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1.Regionální výbor v roce 2011 
Regionální výbor SKIP10 pracuje beze změn ve složení, jak byl zvolen na valné hromadě SKIP10 
Moravskoslezský a  Olomoucký kraj v r. 2010 v Přerově, tj. 13 členů regionálního výboru, 3 
členové dozorčí komise.   V roce 2011 se RV sešel 5x na společných jednáních a to: 

- 10.2.2012 v Ostravě 
- 15.-16.4.2011 na výjezdním zasedání ve Vrbně pod Pradědem 
- 30.6.2012 v Lipníku nad Bečvou 
- 21.9.2012 v Rýmařově 
- 25.11.2012 v Opavě 

Zastoupení SKIP10 v celostátních orgánech a komisích: 
- VV SKIP:  J.Galášová,  M.Sabelová (člen předsednictva) 
- sekce veřejných knihoven VV SKIP – L. Prucková, M.Střelcová, M.Wolna 
- komise pro mezinárodní styky – L.Prucková 
- Knihovna roku – celostátní hodnotící  komise  – J.Galášová 
- Knihovna roku – krajský komisař: M.Šedá, L.Prucková  
- VISK2 – L.Prucková, M.Šedá 
- VISK3 –M.Wolna, P.Cimbálník 
- Knihovna 21. století: M.Wolna 
- Souborný katalog CASLIN – Z.Bornová 
- Komice pro benchmarking – Z.Bornová 
- Pracovní skupina pro novelizaci standardů VISK – M.Wolna, M.Šedá, L.Prucková, 

O.Chmelíčková 
- Výbor SKAT – P. Cimbálník, L.Prucková 
- SDRUK sekce pro regionální funkce – O.Chmelíčková 
- SDRUK sekce pro informační  vzdělávání  uživatelů – O.Chmelíčková 
- Skip sekce vzděláváni – O.Chmelíčková 

 
2.Elektronická komunikace 
Webové stránky SKIP10 jsou provozovány na internetové adrese www.skip10.cz. Byly pravidelně 
aktualizovány a doplňovány o nové příspěvky. Stránky jsou hostovány na serveru Městské 
knihovny v Přerově a jejich správu v roce 2011 zajišťovala Mgr. Martina Wolná z Městské knihovny 
v Třinci.Pro Klub dětských knihoven SKIP10 byla vytvořena nová subdoména klubko.skip10.cz, 
která je v současnosti přesměrována na stávající stránky Klubka http://klubko.knih-trinec.cz/. 
Zaregistrována  vlastní doména skip10.cz. 
Diskusní konference SKIP10 
Diskusní konference pro členy SKIP10 je provozována od 13.12.2010, je  moderována a 
provozována na doméně skip10.cz. V průběhu roku 2011 došlo k pročištění databáze kontaktů 
v konferenci a v současnosti obsahuje databáze aktuální e-mailové adresy na členy SKIP10. 
Všichni členové mohou do konference přispívat prostřednictvím e-mailové adresy 
konference@skip10.cz. Přihlášení uživatelů, popř. odhlášení do/z konference probíhá 
prostřednictvím moderátora po zaslání a ověření žádosti na e-mailovou adresu konference-
subscribe@skip10.cz, popř. konference-unsubscribe@skip10.cz. Dotazy ke konferenci mohou být 
zasílány na adresu konference-owners@skip10.cz. Pro potřeby komunikace mezi členy výboru 
byla zřízena nová diskusní konference, do které mohou její členové přispívat prostřednictvím e-
mailové adresy vybor@skip10.cz.  Obě konference jsou moderovány a o jejich správu se stará Ing. 
Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově. 
 
