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Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2018 

1. Regionální výbor v roce 2018 

Regionální výbor SKIP10 pracoval ve složení zvoleném na valné hromadě SKIP10 v roce 

2016 v Opavě, tj. 13 členů regionálního výboru, 3 členové dozorčí komise. 

Složení regionálního výboru: 

Zuzana Bornová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

Pavel Cimbálník, Městská knihovna v Přerově 

Zdeňka Daňková, Městská knihovna Šumperk - senior 

Renáta Domoráková, Městská knihovna Nový Jičín 

Lenka Fišrová, Městská knihovna Litovel 

Jana Galášová, Městská knihovna Český Těšín 

Hana Haltmarová, Městská knihovna Mohelnice 

Dana Nalepová, servisní technik LANius s.r.o. Tábor  

Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce 

Miroslava Sabelová, Knihovna města Ostravy 

Miroslava Střelcová, Městská knihovna Lipník nad Bečvou 

Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

Marika Zadembská, Knihovna Třinec 

Dozorčí komise: 

Pavlína Kijová, Knihovna města Ostravy 

Lenka Žmolíková, Městská knihovna Rýmařov 

Markéta Beyerová, Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí 

Hospodářka: 

Zuzana Valentová, ekonomka Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

Zastoupení SKIP10 v celostátních orgánech a komisích a ostatní úkoly: 

VV SKIP: M. Sabelová (předsednictvo VV SKIP), Z. Bornová, R. Domoráková 

Sekce veřejných knihoven SKIP: L. Prucková, M. Střelcová, M. Wolna, J. Galášová, M. Šedá 

Komise pro mezinárodní styky SKIP: L. Prucková  

Skupina pro komunitní aktivity: J. Galášová 

Vesnice roku – celostátní komise L. Prucková   

Vesnice roku – krajský komisař: M. Šedá, L. Prucková  

Knihovna 21. století: M. Šedá 

Souborný katalog CASLIN: Z. Bornová  

http://skip.nkp.cz/
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Komise pro benchmarking: M. Šedá  

Výbor SKAT: P. Cimbálník, L. Prucková, Z. Bornová,  

SDRUK sekce pro regionální funkce: M. Šedá  

Webmaster SKIP10: P. Cimbálník, webmaster Klubko SKIP10: M. Zadembská 

Kontakt se Slezskou univerzitou – Z. Bornová, M. Šedá 

Kontakty s krajskými úřady, sekce veřejných knihoven tamtéž: M. Šedá, R. Domoráková, 

L. Prucková 

Biblioweb - P. Cimbálník 

Evidence členů – D. Nalepová 

Elektronická databáze členů – správce P. Cimbálník 

Klub seniorů – Z. Daňková  

Klubko SKIP10 – M. Zadembská 

Projekty SKIP10: M. Střelcová 

IFLA: L. Prucková zastupuje SKIP ČR v organizaci IFLA, pracuje v Sekci veřejných knihoven 

Jednání regionálního výboru SKIP10 

28. 2. 2018 Ostrava Svinov Ostrava-Svinov.pdf 

15. 4. 2018 Olomouc Olomouc.pdf 

13. 6. 2018 Rýmařov Rymarov.pdf 

26. 9. 2018 Šumperk Sumperk.pdf 

         27. 11. 2018 Olomouc Olomouc.pdf 

Všem hostitelským knihovnám děkujeme. 

 

2. Ocenění knihovníci v rámci republiky 

Celý regionální výbor velmi potěšilo ocenění obětavé práce v oboru naší kolegyně Mirky 

Sabelové, která získala v roce 2018 Medaili Zdeňka V. Tobolky.    

 

3. Webová prezentace SKIP10, komunikace 

Webové stránky SKIP10 jsou provozovány na internetové adrese www.skip10.cz. Stránky 

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

hostovány na serveru Městské knihovny v Přerově a jejich správu zajišťuje Marek Ulička 

z KPBO. 

