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Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2014 

1. Regionální výbor v roce 2014 
 
Regionální výbor SKIP10 pracoval ve složení zvoleném na valné hromadě SKIP10 v roce 
2014 v Opavě, tj. 13 členů regionálního výboru, 3 členové dozorčí komise. 

 
Složení regionálního výboru: 
 
Bornová Zuzana, ředitelka KPB Opava - předsedkyně  
Fišrová Lenka, vedoucí MěK Litovel – tajemnice 
Cimbálník Pavel, ředitel MěK Přerov  
Daňková Zdenka, ředitelka MěK v Šumperku 
Domoráková Renáta, vedoucí MěK v Novém Jičíně 
Galášová Jana, ředitelka MěK Český Těšín 
Chmelíčková Olga, krajský metodik, VK Olomouc 
Nalepová Dana, servisní technik firmy LANIUS 
Prucková Lenka, ředitelka Knihovny města Olomouce  
Sabelová Miroslava, ředitelka Knihovny města Ostravy 
Střelcová Miroslava, ředitelka MěK Lipník nad Bečvou  
Šedá Marie, krajský metodik, MSVK v Ostravě  
Wolna Martina, ředitelka MěK Třinec  
 
Dozorčí komise ve složení: 
  
Ilona Nemeškalová, senior  
Lenka Žmolíková, ředitelka MěK Rýmařov 
Markéta Beyerová, ředitelka MěK a IC v Hradci nad Moravicí 

 
Hospodářka: 
 
Zuzana Valentová, ekonomka Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. 
 
Zastoupení SKIP10 v celostátních orgánech a komisích a ostatní úkoly: 
 

VV SKIP: Z. Bornová, M. Sabelová  
Sekce veřejných knihoven SKIP: L. Prucková, M. Střelcová, M. Wolna, J. Galášová 
Komise pro mezinárodní styky: L. Prucková  
Knihovna roku – celostátní hodnotící komise: L. Prucková  
Knihovna roku – krajský komisař: M. Šedá, L. Prucková  
VISK 2 – O. Chmelíčková 
Knihovna 21. století – M. Wolna 
Souborný katalog CASLIN: Z. Bornová  
Komise pro benchmarking: M. Šedá  
Výbor SKAT: P. Cimbálník, L. Prucková  
SDRUK sekce pro regionální funkce: O. Chmelíčková, M. Šedá  
SDRUK sekce pro informační vzdělávání uživatelů: O. Chmelíčková  
SKIP sekce vzdělávání: O. Chmelíčková 
 
Webmaster SKIP10: P. Cimbálník, Klubko: M. Wolna  
Kontakt se Slezskou univerzitou – Z. Bornová, M. Šedá 
Kontakty s krajskými úřady, sekce veř. knihoven tamtéž: M. Šedá, R. Domoráková,             
O. Chmelíčková 
Evidence členů  – M. Sabelová,  
Elektronická db členů - správce P. Cimbálník 
Klub seniorů – Z. Daňková  
Klubko SKIP10 – M. Zadembská 
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Jednání regionálního výboru SKIP10: 
 
13. 2. 2014 v Městské knihovně Přerov 
17. 4. 2014 elektronická komunikace  
20. 6. 2014 v Městské knihovně Nový Jičín  
1. 10. 2014 v Knihovně města Olomouce  
12.11.2014 v knihovně Ostrava-Svinov, pobočce KMO 
 

2. Webová prezentace SKIP10, komunikace 
 
Webové stránky SKIP10 jsou provozovány na internetové adrese  www.skip10.cz . Stránky 

sdružení byly pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové příspěvky. Stránky jsou 

hostovány na serveru Městské knihovny v Přerově a jejich správu zajišťuje Ing. Pavel 

Cimbálník. 

Pro Klub dětských knihoven SKIP10 byla vytvořena nová subdoména  
www.klubko.skip10.cz, subdoména je přesměrována na server MěK Třinec, stránky spravuje 
MěK Třinec. SKIP10 je také na Facebooku a na Twiteru 
 
Diskusní konference SKIP10 
 
Diskusní konference pro členy SKIP10 je provozována rovněž na serveru Městské knihovny 

v Přerově. Konference je provozována na doméně skip10.cz. V průběhu roku 2014 

docházelo k pravidelným kontrolám databáze kontaktů v konferenci a její aktualizaci               

v závislosti na stavu doručitelnosti zasílaných příspěvku a aktuálnosti uložených                      

e-mailových adres. 
 