 
3.Realizované projekty 
Odborný seminář „Zájmové vzdělávání dospělých v knihovnách“ 
Seminář   se  uskutečnil  ve  dnech  11. – 12. 5. 2011 ve Vědecké knihovně v Olomouci, pořádal jej 
SKIP10 ve spolupráci s Městskou knihovnou Třinec a VěK  v Olomouci. Cílem odborného 
semináře s workshopem bylo seznámit  pracovníky knihoven s problematikou zájmového 
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vzdělávání dospělých a s novými přístupy k realizaci vzdělávacích programů pro dospělé 
v knihovnách. Semináře se zúčastnilo 35 účastníků z celé ČR. 
Problematika zájmového vzdělávání dospělých je v současné době velmi aktuální především 
v souvislosti se stále narůstajícím významem celoživotního učení jednotlivců. V oblasti 
neformálního vzdělávání ve volném čase se nabízí obrovský potenciál pro uplatnění právě 
knihovnám, jako organizátorům nebo spoluorganizátorům aktivit zájmového vzdělávání pro 
veřejnost. Předpokladem pro zapojení dospělých do tohoto typu vzdělávání je vytvoření přehledné,  
pestré a především dobře sestavené nabídky vzdělávacích příležitostí. Z toho vycházela koncepce 
semináře. Účastníci semináře byli seznámeni s problematikou zájmového vzdělávání dospělých a 
vybaveni metodikou a náměty pro organizování aktivit pro dospělé. Na semináři zazněly přednášky 
a příspěvky jak teoretické, tak praktické.Problematikou zájmového vzdělávání dospělých se naší 
republice zabývá velmi málo odborníků a akademiků. A ti všichni se sešli právě v Olomouci, aby 
přítomné posluchače s uvedenou problematikou seznámili, byli jimi PhDr.Michal Šerák, Ph.D. 
z katedry andragogiky FF UK v Praze, doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. z FF MU v Brně a Mgr. 
Jitka Hanáčková z Katedry sociologie a andragogiky FF UP Olomouc. 
Seminář se konal dva dny. První den byl zaměřen teoreticky, účastníci se v poutavé a zajímavé 
přednášce Dr. Šeráka seznámili s teorií a charakteristikou oblasti zájmového vzdělávání 
dospělých, základními definicemi, metodami a formami. Šerák stručně nastínil také situaci v ČR a 
postavení a možnosti  knihoven v této oblasti vzdělávání. Dr. Knotová seznámila účastníky 
s výsledky výzkumu, který prováděla na Masarykově univerzitě v oblasti vzdělávání dospělých. 
Zajímavé byly především poznatky o tom, jaká témata dospělé baví a zajímají, což je pro knihovny 
velmi přínosné z hlediska tvorby programů pro dospělé v knihovně. Mgr. Hanáčková působí na 
katedře andragogiky Univerzity Palackého, ale zároveň je organizátorkou Školy zájmového 
vzdělávání v Olomouci. Mgr. Hanáčková účastníkům představila již praktické zkušenosti 
s fungováním této školy, metodami práce a formami pořádaných aktivit. Odpolední program byl 
zakončen prezentací 5 knihoven, které se přípravou a organizací akcí pro dospělé již zabývají – 
byly to: Městská knihovna Litvínov, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Knihovna Františka 
Kožíka Uherský Brod, Krajská knihovna Vysočiny a Městská knihovna Kutná Hora. Druhý den byl 
zaměřen čistě prakticky. Workshop vedla Mgr. Hanáčková a účastníci si prakticky prošli 
systematikou organizování ZVD. Zkusili připravit průzkum zájmů, připravit nabídku vzdělávání, 
výběr témat a lektorů, zjistili, že velice důležitá pro úspěšné fungování zájmového vzdělávání je 
správně nastavená evaluace a její vyhodnocení. 
Závěrem: 
Do budoucna se dá očekávat neustále rostoucí počet lidí zabývajících se ve volném čase 
zájmovým a občanským vzděláváním. Tento trend by se měl zároveň odrazit i v rostoucí nabídce 
odpovídajících výukových příležitostí v knihovnách. Ideálním cílem bude dosažení takového stavu, 
kdy existující nabídka umožní každému, kdo si to přeje, učit se jakékoliv téma a za libovolným 
účelem, zcela v souladu s principy konceptu celoživotního učení. 
 