O aktuální informace jsou pravidelně doplňovány stránky Klubu dětských knihoven SKIP10.  

http://skip.nkp.cz/
http://skip.nkp.cz/
https://www.skip10.cz/archiv/RV_18_0228_Ostrava-Svinov.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV_18_0425_Olomouc.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV_18_0613_Rymarov.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV18_0926_Sumperk.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV18_1127_Olomouc.pdf
http://www.skip10.cz/
http://klubko-skip10-cz.webnode.cz/
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SKIP10 je na sociální síti  Facebook. 

Diskusní konference SKIP10 

Diskusní konference pro členy SKIP10 je provozována rovněž na serveru Městské knihovny 

v Přerov, na doméně skip10.cz. Výbor SKIP také usilovně pracuje na aktualizaci databáze 

individuálních členů. Je potěšitelné, že se díky aktivitě kolegyně M. Šedé zvyšuje počet 

sledovatelů facebookové stránky SKIP10. 

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 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. 

SKIP10 také pravidelně přispívá do Bulletinu SKIP. 

 

4. Realizované projekty  

V roce 2018 byly realizovány následující granty s finanční podporou VV SKIP: 

14. 3. 2018 proběhlo jarní setkání Klubka SKIP10 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě – 

téma: výtvarný workshop s Alenou Zupkovou, ve kterém pracovalo 48 účastníků. 

http://www.skip10.cz/2018/02/21/jarni-setkani-klubka-skip10/ 

23. -24. 5. 2018 pokračoval rozšiřující kurz RWCT s Kateřinou Šafránkovou v Knihovně 

Třinec, letos se uskutečnil již VII. ročník intenzivního semináře Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení. 

 8.11. 2018 pokračoval cyklus seminářů v Městské knihovně Přerov „Současná literatura pro 

děti a její vliv na rozvoj čtenářství“, konal se již VII. ročník s podtitulem Pestrý dívčí svět. 

Cílem semináře je vyzvednout důležitost rozvoje dětského čtenářství a představit zejména 

soudobá témata a literaturu pro děti a mládež, která je současnému dětskému čtenáři bližší     

a zajímavější než klasická díla české literatury. Vzhledem k množství a širokému spektru 

vycházející literatury pro děti, nemá řada knihovníků i pedagogických pracovníků ucelené 

informace o nové literatuře pro děti a mládež. Úkolem tohoto semináře bylo tyto informace 

doplnit a vytvořit tak komplexní pohled na soudobou literaturu pro děti. Letošní ročník byl 

zaměřen na tendence v literatuře pro dospívající dívky. 

14. 11. 2018 proběhlo podzimní setkání Klubka SKIP10. Setkání bylo zaměřeno na mládež   

a mladé lidi v knihovnách. Velmi dobře byla pro toto téma vybrána hostující knihovna K3 

Bohumín, která v září otevřela nový prostor „TEEN zone“ pro své mladé čtenáře.  

 

 

 

http://skip.nkp.cz/
http://skip.nkp.cz/
https://www.facebook.com/SKIP-10-171904839676693/?ref=bookmarks
mailto:konference@skip10.cz
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mailto:konference-owners@skip10.cz
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Granty SKIP10 v roce 2018 

Příspěvek na realizaci kulturně výchovných a vzdělávacích aktivit získaly knihovny, které 

splnily požadovaná kritéria, (rozvoj četby, čtenářská gramotnost, propagace vlastních 

knihovních služeb apod.). Kritéria dodrželo pět žádajících knihoven: knihovna Bílovec na akci 

Bílovecké zahrady 2018 – účelově na sborník 2000,- Kč, Bohuňovice – soutěž Moje 

maminka – 2000,- Kč, Dobroslavice – Pohádka stokrát jinak - 3200,- Kč, Potštát – 

Vědomostní olympiáda – 2100,- Kč, Třanovice – Duhové léto - 2500,- Kč. Celkem bylo 

projektům SKIP10 přiděleno 11 800,- Kč.  

 

5. Ostatní akce podpořené z prostředků SKIP10 v roce 2018 

19. 9. 2018 se konal 5. ročník KnihOlympiády – soutěžního klání pro děti knihomoly                         

a knihovníky/knihovnice, akce se konala v Paskově. 