Všichni členové mohou do konference přispívat prostřednictvím e-mailové adresy  

konference@skip10.cz. Dotazy ke konferenci mohou být zasílány na adresu  konference-

owners@skip10.cz. 

Pro potřeby komunikace mezi fungovala 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 Pavel Cimbálník z Městské 
knihovny v Přerově. 
 
Elektronická evidence členů SKIP10 
 
V roce 2014 se revidovala elektronická db členů sdružení SKIP10. Z původní evidence byla 
převedena do tabulek v MS Excel, a to včetně evidence členských příspěvků. Ve vývoji bude 
pokračováno i v roce 2015. 

 

3. Realizované projekty 
 
V roce 2014 byly realizovány granty také za finanční podpory VV SKIP. Pro SKIP10 byly 
pokryty všechny granty, uvedeny jsou prostředky z VV SKIP bez  spoluúčasti SKIP10.: 
Jarní a podzimní setkání Klubka - 4000 Kč - pořadatel Klub dětských knihoven (duben,  
říjen 2014) 
KnihOlympiáda - 5000 Kč (pořadatel, Klub dětských knihoven, 24. 9. 2014) 
Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 12000 Kč – (pořadatel Městská knihovna Třinec, 
5. – 7. 6. 2014) 
Součastná literatura pro děti III. - 11 000 Kč, (pořadatel Městská knihovna v Přerově, 19. 
11. 2014)  
Všechny projekty byly vyúčtovány v termínu. Hodnocení projektů v bodech 13 a 14. 
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4. Grantový program SKIP10 
 
Knihovny přihlásily celkem 9 projektů, požadovaná dotace celkem 33 800,- Kč. RV jednotlivé 
projekty posoudil a rozhodl grant přidělit 6 projektům v celkové výši 11 000 Kč. 
(Bohuňovice 2200, Hustopeče nad Bečvou 1500, Potštát 1800, Rychvald 1500, Třanovice 
2500, Vřesina 1500). Výsledky na adrese http://skip10.cz/ 
 
 

5. Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě 
 
V roce 2014 proběhla konference Kniha 21. století, 5. a 6. února 2014 v Opavě na téma 
Trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb. SKIP 10 se podílel nejen 
finančně, ale i na organizačním zajištění celé konference. Sborník z konference je na adrese: 
http://k21.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2014/10/Sbornik_Konference_kniha_v_21-
stol_ekniha.pdf 

 

6. Klub seniorů 
 
Seniorskou sekci vede Zdeňka Daňková, která s kolegyněmi připravila letošní setkání 

knihovníků seniorů v Olomouci.  

Setkání se uskutečnilo 16. 9. 2014 v Olomouci. Z původně přihlášených 17 účastníků do 

Olomouce dorazilo 13 seniorek. 

 

7. Vesnice roku 2014 
 
Moravskoslezský kraj – komisařka Marie Šedá 
Vesnicí roku Moravskoslezského kraje vyhlášena obec Třanovice. Také její knihovna 

byla oceněna Diplomem za moderní knihovnické a informační služby. Paní Lilie Tyrlíková 

získala pro knihovnu i finanční ocenění od MSK. 2014. 

 

Vesnice roku Moravskoslezský kraj 

V letošním jubilejním 20. ročníku soutěže Vesnice roku bylo přihlášeno 306 obcí, z toho 
v Moravskoslezském kraji 17. Komise strávila na cestách 4 dny, najela 517 km a 
hodnocením obcí strávila více než 40 hodin. 

Vybrat tu nejlepší obec (a také knihovnu) nám dalo pořádně zabrat. Do soutěže se hlásily 
„silné“ obce se skvělým zázemím, dobře zpracovanými koncepčními materiály, s bohatým 
společenským životem, s řadou zajímavých rekonstruovaných budov. Předmětem hodnocení 
byla i občanská vybavenost, péče o krajinu, přírodní prvky, zeleň v obci a také připravované 
záměry a informační technologie. 

