osobami s aspergrovým syndromem jde především o vytvoření jasných pravidel vedoucích 

k tomu, aby byly zajištěny naše potřeby.  

Dalším bodem programu byl praktický workshop směřovaný na GOOGLE dokumenty a jejich 

praktické využití v knihovnách. Užívání sdíleného kalendáře v knihovně, propojených 

dokumentů na DISKU a další. Tento workshop vedl Jan Delong z Knihovny Třinec, který má 

také bohaté zkušenosti s marketingem, vedením sociálních médií pro knihovny a další. 

 

Ochutnávka RWCT  a Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky , 

v Třinci 6. - 8. března 2017 

19 knihoven, 41 knihovnic a knihovníků 

 

Po výborných zkušenostech z loňských let Klubko SKIP 10 opět uspořádalo další semináře 

pod vedením certifikované lektorky Kateřiny Šafránkové. 

První den se jednalo o tzv. „Ochutnávku programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. 

Tohoto jednodenního semináře se zúčastnilo 25 knihovníků a knihovnic, kteří v programu 

ještě nezačali pracovat, popř. mají jen malé zkušenosti. Další dva dny paní Šafránková 

pracovala již s pokročilými účastníky, absolventy minulých ročníků.  

 Kurzy RWCT mohou v České republice učitelé využívat již dvacet let. Program byl původně 

vyvinut právě pro učitele, ale v posledních letech se do něj zapojují i knihovníci. Program se 

zaměřuje mimo jiné na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků – v tom mají učitelé s knihovníky 

společný cíl. Tím je vytvořit u dětí pevný a kladný vztah ke knihám a pomoci jim stát se 

celoživotními nezávislými a kritickými čtenáři.  

K celoživotnímu čtenářství vede více cest a v ideálním případě je dětem nabídneme 

všechny. Knihovníci mají možnost působit na děti v „neškolském“ prostředí, a tím 

přitáhnout ke čtení i žáky, kteří mají ke škole (a všemu, co jim nabízí) rezervovaný, příp. 

přímo negativní postoj. Knihovník není učitel a nemá nad žáky žádnou moc – vzájemný 



vztah mezi knihovníkem a žákem může tudíž být mnohem rovnocennější. Knihovníci jsou 

zvyklí motivovat žáky k četbě či přemýšlení různými způsoby, opírají se o zkušenost s mnoha 

různorodými skupinami, které se na besedách střídají. Vědí, že musejí děti získat hned, 

protože druhý pokus mít většinou nebudou. Knihovníci také mohou využít příjemného a 

podnětného prostředí knihovny, kde se akce konají, a nechat děti samostatně si vybírat 

knihy, odkládat je, listovat jimi, příp. jim s výběrem pomoci.  

V kurzech, které Kateřina Šafránková spolu s Marikou Zadembskou vedly, knihovníkům 

nabízely různé modelové lekce, ve kterých si mohli sami na sobě vyzkoušet všechny aktivity, 

postupy a metody, a viděli ucelené výukové jednotky, které míří k určitému (čtenářskému či 

jinému) cíli. Metody z programu RWCT vedou k aktivnímu učení – žák je během lekce vtažen 

do dění, není pouhým divákem či posluchačem, ale je aktérem, který si buduje vlastní 

porozumění tématu. Tyto principy konstruktivistické pedagogiky jsou uplatnitelné při všech 

příležitostech, kdy se skupina lidí něco učí, něco se dozvídá, o něčem přemýšlí. Snažily jsme 

se knihovníkům nabízet takové lekce a metody, které by mohli uplatnit při tzv. besedách jak 

s dětmi, tak s dospělými účastníky. Věnovali jsme se také vlastní četbě, reflexi vlastního 

čtenářství a rozšiřování čtenářských teritorií.  