Soutěž o nejlepšího čtenáře roku – nejmladší čtenář 

V rámci každoroční celostátní kampaně, Březen - měsíc čtenářů, se Knihovna města 

Ostravy, Knihovna města Olomouce, Městská knihovna Lipník nad Bečvou a Místní knihovna 

Bolatice   připojily k soutěži o nejmladšího Čtenáře/Čtenářku roku, kterou vyhlašuje SKIP ČR. 

Zvítězil čtenář Knihovny města Ostravy a čtenář Knihovny města Olomouce. 

 

6. Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě 

V akademickém roce 2017/2018 se uskutečnila Konference K21, která proběhla za finanční 

a organizační podpory SKIP10 v termínu 7. 2. 2018.  Cílem konference byla jak reflexe 

současného stavu knihovnictví u nás, na Slovensku a v Polsku, tak nárys možných scénářů 

budoucího vývoje. Konference měla také vyvolat širokou diskusi, zda současný stav 

knihoven odpovídá potřebám společnosti a kam je nutné knihovny dlouhodobě směrovat.   

 

7. Klub seniorů 

Seniorskou sekci vede Zdeňka Daňková, která s kolegyní Pavlínou Kijovou a kolektivem 

pobočky Ostrava Svinov připravila letošní setkání knihovníků seniorů v Knihovně města 

Ostravy, v pobočce Svinov.  

Setkání se uskutečnilo 10. 10. 2018. Dorazilo 18 seniorek.  

 

 

8. Oceněné knihovny našeho regionu 

http://skip.nkp.cz/
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Vesnice roku 2018 

Vesnice roku – Moravskoslezský kraj – komisař M. Šedá:  

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova v Moravskoslezském kraji probíhala na 

přelomu května a června 2018. Desetičlenné družstvo komisařů, kteří zastupovali všechny 

vyhlašovatele a spoluvyhlašovatele navštívilo celkem 17 obcí – Ryžoviště, Melč, Heřmanice 

u Oder, Holasovice, Úvalno, Třemešnou, Dívčí Hrad, Hodslavice, Tichou, Žabeň, Petrovice 

u Karviné, Stonavu, Bystřici, Hrádek, Šilheřovice, Bolatice a Štítinu. 

Pouze ve dvou obcích komise nenavštívila knihovnu – v Ryžovišti knihovna zřízena není, 

a v Bystřici, kde na prohlídku knihovny nezůstal prostor. 

Úroveň soutěžících obcí i mnoha knihoven byla vysoká. Dobře vybavené i umístěné jsou 

například v obcích Petrovice u Karviné, Bolaticích, Holasovicích. V mnoha dalších probíhají 

zajímavé a jedinečné komunitní aktivity. Díky tomu nebylo jednoduché vybrat tu jednoznačně 

nejlepší. Při závěrečné diskuzi byl Diplom za moderní knihovnické a informační služby 

udělen Místní knihovně Pavla Křížkovského v Holasovicích, (okres Opava). Knihovna 

komisaře zaujala velkolepým pojetím prostoru, mnoha aktivitami, návštěvností a také 

propojením s historií obce. 

 

Vesnice roku – Olomoucký kraj – komisařka L. Prucková: 

L. Prucková a ostatní členové komise navštívili 11 soutěžících obcí a rozhodli se neudělit 

v letošním roce Diplom za moderní knihovnické a informační služby a 50 000 Kč z rozpočtu 

Olomouckého kraje věnovali na ocenění jiné aktivity. 

Do celostátního kola za Olomoucký kraj spolu s krajskou knihovnou, (VKOL), komise navrhla 

Místní knihovnu Černotín. Obec Černotín v okrese Přerov v minulých letech několikrát 

soutěžila v soutěži Vesnice roku, v roce 2015 byla vítězkou krajského kola a třetí v kole 

republikovém. K jejímu úspěchu přispěla velkou měrou rekonstruovaná knihovna 

s příjemným prostředím, moderními knihovnickými službami, zapálenou mladou knihovnicí    

a zajímavými aktivitami, (např. knihokolo na rozvoz knih nepohyblivým čtenářům, výtvarné      

a literární dílny, zapojování do všech komunitních akcí obce, a jako perlička „poezie 

všedního dne“ – krátké poetické úryvky rozmístěné po obci pro radost a potěšení). 