Navštívených knihoven bylo celkem šestnáct – obec Valšov (okres Bruntál, 259 obyvatel) 
knihovnu nezřizuje. Mezi dobré a velmi dobré knihovny z pohledu komise letos patřily 
knihovny v obcích Rohov, Ostravice, Žabeň, Kunín, Olbramice i Darkovice. Vítězství 
v soutěži a Diplom za moderní knihovnické a informační služby s finanční odměnou ve výši 
25 000 Kč si odnesla Místní knihovna Třanovice, především za výbornou (až nadstandardní) 
spolupráci s vedením obce a organizacemi, které v Třanovicích působí, systematickou práci 
s dětmi jako začínajícími čtenáři a podporu ekologie. Knihovna v Třanovicích je bezesporu 
součástí obce. Je to partner, na kterého se při plánování strategického rozvoje nezapomíná, 
partner, který je zapojován (a sám se zapojuje) do dění v obci. 

Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2014 proběhlo 1. srpna 2014 právě v obci Třanovice 
(okres Frýdek-Místek), která se stala nositelem Zlaté stuhy s právem užívat titul „Vesnice 
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Moravskoslezského kraje roku 2014. Starosta obce Bc. Jan Tomiczek se spolu s paní Lilií 
Tyrlíkovou dne 16. října 2014 zúčastnili slavnostního vyhodnocení soutěže Knihovna roku 
v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. 
 
Olomoucký kraj - komisařka Lenka Prucková 
 
Obecní knihovna Vikýřovice získala vítězství v soutěži Vesnice roku za Olomoucký 

kraj. V celostátním kole si vybojovala 2. místo  a  získala diplom v soutěži Knihovna roku 

2014  od  Ministerstva kultury ČR. 

 
  V rámci každoroční soutěže Vesnice 2014 proběhl v Olomouckém kraji i výběr 

nejlepší knihovny. Knihovna obdrží Diplom za moderní knihovnické a informační služby a 

50 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, následně postupuje do celostátního kola soutěže 

Knihovna roku 2014 pořádané MK ČR. 

 Komisařka Lenka Prucková navštívila 26 obcí a spolu s ostatními členy komise i 

většinu knihoven v nich. Jako knihovny pracující nad rámec obvyklé činnosti obecních 

knihoven byly vybrány: Černotín (okres Přerov), Tršice (okres Olomouc), Němčice nad 

Hanou, Mořice, Tištín (okres Prostějov), Vikýřovice, Rapotín (okres Šumperk) a Skorošice 

(okres Jeseník). Tyto knihovny jsou plně začleněny do běhu života v obci, jsou skutečnými 

komunitními centry obce, která jejich činnost podporuje jak finančně (nákup knihovního 

fondu, nákup automatizovaného výpůjčního protokolu), tak i oceňováním práce knihovníků. 

Často pracují v nových či nově rekonstruovaných prostorách. Do knihoven se snaží nalákat 

na nové služby (promítání filmů, dětské koutky) či na řadu aktivit – od práce s dětským 

čtenářem a se seniory až po kurzy ručních prací.  

 Vítězství za Olomoucký kraj a následně i druhé místo v celostátním kole si 

vybojovala Obecní knihovna Vikýřovice za stále se zlepšující moderní knihovnické a 

informační služby čtenářům a uživatelům, inspirativní prostředí knihovny (budova 

zrekonstruovaná v roce 2012 přímo při knihovnu, zvláštní místnost určená pro kreativní práci 

dětí i dospělých) či promyšlenou koncepci besed a vzdělávacích akcí. Knihovna má 

automatizovaný výpůjční protokol a úzce spolupracuje s pověřenou knihovnou v Šumperku. 

Komise ocenila i přínos paní knihovnice Květoslavy Havlíčkové. 

 

Další ocenění: 

Rozkvetlá knihovna 2014 – vítězem ve fotografické soutěži se stala Knihovna Petra Bezruče 

v Opavě za fotografie květinových aranžmá v půjčovnách knihovny. 

 

8. Zájezd SKIP10 
 

Letošní zájezd SKIPu10 se uskutečnil ve dnech 16.-18. května 2014. Program jsme volili tak, 

abychom využili akce Hrabalovo Kersko, letos věnované 100. výročí narození Bohumila 

Hrabala. V rámci odborného programu jsme navštívili zajímavě rekonstruovanou Knihovnu 

města Hradce Králové a účastnili se literární vycházky Po stopách Bohumila Hrabala 

s odborným průvodcem po městě Nymburk, zakončené návštěvou nymburského pivovaru. 

Opět se projevilo, že mezi členy SKIP10 není o zájezd příliš zájem. 