Další projekty: 
Knihy plné dobrodružství – viz Klubko 
Besedy se spisovatelkou Renátou Fučíkovou – viz Klubko 
Škola naruby – viz Klubko 
Jarní a podzimní setkání KLUBKA – viz Klubko 

 
4.Grantový program SKIP10 
Do grantového programu SKIP10 se přihlásilo 6 knihoven: MěK Brušperk, MěK Havířov,  Knihovna 
Hnojník, Knihovna Jablunkov, ObK Vřesina, MěK Klimkovice. 
Regionální výbor rozhodl o výši dotací takto: 
ObK Vřesina – 3000 Kč, MěK Brušperk – 1700 Kč, MěK Havířov -1800 Kč, Knihovna Hnojník – 
2500 Kč, Knihovna Jablunkov – 1000 Kč. 
 
5.Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě  
V r. 2011 byla z organizačních důvodů přerušena tradice konání  knihovnické konference Kniha 
v 21. století.  Konání 8. ročníku se přesouvá do r. 2012. 
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6.Klub seniorů 
Seniorskou sekci, jež má 33 členů,  vede Jaroslava Biolková. Sekce  organizuje jednou v roce 
společné setkání všech svých členů. Členové  sekce se aktivně  zapojují do skipových aktivit, 
o čemž svědčí jejich účast na společných akcích:   celostátního setkání knihovnických seniorů ve 
Vyškově 9 členů, regionálního setkání knihovnických seniorů v Ostravě 17,členů,  Dne knihovníků 
v Opavě 12 členů. Zájezdu do středních Čech se zúčastnily 3 seniorky. Dvě seniorky aktivně 
pracují v dozorčí komisi SKIP 10.  
 
7.Poznávací zájezd 2011 – Rakovník, Kutná Hora 
Zájezd se uskutečnil ve dnech 5. – 7. 5. 2011. Účastníci navštívili Městskou knihovnu v Rakovníku 
a Městskou knihovnu v Kutné Hoře. 
Dále turistické zajímavosti – státní hrad Bouzov, městečko Loštice, zámek Křivoklát a Křivoklátsko. 
Kvůli rekonstrukci centra města se nepodařilo navštívit městskou věž ani zúčastnit se otevírání 
městských bran turistům, neboť došlo ke změně programu. Třetím nezdarem byl uzavřený park 
v Lánech. To ovšem nezastřelo velmi přátelské přijetí v rakovnické knihovně, včetně osobní 
průvodcovské péče paní ředitelky. Stejné přijetí nás čekalo i v knihovně kutnohorské. Zájezd měl 
kladný ohlas zúčastněných, ovšem zájem knihovníků o poznávací zájezd byl mizivý (35 účastníků 
zájezdu).  
   