 

Knihovna roku  

Cena Ministerstva kultury je udělována ve dvou kategoriích – v kategorii základní knihovna, 

která má návaznost na soutěž Vesnici roku a v kategorii významný počin v poskytování 

VKIS. 

V obou kategoriích byly úspěšné knihovny MSK – první místo v kategorii základní knihovna 

získala Místní knihovna P. Křížkovského v Holasovicích, v kategorii informační počin získala 

Knihovna města Ostravy zvláštní ocenění a diplom za dlouhodobé poskytování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, zejména vedení klubové činnosti jako významného 

sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi. 

Městskou knihovnou roku 2018, kterou vyhlašuje SKIP pod záštitou Svazu měst a obcí, se 

http://skip.nkp.cz/
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stala Regionální knihovna Karviná. 

 

Vítězem 19. ročníku Bibliowebu se stala Městská knihovna Bílovec. Soutěž vyhlašuje SKIP 

pod záštitou Asociace krajů. 

Zámecká knihovna Mořice získala Diplom za 1. místo v kategorii Knihovna jinak. 

 

Krajská ocenění 

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě 

udělil v roce 2018 ocenění Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje třem nejlepším 

pracovníkům knihoven. Cílem soutěže je ocenit aktivní knihovníky působící v MSK                

a motivovat knihovnickou veřejnost i vedení obcí. 

Na základě zaslaných nominací vybrala komise (výbor pro kulturu a památky MSK, zástupce 

MSVK a zástupce pověřené knihovny) tyto knihovníky: 

1. místo získala ředitelka Městské knihovny Vratimov Mgr. Hana Pščolková za promyšlený 

přístup k zavádění inovací v knihovnických službách, za aktivování kolegů a zavedení 

jedinečných programů spojených s podporou čtenářství. 

2. místo bylo uděleno paní Marii Koskové z Knihovny města Ostravy za klubové aktivity, 

spolupráci se ZŠ U Haldy a za programy pro žáky s mentálním postižením, ADHD či 

autismem. 

3. místo získala Mgr. Zuzana Konvičková z Městské knihovny Klimkovice za organizaci 

jedinečných programů a aktivit spojených s rozvojem a podporou čtenářství, které mají 

pozitivní vliv na rozvoj komunity a zvyšují hodnotu knihovny. 

Kromě toho byly uděleny diplomy panu Bohuslavu Štverkovi z Moravskoslezské vědecké 

knihovny v Ostravě a paní Martině Vroblové z MěK Frenštát pod Radhoštěm.  

Čestné diplomy získaly Knihovna města Ostravy za srdečný přístup pracovníků 

a promyšlenou péči o uživatele s handicapem a Místní knihovna v Raškovicích za jedinečné 

propojení služeb knihovny s Malou galerií a Památníkem Raškovic s důrazem na akce 

týkající se paměti místa. 

Olomoucký kraj ocenil jako nejlepší neprofesionální knihovnici v kraji studentku Veroniku 

Vališovou z Místní knihovny Černotín (okres Přerov).  
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9. Den knihovníků SKIP10 v Olomouci 

Poslední, spíše společenskou akcí v letošním roce pro oba kraje, které sdružuje náš SKIP10, 

byl Den knihovníků v Olomouci 28. listopadu 2017. Slavnostní ráz setkání je nejlepším 

momentem k ocenění práce našich kolegyň. Hostitelská knihovna v Olomouci připravila pro 

knihovníky z Moravskoslezského a Olomouckého kraje pěkný program, ve kterém účinkovali 

herci Divadla Tramtárie s exkluzivním divadelním představením „Nahatý Shakespeare“. 