 

9. Den knihovníků SKIP10 v Olomouci 
 

Poslední, spíše společenskou akcí v letošním roce pro oba kraje, které sdružuje náš RV 

SKIP10, byl Den knihovníků v Olomouci 26. listopadu 2014. Hostitelské knihovny Městská 

knihovna v Olomouci a Vědecká knihovna v Olomouci připravili pro knihovníky z MS a 

Olomouckého kraje pěkný program a bohaté pohoštění. Den knihovníků byl krásnou tečkou 
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za činností KIP10 v roce 2014. 

 

10. Ocenění knihovníků v roce 2014 
 

V letošním roce obdrželi na Dni knihovníků ocenění Knihovník Olomouckého kraje a 

Knihovník Moravskoslezského kraje pro rok 2014 Zdeňka Daňková – ředitelka MěK 

Šumperk a Bohdan Volejníček – knihovník Knihovny města Ostravy. 

 

11. Komise pro zahraniční styky 
 

Stáže členů SKIP10 v roce 2014 se neuskutečnily. 

 

12. Činnost kontrolní komise 
 

Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření SKIP10 2x, a to dne 15. 1. 2013 v Opavě, 

žádné nedostatky neshledala. Na kontrole byla provedena také aktualizace členské základny 

a byla jí přítomna Jitka Štiborová, členka  DK VV SKIP. 

Další zasedání Dozorčí komise SKIP10 bylo 13. 11. 2014 v Opavě, závěr kontroly: 

hospodaření je bez závad. 

  

13. Klub dětských knihoven Severní Morava v roce 2014 
 

V r. 2014 uspořádalo klubko 4 akce, které byly z větší části hrazeny z grantu MK ČR 

(Knihovna 21. století - souhrnná žádost podávaná VV SKIP ČR).  

 

Jarní setkání KDK SKIP10 dne 24. 4. 2014 v MěK Havířov 

 

Klub dětských knihoven připravil pro „klubkové“ knihovny dva zajímavé semináře. Jarní 

setkání Klubka se konalo ve středu 9. 4. 2014 na pobočce Knihovny Města Ostravy - Ostrava 

Michálkovice, kterého se zúčastnilo 70 pracovníků dětských oddělení krajů 

Moravskoslezského a Olomouckého. V odborné části programu vystoupily kolegyně z KMO, 

Mgr. Šárka Holaňová a Petra Kozlová, které si připravily odbornou přednášku Holocaust 

v literatuře pro děti a mládež.  

V druhé části programu si paní Jarmila Košťálová z KMO, pobočky Vítkovice, připravila 
ukázkovou lekci – Paolo Coelho: osobnost, životní cesta a dílo a zajistila vše potřebné. 
 
Druhé setkání Klubka se uskutečnilo 15. října v knihovně v Petřvaldu. Setkání se zúčastnilo 
45 účastníků. V úvodu setkání zhodnotily knihovnice rok 2014. Hlavní náplní podzimního 
setkání byla přednáška a ukázková lekce Ivety Novotné, vedoucí oddělení pro děti v 
Chrudimi. Paní Novotná měla nejprve krátký úvod k terapiím, které je možno využívat v 
knihovnách (arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, biblioterapie a zkaskoterapie), které 
prokládala praktickými ukázkami cvičení.  
V druhé části programu jsme všichni společně absolvovali ukázkovou lekci tematicky 
zaměřenou na bajky – O podivuhodném životě mudrce Ezopa.   
 