8.Vesnice roku 2011  
Moravskoslezský kraj – komisařka Marie Šedá 
Historicky již 17. ročník soutěže Vesnice roku probíhal v Moravskoslezském kraji ve dnech 20. –
 22. června 2011. Do soutěže bylo přihlášeno dvanáct obcí, každá z nich jedinečná svým 
charakterem, podmínkami, s různými finančními možnostmi a občanským vybavením a to: obce 
Lhotka, Vojkovice, Moravice, Radkov, Rohov, Sudice, Velké Heraltice, Markvartovice, Skotnice, 
Starý Jičín, Ryžoviště a Zátor. Z těchto obcí jen dvě nemají knihovnu – Ryžoviště a Markvartovice. 
V našem kraji se tato soutěž těší zájmu ze strany obcí již od jejího vzniku v roce 1995. Rok 2011 
sice nepatřil k rekordním z pohledu počtu zúčastněných, ale některé z obcí jsou již stálicemi 
soutěže a právě na nich je vidět velký posun v jejich celkovém rozvoji. 
Všechny obce, které se do soutěže přihlásily, si zaslouží uznání. Nikdy není snadné rozhodnout, 
která obec je nejlepší. Nakonec se krajská hodnotitelská komise shodla na tom, že Zlatou stuhu 
a 1. místo v krajském kole soutěže získává obec Skotnice, 2. místo obec Radkov a 3. místo obec 
Rohov. Dále komise rozhodla, že Modrou stuhu za společenský život získává obec Lhotka 
v okrese Frýdek-Místek, známá svými Sochovými slavnostmi, Zelenou stuhu za péči o zeleň 
a životní prostřední malebná obec Markvartovice, Oranžovou stuhu za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu Starý Jičín a Cenu naděje pro živý venkov obec Ryžoviště. Mimo to 
získala obec Rohov ocenění za nejlepší projekt realizovaný ze Strukturálních fondů, Zlatou cihlu 
obce Radkov, Vojkovice a Rohov. 
Byly uděleny také diplomy: za vzorné vedení obecní knihovny – obec Radkov, za rozvoj 
pospolitosti občanů – obec Sudice, za zapojení dětí do života obce – Zátor, za podporu 
sportovních aktivit – obec Moravice a za podporu rozvoje přeshraniční spolupráce obec Velké 
Heraltice.Návštěva komise pomohla zastupitelům obcí si uvědomit, kde jsou jejich rezervy a co je 
možné změnit. Krásným příkladem je přístup paní starostky z obce Lhotka, která po návštěvě 
komise oslovila regionální oddělení Městské knihovny ve Frýdku-Místku a ještě v roce 2011 zde 
proběhla celková „revitalizace“ knihovny.Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže a předání 
ocenění proběhlo 5. srpna 2011 ve vítězné obci Skotnice za účasti vyhlašovatelů 
a spoluvyhlašovatelů soutěže. 
Do soutěže Knihovna roku 2011 v kategorii a/ byla navržena Místní knihovna Bolatice. 
Olomoucký kraj – komisařka Lenka Prucková 
V rámci soutěže Obec roku 2011 Olomouckého kraje proběhl i výběr knihovny postupující 
do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2011. Komise navštívila 30 obcí a  téměř stejný počet 
knihoven. Jako knihovny pracující nad rámec obvyklé činnosti obecních knihoven byly vybrány: 
Pavlovice u Přerova, Hradčany, Radslavice (všechny z okresu Přerov), Tištín (okres Prostějov) 
a Libina (okres Šumperk). Tyto knihovny nejsou jen půjčovnami knih v obci, ale především 
informačním a komunitním centrem obce, spolupracují s obcí, která jejich činnost podporuje jak 
finančně (nákup knihovního fondu, nákup automatizovaného výpůjčního protokolu), tak 
personálně, kdy jsou například knihovnice plně zaměstnány obcí nebo s akcemi v knihovně 
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pomáhají jak zaměstnankyně úřadu, tak členky zastupitelstva obce. Jejich akce zahrnují celou 
řadu aktivit – od práce s dětským čtenářem až po kurzy ručních prací, divadelní a historicko-
přírodovědné zájezdy.  
Vítězství za Olomoucký kraj a postup do celostátního kola vybojovala nakonec Místní knihovna  
Libina. Knihovna s profesionální pracovnicí a zároveň členkou kulturní a školské komise se 
nachází v příjemném prostředí historické Langrovy vily. Počet čtenářů -299, počet výpůjček – 
25932, počet návštěv - 7203, fond 17090 sv. 
Knihovna v obci s 3545 obyvateli zaujme především akcemi, které se v ní odehrávají. Připravuje je 
knihovnice za pomoci ostatních složek obce a organizací jak v obci  (Dětské centrum, MŠ, ZŠ, 
Klub seniorů, Domov důchodců,…), tak v okolí (Vilas Doris Šumperk, Vlastivědné muzeum 
Šumperk). Kromě klasických knihovnických lekcí a besed s dětskými i „dospělými“ spisovateli, jsou 
to cestopisné besedy, potkávání se nad regionální historií, výstavy s vernisážemi, tvůrčí dílny,  
vlastivědné vycházky, koncerty přímo v prostorách knihovny, besedy o zdravé výživě, přednášky 
z oblasti esoteriky (gemmoterapie, mayský kalendář, kineziologie…). Veřejný internet a školení pro 
uživatele jsou zde samozřejmostí. Úžasné jsou i pravidelné meditační podvečery 1x v týdnu. 
Knihovnice rozjela  virtuální univerzitu třetího věku. Jako perličku bych dodala akci „Oblékáme 
Libinu“, kterou se občané Libiny zapojili do celosvětové akce guerilla knitting (též pletené graffiti). 
Za své vítězství obdržela knihovna od Olomouckého kraje odměnu ve výši 50 000 Kč. 
 