Bohaté pohoštění a doprovodný program završil slavnostní setkání. Den knihovníků se stal 

krásnou tečkou za činností SKIP10 v roce 2018. Na akci byli oceněni nejlepší knihovníci, 

členové SKIP10: 

Ocenění SKIP10: Knihovník roku Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

V letošním roce obdržel ocenění Knihovník Moravskoslezského kraje pro rok 2018 Filip 

Hrazdil z Knihovny města Ostravy. Knihovnicí Olomouckého kraje pro rok 2018 se stala 

Ivana Pajtlová, dlouholetá pracovnice Městské knihovny ve Šternberku.  

 

10. Komise pro zahraniční styky 

Zahraniční stáže členů SKIP se v roce 2018 neuskutečnily.  

Členové SKIP 10 se v červnu 2018 účastnili odborného zájezdu do Belgie (Antwerpy, Ghent, 

Roeselare, Bruggy) a Německa (Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem).  

Lenka Prucková se za SKIP ČR jako členka Sekce veřejných knihoven IFLA účastnila 

jednání této sekce v nizozemském Haagu spojené s návštěvou celostátní konference v Den 

Helder (březen 2018) a celosvětového kongresu IFLA v Kuala Lumpur (Malajsie, srpen 

2018). 

 

11. Činnost dozorčí komise 

Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření SKIP10 1x, a to dne 19. 6. v Opavě, žádné 

nedostatky neshledala.  

 

12. Zpráva za Klub dětských knihoven 

Jarní setkání Klubka SKIP 10 proběhlo 14. 3. 2018 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Na 

setkání se přihlásilo 49 knihovnic z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 

Náplní jarního setkání byl workshop s názvem Listy z vyřazených knih? HURÁ! Můžeme 

tvořit! pod vedením PaedDr. Aleny Zupkové, renomované opavské výtvarnice, která působí 

jako pedagožka a je známá svými inovativními výtvarnými metodami. 

Účastníci workshopu pracovali výhradně se stránkami vyřazených knih. S použitím 

netradičních výtvarných technik se z nich naučili vyrábět jednoduché, přitom nápadité 

výrobky, záložky do knih, dárkové taštičky, skládané papírové ptáčky, naučili se využít 

http://skip.nkp.cz/
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stránky k různým kolážím apod. Výtvarné návody a podklady k tvoření si mohou členské 

knihovny stáhnout z webu KLUBKA.  

Dále měli možnost vyzkoušet si vlastní tvořivý přístup k ilustraci a naučit se různé výtvarné 

hry s textem. Přítomné pobavila vlastnoruční výroba zrcadlového pexesa ve dvojicích. 

V odpoledním bloku představily knihovnice Knihovny Petra Bezruče v Opavě činnost 

dětských oddělení a podělily se o své zkušenosti z akcí s autory dětských knih, kteří navštívili 

opavskou knihovnu v uplynulých dvou letech. Přiblížily kolegům projekty, do kterých je 

dětské oddělení zapojeno. 

V závěrečné diskusi si přítomní mezi sebou vyměňovali zkušenosti ze svých knihoven. I když 

setkání doprovázelo nevlídné počasí a komplikace na železnici (výluka vlaků), lze setkání 

hodnotit jako velmi zdařilé, inspirativní. Jeho výsledky zcela jistě budou využity při výtvarných 

dílnách a tvořivých akcích v knihovnách v obou krajích.  

 

Podzimní setkání Klubka (Městská knihovna Bohumín) 

14. listopadu 2018 proběhlo podzimní setkání KLUBKA. Setkání bylo zaměřeno na mládež   

a mladé lidi v knihovnách. Velmi dobře jsme si pro toto téma vybrali hostující knihovnu. K3 

Bohumín v září otevřela nový prostor „TEEN zone“ pro své mladé čtenáře. Už jen samotná 

prohlídka knihovny byla pro mnohé účastníky velice inspirující! 

Na programu byli tři přednášky, které knihovník směřující k mladým čtenářům může využít ve 

své práci – Akční mládí, LIBTUBE – videa v každé dobré knihovně, SFFH. 