Zpětná vazba z tohoto i předchozích ročníků je, že tyto metody knihovníci používají a 

zapracovávají do svých lekcí a pořadů pro MŠ a ZŠ, ukazují tedy pedagogům, jak je možno 

nad texty přemýšlet a jak pracovat s třídní skupinou. Pokud metodami kritického myšlení 

pracuje pedagog ve škole a knihovník v knihovně, je samotná knihovnická lekce takto 

vystavená mnohem efektivnější. Vlastně pak může práce ve škole a v knihovně na sebe 

výborně navazovat a propojovat se. Děti už znají metody RWCT ze školy (např. pětilístek, 

I.N.S.E.R.T., T-graf, názorová škála) a v knihovně jim proto nezabere tolik času se metody 

učit, ale rovnou je aplikují. Výborně fungovat to může i naopak. V knihovně (v omezeném 

čase) začneme pracovat s knihou nebo jedním příběhem, který si pak ve škole mohou 

společně dokončit. Mohou propojit čtenářskou lekci s dílnou psaní v další hodině. Mohou se 

knize věnovat další hodiny literatury. 

Ze zpětné vazby účastníků programu v třinecké knihovně 

Účastníci si z kurzů RWCT odnášejí řadu praktických poznatků a kurzy jako takové hodnotí 

velmi kladně, jak dokládají např. následující slovní hodnocení: 

● „Na semináři jsem byla poprvé loni, snažila jsem se využít naučené metody, ale 
poměrně dost jsem se v tom ztrácela. A letos? Letos se mi asi v hlavě rozsvítilo!“ 

● „Další seznámení s metodami RWCT, na vlastní kůži vyzkoušené, je bezkonkurenční. 
Oceňuji dokonalou přípravu celého náročného třídenního semináře. Plně využitý 
čas, dokonale rozvrstveno a promyšleno. Skvěle zařazený blok o zpětné vazbě.“ 

● „Oceňuji to, že někdo je schopen před námi stát a vést nás, vtloukat nám nápady do 
hlavy. Přínosem jsou určitě ukázkové lekce, postřehy ostatních.“ 

● „Nový pohled na tvorbu besed, inspirace k další práci.“ 

http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/petilistek
http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/insert
http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/t-graf-vnitrni-dialog-a-priprava-k-diskusi
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/18297/NAZOROVA-SKALA.html/


● „Oceňuji velmi nové nápady a taky to, že byl tentokrát kladen větší důraz na sdílení 
naší praxe, předávání rad apod.“ 

● „Že vše probíhalo přirozeně, bez toho, že bych měla pocit, že je na mě vyvíjen nějaký 
tlak.“ 

● „Srozumitelnost celého školení, možnost stát se přímou součástí lekcí jako účastník. 
Zároveň mě potěšila univerzálnost použití daných lekcí pro různé věkové skupiny a 
univerzálnost daných myšlenek.“ 

 

KnihOlympiáda  IV. ročník, v Olomouci 22. září 2017 

12 knihoven, 60 dětí + 35 knihovnic 

 

 

Ani nepřízeň počasí ve středu 20. září 
neodradila nadšené fanoušky knih o Harrym Potterovi 
z Olomouckého a Moravskoslezského kraje od toho, aby se sjeli 
do Olomouce na IV. KnihOlympiádu, kterou pořádal Klub 
dětských knihoven SKIP 10. Původní plán počítal s využitím prostoru olomoucké Botanické 
zahrady a rozária, ale nakonec nás déšť zahnal do budovy Knihovny města Olomouce. 

Dvanáct soutěžních týmů se po slavnostním zahájení rozběhlo plnit disciplíny 
KnihOlympiády. Letos jsme se na podnět knihovny v Klimkovicích, loňské vítězky a držitelky 
putovního poháru, rozhodli věnovat celou akci 20. výročí vydání první knihy o Harrym 
Potterovi. Tato skutečnost se odrážela i v oblečení dětí a knihovnic, a tak po dvou patrech 
„olomouckých Bradavic“ poletovaly děti v černých hábitech s klobouky na hlavách a ani 
knihovníci s hůlkami a kolejními šálami nezapřeli čarodějnický původ.  

Potěšilo nás, že letošní partner akce přestěhoval svoje soutěžní stanoviště 
z botanické zahrady k nám. Děti tak mohly poznávat například jedlé rostliny v přírodě. 
Každého jistě nadchnul i balíček semínek k vypěstování. 