9.Den knihovníků SKIP 10 v Opavě  
Ve středu 30. listopadu 2011 proběhlo slavnostní setkání knihovníků Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje. Setkání každoročně pořádá SKIP 10. Letošní setkání organizovala 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě pod patronací Statutárního města Opavy. Do Opavy se sjelo 
90 pracovníků knihoven z obou krajů. Podzimní setkání se stalo již tradicí, neboť umožní vzájemné 
setkání v zajímavých knihovnách našich krajů. Letos byl poprvé zasloužilým knihovníkům předán 
titul Knihovník Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Cena  se uděluje  nejlepším kolegům 
a kolegyním,  působícím na nejrůznějších pozicích v knihovnách  (ve službách, akvizici, IT či 
managementu), kteří  v období let 2010 – 2011 dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve  své práci, 
např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, či se výrazně 
zasloužili o rozvoj oboru. Kromě předání ocenění si ve varhanním sále Knihovny Petra Bezruče 
v Opavě zúčastnění vyslechli  zajímavou přednášku  kolegy PhDr. Petra Škyříka a postřehy 
RNDr. Lenky Pruckové a Mgr. Marie Šedé z letošního odborného  zájezdu SKIP  do švýcarských 
knihoven.  
Z rukou 1. náměstkyně primátora města Opavy Ing. Pavly Brady převzaly dvě kolegyně ocenění 
regionálního výboru SKIP10  „Knihovník roku 2011“. Knihovníkem Moravskoslezského kraje v roce 
2011 se stala paní  Helena Černá, do roku 2011 vedoucí Městské knihovny ve Vítkově, která 
získala titul za celoživotní  práci v oboru, kdy mj. pracovala jako vedoucí střediskové knihovny 
Vítkov a zasloužila se o kvalitní úroveň 18 obsluhovaných knihoven. Její zásluhou úspěšně 
proběhla rekonstrukce Městské knihovny ve Vítkově, která byla financována ze zdrojů EU. Paní 
Černá se věnuje kulturně výchovným aktivitám a jako dobrovolník vede Čtenářský klub. Za svůj 
život vychovala celou řadu dobrovolných  knihovníků. I když si momentálně užívá zasloužilý 
odpočinek, stále živě se zajímá o dění v našem oboru. 
Knihovníkem Olomouckého kraje v roce 2011 se stala paní Alena Holíková, která působí v oboru 
již  41 let, dříve v Okresní knihovně v Šumperku, nyní jako senior v Místní knihovně v Libině.  
V Šumperku  pracovala jako vedoucí oddělení služeb čtenářům, zajišťovala služby půjčoven 
a malých knihoven v okolí Šumperka. Zasloužila se o technický rozvoj, zejm. budování databáze 
KF a spuštění výpůjčního  protokolu.V Místní knihovně v Libině se podílí na rozvoji  kulturních, 
společenských a vzdělávacích aktivit, mj. vede jež ve třetím semestru virtuální akademii třetího 
věku. Místní knihovna v Libině  byla letos oceněna titulem Knihovna Olomouckého kraje. 
 