První přednášející Petr Kantor je vysokoškolský pedagog, zakládající člen Asociace 

neformálního vzdělávání, lektor rozvojových programů pro mládež, konzultant programu 

Erasmus+: mládež, iniciátor programu na podporu mládežnických iniciativ „Mládež kraji”. Od 

srpna 2018 také knihovník v Knihovně Třinec. V první části svého příspěvku se zaměřil na 

interaktivní diskuzi, kde se s účastníky zamýšlel nad potřebami mladých lidí. A jak si s tím 

může poradit knihovna. Co může nabídnout a v čem mladé lidi podpořit.  Dále pak představil 

různé způsoby, jak lze získat dobrovolníky, do jakých aktivit lze mladé lidi zapojit, jak jim 

pomoct v realizaci vlastních nápadů a projektů. Druhý lektor Vojtěch Hamerský, vystudovaný 

knihovník s knihovnickou prací v současné době pracuje pro Československou 

bibliografickou databázi a natáčí knižní videa. Účastníkům představil svět booktuberů, uvedl 

tipy, jak snadno můžeme natočit video ve své knihovně. Uvedl tipy na jednouché nástroje      

a programy k natáčení a poradil, jak začít. Třetí lektor byl knihovník z Dobříše Tomáš Pipota, 

který představil akci BOOKCON a projekt ASFFH – Akademie science fiction, fantasy            

a hororu. 

 

Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky  

Pátý ročník osvědčeného a velice dobře hodnoceného semináře pro knihovníky se konal 

v Knihovně Třinec 23. a 24. května 2018. Tentokrát byly dva dny určeny pro pokročilé 

účastníky. Tedy ty, kteří se již našich kurzů účastnili. Přihlásilo se 20 knihovnic a knihovníků 

z Moravskoslezského kraje. Lektorství se opět ujala zkušená Mgr. Kateřina Šafránková, která 

si přivezla velké množství materiálů a ukázkových lekcí. 
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První den semináře byl zaměřen na modelové lekce, ve kterých účastníkům lektorka ukázala 

nové aktivity a lekce programu RWCT hlavně pro práci s druhým stupněm ZŠ a SŠ. 

Druhý den semináře byl věnován sdílení knihovnických lekcí a besed přímo mezi jednotlivými 

knihovníky, což bylo velmi inspirující. Program pokračoval ukázkami dalších modelových 

lekcí jak pro MŠ, tak pro ZŠ. Také si vyzkoušeli modelovou lekci „ušitou“ přímo na míru 

dospělým a mohli si ji tak prožít ve vztahu k vlastnímu čtenářství.  

Seminář byl velmi přínosný a veškeré materiály, odkazy a tipy mohou používat knihovníci při 

své další práci, k sestavování lekcí pro školy a také při tvorbě dílen čtení. 

 

KnihOlympiáda: 

se uskutečnila 20. 9. 2018 v Paskově, SKIP hradil dopravu a drobné odměny pro soutěžící. 

KnihOlympiáda se konala za účasti 10 družstev z obou krajů. Počasí se vydařilo a všichni 

účastníci odjížděli velmi spokojeni. Děkujeme členským knihovnám za přípravu. 

 

13. Stav členské základny 

 POČET INDIVIDUÁLNÍCH ČLENŮ POČET KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ 

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 

k 31. 12. 2015 94 112 

k 31. 12. 2016 93 116 

k 31. 12. 2017 96 121 

k 31. 12. 2018 89 123 

 

Poděkování 

Rok 2018 byl velmi náročný. Děkuji všem členům výboru za práci ve prospěch našeho 

spolku a pomoc při organizaci a zajištění všech naplánovaných akcí.  Chci také 

poděkovat hospodářce SKIP10 paní Valentové za zajištění vyúčtování všech projektů,  

a vedení ekonomické agendy SKIPu10 a paní Marice Zadembské za spolupráci           

a  zajištění programu KLUBKa, i když je momentálně na rodičovské dovolené.  

Ještě jednou děkuji všem hostitelským knihovnám za milé a vlídné přijetí, pohostinnost 
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a pomoc při organizaci našich akcí. 

Členské základně děkuji za podporu naší činnosti a věřím, že se naše řady budou i 

nadále rozšiřovat. Těším se na další dobrou sezónu!  

Zuzana Bornová, předsedkyně RV SKIP10 
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