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Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2019 

1. Regionální výbor v roce 2019 

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

2019 v Šumperku, tj. 13 členů regionálního výboru, 3 členové dozorčí komise. 

Složení regionálního výboru: 

Markéta Beyerová, Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí 

Zuzana Bornová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

Pavel Cimbálník, Městská knihovna v Přerově 

Renáta Domoráková, Městská knihovna Nový Jičín 

Lenka Fišrová, Městská knihovna Litovel 

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

Tomáš Ocásek, Městská knihovna v Bílovci 

Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce 

Miroslava Sabelová, Knihovna města Ostravy 

Miroslava Střelcová, Městská knihovna Lipník nad Bečvou 

Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

Kamila Šeligová, Městská knihovna T.G. Masaryka v Šumperku 

Dana Zipserová, Městská knihovna Český Těšín 

Dozorčí komise: 

Pavlína Kijová, Knihovna města Ostravy 

Lenka Žmolíková, Městská knihovna Rýmařov 

Magda Glancová, Městská knihovna T.G. Masaryka v Šumperku 

Hospodářka: 

Zuzana Valentová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

 

2. Zastoupení členů RV SKIP10 v odborných orgánech a komisích: 

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

 

http://skip.nkp.cz/
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Sekce veřejných knihoven SKIP: L. Prucková, M. Střelcová, M. Šedá 

Komise pro mezinárodní styky SKIP: L. Prucková  

IFLA: L. Prucková, zástupce za SKIP ČR - sekce veřejné knihovny 

Knihovna 21. století: M. Sabelová, L. Prucková 

Vesnice roku – celostátní hodnotící komise: L. Prucková 

Knihovna roku - kategorie „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a 

informačních služeb“ – člen komise R. Domoráková 

VISK3 M. Šedá 

Komise pro benchmarking: M. Šedá  

SDRUK, sekce pro regionální funkce: M. Šedá  

Webmaster SKIP10: M. Ulička, KPBO, 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 

Klub seniorů – K. Šeligová 

Klubko SKIP10 – D. Zipserová (kontakt a pomoc pro Klubko v RV) 

Projekty SKIP10: M. Střelcová 

Jednání regionálního výboru SKIP10 

13 2. 2019 Ostrava https://www.skip10.cz/archiv/RV19_0213_Ostrava_Svinov.pdf 

13. 3. 2019 Šumperk https://www.skip10.cz/archiv/RVH19_0313_Sumperk.pdf 

17. 4. 2019 Litovel https://www.skip10.cz/archiv/RV19_0417_Litovel.pdf 

5. 6. 2019 Bílovec https://www.skip10.cz/archiv/RV19_0605_Bilovec.pdf 

19. 9. 2019  Lipník https://www.skip10.cz/archiv/RV19_0919_Lipnik.pdf 

18.11 2019 Ostrava https://www.skip10.cz/archiv/RV19_1118_Ostrava.pdf 

Všem hostitelským knihovnám děkujeme. 

 

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 

http://skip.nkp.cz/
https://www.skip10.cz/archiv/RV19_0213_Ostrava_Svinov.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RVH19_0313_Sumperk.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV19_0417_Litovel.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV19_0605_Bilovec.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV19_0919_Lipnik.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV19_1118_Ostrava.pdf
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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.  

SKIP10 je na sociální síti  Facebook. SKIP10 také pravidelně přispívá do Bulletinu SKIP. 

 

Diskusní konference SKIP10 

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

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 je zřízena diskusní konference, do které mohou 

její členové přispívají 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. 

 

4. Realizované projekty a akce 

V roce 2019 byly realizovány následující granty s finanční podporou VV SKIP SKIP10: 

Knihovna Dobroslavice na akci Poezie čtená i zpívaná - 4000 Kč, Frenštát p. R. – 

Vzděláváme se v knihovně – 2000 Kč, Javorník – seminář pro knihovníky a učitele Pohádky 

pro společné čtení, čtenářství a dyslexie -7500 Kč, Klimkovice – Hádej, kdo mi dnes bude 

číst – 2500 Kč, Kopřivnice – Šité knihy pro knihovnu – 3000 Kč, Vřesina – Čteme                   

a pracujeme s pohádkou doma a ve školce – 1500 Kč. Z rozpočtu SKIP10 bylo celkem 

přiděleno 20 500 Kč. 

 

Akce realizované z finanční podpory VV SKIP 

 Březen – měsíc čtenářů – Mistr čtenář, hledali jsme krále čtenářů. Tím se stal 

v Moravskoslezském kraji pan Ivo Segeč z Místní knihovny v Dobré a v Olomouckém 

kraji pan Zdeněk Soukup z Městské knihovny Litovel. 