Knihovnické úkoly byly často zapeklité. Kouzelnické šachy bravurně zvládli šachisté 
z Krnova, trénink famfrpálových hodů dal zabrat nejen domácím olomouckým. U cesty 
paměti excelovali všichni, což svědčí o tom, že to v knihovnách často trénujeme a máme 
viditelné výsledky. Zašifrované zaklínadlo z kouzelnické knihy rozluštily děti z Paskova, 
Ostravy, Havířova či Frenštátu pod Radhoštěm. U přenášení ingrediencí do lektvarů 
excelovalo šumperské družstvo. Kreslení draka poslepu bylo obtížné nejen pro kolej 
Literaspár z Českého Těšína, ale i pro konkurenci Postřelvír z Postřelmova. Obyvatele 
kouzelného světa pochytali skvěle malí čtenáři z Horky nad Moravou i z Třince. 

Konečné hodnocení nebylo vůbec lehké. Putovní pohár z letošního setkání nakonec 
dostali účastníci z Místní knihovny Paskov, kteří si s sebou přivezli kromě závodníků i 
početný doprovodný tým. Těsné druhé místo patří Městské knihovně Klimkovice a třetí byla 



Městská knihovna Krnov. Královsky a čarodějnicky se ovšem bavilo všech devadesát malých i 
velkých lidí, kteří si stále umí hrát. 

 
Fotky a zprávy z médií: 
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/krnovsti-ctenari-na-kniholympiade-20170926.htm
l 
 
https://www.facebook.com/pg/knihovnapostrelmov/photos/?tab=album&album_id=16894
59324407350 
 
https://www.facebook.com/pg/knihkrnov/photos/?tab=album&album_id=17864280913852
16 
 

 
Podzimní setkání Klubka, v Knihovně města Ostravy proběhne 29. a 30. 
Listopadu 2017 
 

 

 

Zprávu za rok 2017 zpracovala Marika Zadembská 

V Třinci 26. října 2017 

 

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/krnovsti-ctenari-na-kniholympiade-20170926.html
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/krnovsti-ctenari-na-kniholympiade-20170926.html
https://www.facebook.com/pg/knihovnapostrelmov/photos/?tab=album&album_id=1689459324407350
https://www.facebook.com/pg/knihovnapostrelmov/photos/?tab=album&album_id=1689459324407350
https://www.facebook.com/pg/knihkrnov/photos/?tab=album&album_id=1786428091385216
https://www.facebook.com/pg/knihkrnov/photos/?tab=album&album_id=1786428091385216


Klubko Příbramské – zpráva za rok 2017 

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

Na rok 2017 jsme naplánovali tři vzdělávací akce, na které jsme žádali a dostali 3 granty od MK ČR a 

Středočeského SKIPu. 

První seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení se uskutečnil 23.února 2017 v Knihovně Jana 
Drdy v Příbrami. Lektorka Mgr. Květa Kru“ger nám ukázala účinné a vyzkoušené postupy, jak 
pracovat s dětmi, které přicházejí na knihovnické programy a seznámila nás s několika metodami 
aktivního učení, jež rozvíjí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Pracovali jsme v malých 
skupinkách a mohli si tak vyzkoušet zajímavé a přínosné techniky  sami na sobě. 
Zúčastnilo se nás 18 knihovnic a jeden knihovník, většina účastníků byla z Příbramského klubka, dvě 
kolegyně byly z pražských knihoven. 
 
Dalším plánovaným seminářem měla být červnová dílna s lektorem PeaDr. Františkem Zborníkem 
Čapkovské dramatizace. Tento seminář se měl zaměřit na dramatickou výchovu, na to jak dílo bratří 
Čapků prezentovat nově a neotřele, jak zpracovat text ke konkrétnímu využití v knihovnické praxi. 
Bohužel, ačkoliv tato akce byla propagována na webových stránkách SKIP, v konferencích Andersen, 
KMS a SKIP, v bulletinu SKIPu, seminář se nepodařilo naplnit a neuskutečnil se.  
Plánujeme jej přesunout na květen 2018. 
 