10.Ocenění knihoven a knihovníků v roce 2011 
U příležitosti Dne knihovníků v Opavě bylo poprvé uděleno regionální ocenění Knihovník roku  
Moravskoslezského kraje a Knihovník roku  Olomouckého kraje. Toto ocenění bude udělováno 
každý rok nejlepším pracovníkům působícím na nejrůznějších pozicích v knihovnách  (ve službách, 
akvizici, IT či managementu) ve členských knihovnách SKIP10.  Ocenění  je předáno ve formě 
grafického listu regionálního výtvarníka a knižní poukázky v hodnotě 1 500 Kč. 
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Ocenění získali : 
Knihovník roku 2011 Moravskoslezského kraje – Helena Černá 
Knihovník roku 2011 Olomouckého kraje – Alena Holíková 
viz výše 
 
 
11.Klub dětských knihoven Severní Morava v roce 2011 
Projekt: Jarní setkání Klubka severní Moravy 20. dubna 2011 v Moravském Berouně. 
Již v loňském roce jsme se dohodli, že jarní setkání klubka proběhne 20. dubna 2011 v MěK 
Moravský Beroun a bude věnováno informační výchově žáků 2. stupně ZŠ. Knihovnu 
v Moravském Berouně jsme vybrali záměrně, protože se v r. 2010 stěhovala do nově 
zrekonstruované budovy. Musím říct, že přijetí bylo velmi vřelé, starala se o nás nejen paní 
knihovnice Táňa Haniková, ale také veškerý personál kulturního centra. Dokonce přišly i děti 
z nedaleké mateřské školky, aby nám zahrály dvě pohádky.  Jak jsem se již zmínila, program byl 
věnován informační výchově. Jako lektorku jsem pozvala paní Bohdanu Křepinskou z MěK 
Hodonín, která se touto problematikou zabývá delší dobu a má úžasné výsledky. A zvolila jsem 
dobře. Celá tvůrčí dílna byla skvělá, všichni si odváželi mnoho nápadů a materiálů. Zjistili jsme, jak 
zajímavě se dají dělat knihovnické lekce a jak poutavou a nenápadnou formou  můžeme děti 
naučit s informacemi pracovat.Přestože byl program nabitý, stihli jsme probrat také organizační 
záležitosti klubka,  prohlídku celého kulturního centra, ve kterém knihovna sídlí, prohlédli jsme si 
nově zrekonstruované náměstí a podívali se na pěknou prezentaci k historii knihovny i města, 
kterou si pro nás T. Haniková připravila.Jediná věc, která mě velice mrzela, byla malá účast členů 
klubka. Přestože byl termín setkání dohodnut dlouho před akcí, mnoho knihovnic a knihovníků se 
odhlašovalo kvůli jiným pracovním úkolům. Na jarní setkání tak přijelo pouze 24 „děckařů“.   
 