 4. 2019 Jarní setkání Klubka – Olomouc, pevnost Fort, lektor Roman Prokeš – téma 

http://skip.nkp.cz/
http://klubko-skip10-cz.webnode.cz/
https://www.facebook.com/SKIP-10-171904839676693/?ref=bookmarks
mailto:konference@skip10.cz
mailto:konference@skip10.cz
mailto:konference-owners@skip10.cz
mailto:konference-owners@skip10.cz
mailto:vybor@skip10.cz
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knihtisk.  

 Noc s Andersenem: SKIP ČR vyslal do letošní soutěže o nejlepší poster na kongresu 

IFLA v Aténách prezentaci právě této akce. Pro r. 2020 bude v ČR na plakát                

i pohlednice použita stejná vizuální podoba připravená grafičkou Evou Roverovou, 

Andreou Peříkovou a Martinou Vrublovou z Knihovny města Ostravy.  

 27. - 28. 5. 2019 Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky. Cílem projektu bylo 

uspořádání navazujícího kurzu RWCT v rámci systematického vzdělávání knihovníků 

pro děti a mládež v Městské knihovně Třinec.  

 13. 11. - Seminář o dětské literatuře: Současná literatura pro děti a mládež a její vliv 

na rozvoj čtenářství VIII. „Není hrdina jako hrdina…“ MěK Přerov  

 6. 11. 2019 - Podzimní setkání Klubka: Knihovna města Ostravy Téma: Bookstart, 

práce s rodinami s batolaty a předškoláky  

 

5. Ostatní akce podpořené z prostředků SKIP10 v roce 2019 

 13. 3.  2019 Regionální valná hromada SKIP10 MěK Šumperk 

 10.-11. 4. 2019 Český Těšín OKnA – celostátní přehlídka akcí Klubu dětských 

knihoven. Letošní přehlídka byla určena pro druhý stupeň základních škol na téma 

Báje a pověsti. Poděkování patří hostitelům, zaměstnancům Městské knihovny Český 

Těšín. Hlavní cenu přehlídky získaly Simona Kubiszová a Klára Szturcová – „Kdo 

vstoupí do Valhally?“ z Městské knihovny Třinec 

 Knížka pro prvňáčka, Kamarádka knihovna – vyhodnocení projektů SKIP na podporu 

čtenářství u dětí  

 10. valná hromada SKIP 13.-14.6. 2019 v Obecním domě https://www.skipcr.cz/akce-

a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada/program,                 

staronovým předsedou se stal Roman Giebisch, místopředsedkyní Libuše Nivnická, 

tajemníkem Vít Richter. Byl zvolen nový výkonný výbor, SKIP 10 v něm zastupuje 

naše předsedkyně Zuzana Bornová z Opavy, Renáta Domoráková z Nového Jičína a 

Mirka Sabelová z Ostravy 

 25. 9. 2019 KnihOlympiáda Klimkovice., téma "Nejlepší zákon na světě je ten 

knihovní", https://klubko-skip10-cz.webnode.cz/news/kniholympiada3/ - celkem 70 

účastníků 

 16. 10. 2019 Setkání seniorů SKIP10 Šumperk, celkem 10 účastníků 

 27.11. 2019 Den knihovníků Ostrava  

http://skip.nkp.cz/
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada/program
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada/program
https://klubko-skip10-cz.webnode.cz/news/kniholympiada3/
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6. Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě 

V akademickém roce 2019/2020 se uskuteční Konference K21, která proběhne za finanční   

a organizační podpory SKIP10 v termínu 11. – 13. 2. 2020.  

 

7. Klub seniorů 

Seniorskou sekci vede Kamila Šeligová, která s kolegyní Zdeňkou Daňkovou a Magdou 

Glancovou a kolektivem Městské knihovny T.G. Masaryka v Šumperku připravila letošní 

setkání knihovníků seniorů. Setkání se uskutečnilo 16. 10. 2019. Dorazilo 10 seniorek.  

Přehled knihovnických akcí na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty 

 

8. Oceněné knihovny a pracovníci našeho regionu 

Republikové ocenění:  

 Cena českých knihovníků – Jana Galášová, ředitelka městské knihovny v Českém 

Těšíně, která toto ocenění převzala na Valné hromadě SKIP v Praze. 