Třetí vzdělávací akcí tohoto roku byla vypravěčská dílna MgA. Martina Haka Doupě vypravěčů na 
téma Moje lumpárny.  Tento devítihodinový seminář byl rozložen do dvou dnů a opravdu jsme si ho 
užili v Městské knihovně Dobříš. První den jsme sbírali materiál k vyprávění, lektor nám ukázal 
postupy a techniky, jak dobře vystavět příběh,  pracovali jsme s tématy jako je obrazotvorba, 
symbolizace, metafora a vším ostatním, co může zdokonalit naše vypravěčské dovednosti. Druhý den 
jsme již prezentovali naše příběhy, naše „lumpárny“. Spalo se v knihovně a tak byl večer prostor pro 
přátelské popovídání, prohlídku dobříšské knihovny, scénické čtení knihy Ivy Procházkové Pět minut 
před večeří v podání Divadla knihovna, návštěvu Čajovny a také pro spontánní ukázky autorského 
čtení krátkých próz i poezie účastníků. 
Dílna proběhla 19. a 20. října 2017  a zúčastnilo se jí 16 knihovnic a knihovníků z celé republiky. 
 
Příbramské klubko se v letošním roce sejde ještě jedou a to v listopadu v Knihovně manželů 
Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. Tématem toho setkání bude Jakub Jan Ryba, navštívíme 
kostel, kde skladatel působil a také jeho hrob. Probereme a zhodnotíme činnost klubka a určitě si 
vyměníme zkušenosti  z našich dětských knihoven, naplánujeme vyhodnocení soutěže Kde končí 
svět. 
 
V roce 2018 bychom rádi uskutečnili výlet s regionálními  vítězi Kde končí svět do Farmaparku 
Soběhrdy, pevně doufáme, že seminář s Františkem Zborníkem Čapkovské dramatizace se v květnu 
2018 naplní a třetí akcí příštího roku by měla být konference Nejlepší Peroutka českých dějin, 
kterou budeme pořádat na začátku srpna v dobříšské knihovně opět ve spolupráci s Památníkem 
Karla Čapka ve Strži. 
 
Ač všechny tyto tři akce pořádá Příbramské klubko, nejsou určeny jen pro jeho členy a jsou 

otevřené všem ostatním zájemcům. 

 Tímto Vás  na ně srdečně zveme. 

 



Zapsala: Kateřina Pechová  

                Předsedkyně Příbramského klubka 

              30.10.2016      pro Valnou hromadu KDK SKIP v Hodoníně  



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. 
Klubko v roce 2017 neuspořádalo žádnou vlastní akci, ale jednotlivé knihovny se zúčastnily 
všech celostátních projektů, jako je Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Březen - měsíc 
čtenářů, Kamarádka knihovna, Týden knihoven, Pasování dětí na čtenáře, Den pro dětskou knihu. 
Několika vzdělávacích seminářů, např. Současná literatura pro děti a mládež v Liberci, využívají i 
semináře pořádané Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, např. Informační 
vzdělávání kreativně s Klárou Smolíkovou, nebo seminář E-knihy a čtečky. Velmi potěšila úspěšná 
účast naší členky Jany Hrbkové v přehlídce OKnA. Severočeské knihovny se také zapojují do 
celostátních kampaní: Běh Naděje, Týden mobility, Muzejní noc apod.  
Klubko uspořádá předvánoční setkání 13.12 v knihovně Louny, kde krom prohlídky knihovny, letošní 
„Kamarádky“, informací z jednotlivých knihoven a výměny zkušeností bude na programu několik 
ukázkových lekcí. "Už mě nechte být", lekce z přehlídky OKnA, kterou předvede Jana Hrbková a 
představí v ní knihu Ivony Březinové Útěk Kryšpína N.. Marcela Langrová, akreditovaná lektorka 
Trénování paměti předvede lekci trénování paměti pro děti a Iva Hluštíková, která vede Čtenářský 
klub v klubovně Luna, ukázkovou dílnu čtení. Tématem bude kniha Babička Drsňačka. 
Na rok 2018 plánuje Klubko setkání dvě, na které plánuje pozvat nejen členy KDK, ale i zájemce 
z ostatních knihoven a pokusit se tak rozšířit členskou základnu a přizvat ke spolupráci další členy. 
Na setkáních budeme pokračovat v ukázkových lekcích, o které je zájem.  

Alena Koudelková 