KnihOlympiáda  se uskutečnila 24. 9. 2014, 6 soutěžních týmů, 20 pomocníků z řad 
knihovnic. 
V září proběhl první ročník KnihOlympiády – soutěžního klání, ve kterém hlavní roli hrály 
knihy. Do Havířova, kde se tato akce konala, se sjelo 6 týmů z knihoven Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje. Na pomoc přijelo také více než 20 knihovníků z regionu. 
Všechny týmy si přivezly své maskoty a představily nám své knihovny. Po seznamovací hře 
jsme nechali „sportovce“ zaregistrovat se a pak si ještě chvíli povídali o knihovnách. 
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Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací.  Např. knihovníci ze Šumperka nás vyzvali 
na pokoření rekordu v ulehání princezen na hrášek a „havířováci“ nás pozvali na velkou 
oslavu svého letošního jubilea. 
Protože počasí ten den vyšlo opravdu nádherně, mohli jsme se na hlavní část programu 
přesunout do blízkého parku, kde byla zahájena už samotná KnihOlympiáda. Pro 
knihovnické týmy byly připraveny netradiční disciplíny jako třeba KnihSlalom, Hádankotlon, 
Hod na dobrou knihu, Štafeta, KnihoHokej a další. Po celou dobu týmy sbíraly body. Nebyl 
důležitý jen čas, ale také přesnost, hodila se dobrá paměť, umění přijít na kloub záludným 
hádankám a hlavně mít načteno a znát dobře pohádky. 
Nejen děti, ale i knihovníci se do všech úkolů pouštěli s velkým nasazením a nadšením. 
Atmosféra byla příjemná a vládlo všeobecné veselí.  
Hlavním cílem KnihOlympiády je především setkání a sdílení nápadů a taky velká porce 
legrace! Protože nakonec není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a užít si to! 
Za touto vydařenou akcí je celý tým knihovníků z Havířova, Třince a Českého Těšína. Velké 
díky patří také kolegyním z knihoven Vratimov, Paskov a Žabeň, které i bez týmů přijely a 
pomohly.  
 
Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT):  
Městská knihovna v Třinci 5. – 7. 6. 2014, 25 účastníků, pokračování úspěšného projektu.  
Pozvání opět přijala lektorka Kateřina Šafránková, která je jedna z hlavních lektorek 
kritického myšlení, je také šéfredaktorkou Kritických listů. 
Po loňském prvním semináři, kdy se většina s tímto programem (prioritně určeným pro 
učitele) teprve seznamovala, byl o pokračování velký zájem a seminář se zaplnil ještě před 
oficiálním vyhlášením. Protože jde o intenzitní, ryze praktické školení, maximální počet 
účastníků je 25. 
Během intenzivních tří dnů semináře jsme se věnovali hned několika modelovým lekcím, kdy 
jsme jimi sami prakticky prošli a absolvovali všechny aktivity.  Zaměřené byly jak na děti 
nejmladší, předškolní, tak budoucí studenty středních škol. Všechny byly provázeny buď 
knihu, popřípadě alespoň zajímavým textem, který rozvíjel čtenářské dovednosti. Nadstavba 
tomu všemu byla také následná analýza, ve které jsme si prošli celou lekci krok za krokem a 
věnovali se jednotlivým metodám aktivního učení a rozebrali celý model E-U-R (evokace – 
uvědomění – reflexe). Mimo tyto ukázkové lekce, jsme se také chvíli věnovali typologii MBTI, 
která nám může být také velice prospěšná při stavbě svých vlastních programů v knihovně. 
Podle ohlasů lektorky i účastníků hodnotím seminář jako velice vydařený a přínosný všem! 
Věřím, že se najdou takoví, kteří v příštím školním roce budou schopni realizovat celé lekce 
získané z toho semináře a jiní, kteří alespoň využijí jednotlivé metody aktivního učení.  
 

14. Další projekt finančně podporovaný z VV SKIP: 
 
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - III.  Přerov 19. 11. 2014, 
pokračování žádaného projektu. 
V programu se představila Mgr. Martina Salhiová (Ústav české literatury a knihovnictví 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvek se zaměří na okruh moderních 
autorských pohádek, které jsou založeny na principu narační situace, při níž je postava 
rodiče nejen vypravěčem, ale i tvůrcem, někdy i zároveň hlavní postavou pohádkového 
příběhu. 
Ing. Alžběta Lexová (redakce časopisu Pevnost) se zabývala fenoménem paranormálních  
romancí. Normální ženy je tajně milují, fanoušci sci-fi je nenávidí, protože dehonestují jejich 
oblíbenou četbu, a normální muži o nich nemají tušení. Jak se ale vyznat v přehršli titulů, 
které zaplavily trh v minulých letech? A jak poznat ty dobré od těch, které se hodí maximálně 
na otop? Na to vše nalezli odpovědi účastníci semináře. 
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15. Stav členské základny  
    

  počet počet 

  individuálních institucionálních 

  členů členů 

 k 31. 12. 2008 62 79 

 k 31. 12. 2009 70 81 

 k 31. 12. 2010 90 95 

 k 31. 12. 2011 100 97 

 k 31. 12. 2012 87 98 

 k 30. 12. 2013 97 106 

 k 31. 12. 2014 103 107 
 
 

http://skip.nkp.cz/