Projekt:  Knihy plné dobrodružství 
V poslední době začaly vycházet interaktivní knihy, které kromě textu obsahují množství ilustrací 
a příloh. Čtení je tak pro děti přitažlivější a zajímavější a děti také lépe chápou příběh 
samotný.Vydávání těchto knih se již delší dobu věnuje brněnské nakladatelství B4U Publishing. 
A právě s tímto nakladatelstvím jsme připravili společný projekt, jehož úkolem bylo seznámit děti 
s tím, jak taková kniha vzniká. A jak zrod takové knihy dětem přiblížit? Nejlépe tak, že si ji zkusí 
samy vytvořit. Do projektu se přihlásilo 18 knihoven (MěK Bílovec, MěK Bohumín, MK Bystřice nad 
Olší, MK Dobrá, MěK Havířov, MěK Klímkovice, OK Lipová-lázně, Knihovna města Olomouce, 
Knihovna P.Bezruče v Opavě, MěK Orlová, Knihovna města Ostravy, MK Paskov, MěK Přerov, 
MK Řepiště, MěK Šumperk, MěK Třinec, MěK Vratimov a MK Vřesina).  
Ve středu 9.2.2011 se v MěK Havířov konala schůzka těchto knihoven se zástupcem 
nakladatelství B4U Publishing Oldřichem Růžičkou. Na schůzce jsme  domluvili podrobnosti 
projektu a hlavně to, jakým způsobem budeme knihy tvořit.  Následovalo představování projektu 
dětem v  knihovnách a školách. Děti měly možnost seznámit se s knihami nakladatelství B4U 
Publishing a s jejich výrobou, s autorským zákonem a vyzkoušet si různé výtvarné techniky, které 
mohly následně při tvorbě knih použít.  
Během února až května pak vyhledávaly informace na internetu, v knihovnách i přímo v terénu 
a postupně tvořily své vlastní interaktivní knihy. Některé děti pracovaly samostatně, jiné ve 
skupinách, zapojily se také celé třídy. Na projektu začalo pracovat asi 750 dětí. Mnohé to ale 
postupně vzdaly po té, co zjistily, kolik úsilí, přemýšlení, hledání a času to vyžaduje. Svou knihu 
tak dokončilo asi 200 dětí. O průběhu projektu knihovny  pravidelně informovaly ostatní účastníky 
i zástupce nakladatelství. 
Knihy pak měly děti možnost představit na společném setkání, které proběhlo v sobotu 25.6.2011 
v Hradci nad Moravicí. Průběh zájezdu: 
Do Hradce nad Moravicí se přihlásilo 154 dětí ze 14 knihoven ( MěK Bohumín, MK Bystřice nad 
Olší, MK Dobrá, MěK Havířov, MěK Klímkovice, Knihovna města Olomouce, Knihovna P. Bezruče 
v Opavě, Knihovna města Ostravy, MK Paskov, MěK Přerov, MK Řepiště, MěK Třinec, MěK 
Vratimov, MK Vřesina),. Bohužel, děti se postupně odhlašovaly kvůli nemocem a jiným aktivitám, 
takže jich zbylo pouze 80. Dospělých bylo 29. Sraz jsme měli v Ostravě, kde na nás čekaly dva 
autobusy a dopravily nás do Hradce nad Moravicí.  Oficiální zahájení se konalo v 9.30 hod. 
v pronajaté tělocvičně ZŠ Hradec nad Moravicí. Následně jsme se rozdělili do dvou skupin 
a postupně absolvovali turnaj ve vybíjené i prohlídku jednoho z nejkrásnějších zámků na Moravě. 
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Zástupci nakladatelství slíbili, že do Hradce nad Moravicí přivezou ceny pro autory 5 knih. Během 
turnaje si proto děti prohlédly všech 69 knih, které díky nim vznikly a hlasovaly pro 5 nejhezčích 
(společně za svou knihovnu). A hlasování bylo opravdu těžké. Knihy byly nádherné, plné 
originálních nápadů. Je neuvěřitelné, co všechno děti dokázaly. Zástupci nakladatelství nás ale 
překvapili a přivezli 8 knih. Oceněno tak mohlo být mnohem více dětí, než jsme původně plánovali. 
Knihy získali: Knihovna města Opavy – Albert Weis, MěK Přerov – kolektiv dětí, MěK Klimkovice – 
kolektiv dětí, MěK Havířov  - děti ŠD v Havířově-Suché, MK Dobrá – kolektiv dětí, MK Paskov – 
kolektiv dětí, Knihovna města Olomouce – Michal Ondruška, MěK Vratimov – kolektiv dětí. 
Zástupci nakladatelství B4U Publishing si všech 69 knih odvezli do Brna a během prázdnin vybrali 
tu, kterou v současné době připravují k tisku. Dostat by ji měly všechny zapojené knihovny a 
samozřejmě i tvůrci knihy. K mému velkému překvapení byla vybrána kniha Tajemství staré půdy. 
Vytvořily ji děti školní družiny ZŠ Havířov – Prostřední Suchá. Překvapení proto, že tuto školu 
navštěvují převážně děti ze sociálně slabých rodin a většinu žáků tvoří děti romské. Výběr jejich 
knihy byl pro ně velkým povzbuzením a už se prý vrhli na kreslení a psaní knihy pro děti v Malých 
Himalájích.  
 
Projekty:  Škola naruby a Cesty za knihou 
V r. 2008 přišlo Regionální klubko severní Morava s myšlenkou na projekt Škola naruby. Jeho 
cílem bylo zapojit se do celostátní akce Celé Česko čte dětem a humornou formou dosáhnout 
toho, aby dospělí začali dětem číst. Zájemci dostali deníčky, do kterých zapisovali přečtené knihy a 
zúčastňovali se „třídních schůzek“, na kterých si předávali dojmy z přečtených knih, seznamovali 
se s novinkami na knižním trhu i se zajímavými osobnostmi nějakým způsobem spojených 
s dětskou knihou. Projekt měl být na konci roku ukončen. Místo toho se ale rozšířil do dalších krajů 
a trvá dodnes. Navíc k němu přibyl ještě projekt MěK Havířov Cesty za knihou, který je určen 
starším dětem. Vlastníci čtenářských pasů tak   mají možnost zažít mnoho dobrodružství. Při 
cestování knižním světem mohou chytat lupiče nebo piráty, bojovat s draky, létat do vesmíru nebo 
prozkoumávat mořské hlubiny. Díky SKIP a firmě SKANSKA bylo letos sponzorsky vytištěno 
10 000 ks deníčků a stejný počet pasů, které naše klubko rozeslalo do všech koutů republiky. 
Bohužel ani tento velký počet neuspokojil všechny zájemce. 
V rámci obou projektů probíhají, mimo již zmiňované aktivity, také besedy se spisovateli, ilustrátory 
či zástupci nakladatelství. Pro naše knihovny je to však velice finančně náročné (kromě besed 
samotných musíme hradit cestovné a ubytování) a pro mnohé, zejména menší, nedostupné. 
Regionální klubko se snaží svým knihovnám pomoct. Díky projektům MK ČR získává finanční 
prostředky na „šňůry besed“, z kterých hradí náklady na cestovné a ubytování. Na jednotlivé 
knihovny tak zbývají pouze náklady spojené se samotnou besedou. 
V loňském roce tak mohly naše děti poznat spisovatelku Petru Braunovou, letos to byla ilustrátorka 
Renáta Fučíková. Ta  3. - 6.10. navštívila 12 knihoven a své knihy představila 746 dětem všech 
věkových kategorií. Děti se seznámily s prací ilustrátora, zjistily, jak probíhají přípravy a tisk knihy, 
ale hlavně získaly mnoho zajímavých informací z českých i světových dějin. A poučily se nejen 
děti, ale i někteří dospělí. Velký dojem na všechny udělala také nová kniha autorky k evropským 
dějinám. Tisk knihy dokončila tiskárna v Českém Těšíně právě začátkem týdne, kdy byla Renáta 
Fučíková u nás na Moravě a její ještě „teplý“ výtisk na ni čekal v recepci hotelu, kde byla 
ubytovaná.  
 
Projekt: Podzimní setkání klubka 
V listopadu proběhne poslední akce tohoto roku – podzimní setkání klubka. Koná se 25.listopadu 
2011 v MěK Bohumín na téma Mediální výchova  v praxi. Jde o seminář, který 
povedou pracovníci Centra dětské komunikace Vratimov Petr Macura, Eva Bělohlavá a David 
Holzmann. Ti jsou autory projektu Dětská televize, který chce žáky vybavit základní úrovní 
mediální gramotnosti, naučit je přistupovat k jednotlivým okruhům tak, aby dostali příležitost: Získat 
a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti; 
poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace; orientovat se v nabídce mediálních 
produktů; získat kritický odstup od médií; využívat potenciál médií jako zdroje informací, 
vzdělávání i naplnění volného času. Děti si své znalosti ověřují přímo v praxi, protože součástí 
projektu je skutečné televizní studio, ve kterém děti aktivně pracují. A aktivně pracovat budeme 
doufám i my a možná, že v příštím roce vám už přinesu reportáž o naší činnosti prostřednictvím 
televize Severní Morava.   
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Za Klubko vyprávění sestavila  Dana Kochová 
 
 .  
12.Stav členské  základny  
 počet individuálních  členů  počet institucionálních  členů 
k 31.12.2008 62 79 
k 31.12.2009 70 81 
K31.12.2010 90 95 
K31.12.2011 100 97 
 