 Cenu Z. V. Tobolky získali Martin Čadra z Knihovny Třinec a emeritní ředitelka VK 

Olomouc Jitka Holásková 

Knihovna roku  

Zvláštní ocenění získaly knihovny, které zvítězily v jednotlivých velikostních kategoriích měst: 

v kategorii měst 5-10 tis. obyv. zvítězila Městská knihovna Bílovec 

Krajská ocenění 

Vesnice roku 2019 

Moravskoslezský kraj – komisařka Radka Krejčí 

 Diplom za moderní knihovnické a informační služby získala obec Sviadnov, okres 

Frýdek-Místek 

Olomoucký kraj – komisař Tomáš Pavelka: 

 Obci Radvanice byl udělen diplom za moderní knihovnické a informační služby 

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě 

udělil v roce 2019 ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje. V letošním roce toto prestižní 

ocenění získala Městská knihovna v Bílovci, čestné diplomy získaly Městská knihovna 

Frýdek-Místek, Městská knihovna Nový Jičín a Knihovna Třinec. Ocenění byla předána dne 

2. října 2019 v prostorách Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu 

v Ostravě. 

http://skip.nkp.cz/
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty
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Cílem soutěže je ocenit aktivní knihovny působící v MSK a motivovat knihovnickou veřejnost 

i vedení obcí. 

Olomoucký kraj: 

Paní Květa Havlíčková, knihovnice Místní knihovny Vikýřovice se stala nejlepší 

neprofesionální knihovnicí Olomouckého kraje. Čtenáři si paní knihovnice velice váží, vztahy 

jsou přátelské, což se odráží i v pohodě, která vnáší do těchto prostor příjemnou atmosféru. 

Knihovna byla do rekonstruovaných a nově vybavených prostor přestěhována v roce 2012. 

Tato rekonstrukce a píle knihovnice dovedla knihovnu Vikýřovice k titulu nejlepší knihovny 

v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje roku 2014, v celostátním kole soutěže Knihovna 

roku pak získala knihovna druhé místo. 

 

Další oceněné knihovny:  

Nadace OKD: RKK a její projekt "Společně s úsměvem" získala ocenění v kategorii 

Inovativní projekt. Projekt je zaměřen na děti se specifickými potřebami. Tyto děti nemají 

jednoduchý sociální život, mnohdy se bojí změn a seznamování s novým prostředím, či 

cizími lidmi. Regionální knihovna jim podává pomocnou ruku, přivádí je do zázemí knihovny 

a ukazuje jim, že i v knihovně si mohou najít svůj relaxační koutek, kde se nemusí bát přijít, 

že na ně zde čekají knihy, které se mohou stát jejich kamarády. Zjistí, že knihovna není jen   

o knihách, ale mají zde možnost využití kreativních dílen a vyrobit si tak nejen něco pro sebe, 

ale i pro své blízké. Dalším cílem projektu je také zlepšit nevidomým a slabozrakým 

občanům přístup ke kulturnímu vyžití zprostředkováním promítání filmů s audio popisem        

v kinosále knihovny. 

 

9. Den knihovníků SKIP10 v Ostravě 

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

byl Den knihovníků v Ostravě 27. listopadu 2019. Slavnostní ráz setkání je nejlepším 

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

knihovníky z Moravskoslezského a Olomouckého kraje pěkný program v kulturním centru 

COOLTOUR, ve kterém se představili tentokrát amatérští herci ve dvou krátkých 

představeních. Setkání zahájil referát Mirky Sabelové, která zhodnotila činnost SKIP10 za 

rok 2019, poté následoval kulturní program. Bohaté pohoštění završilo slavnostní setkání. 

Den knihovníků se stal krásnou tečkou za činností SKIP10 v roce 2019.  

 

Na akci byli oceněni nejlepší knihovníci, členové SKIP10: 

http://skip.nkp.cz/
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Ocenění SKIP10: Knihovník roku Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

Za MS kraj: Hana Janků, Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 

Za Olomoucký kraj: Lenka Tomíčková, vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích 

 

10. Komise pro zahraniční styky 

Zahraniční stáže členů SKIP se v roce 2019 neuskutečnily.  

Členové SKIP10 se v červnu 2019 účastnili odborného zájezdu do Polska. 

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

jednání této sekce v Aténách. 

 

11. Činnost dozorčí komise 

Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření SKIP10 2x, a to 27. 2. 2019 a 19. 11. 2019. 

Nebyly shledány žádné nedostatky. 

 

12. Zpráva za Klub dětských knihoven 

Jarní setkání Klubka 3. 4.2 019– Olomouc, pevnost Fort, lektor Roman Prokeš – téma 

knihtisk  

V dubnu se konalo pravidelné setkání knihovnic a knihovníků Moravskoslezského                  

a Olomouckého kraje. Tentokrát trochu netradičně. Vycestovali jsme společně mimo území 

našich knihoven a měst a podnikli společně poznávací výlet na vojenskou pevnost                 

v Olomouci. 

Našimi hlavními průvodci (nejen pevností) byli Roman Prokeš a Pavlína Wolfová ze sdružení 

Studio bez kliky. Připravili si pro nás interaktivní vzdělávací program o knihtisku, kdy jsme si 

mohli vyslechnout zajímavosti z historie písma a tisku a také si prakticky vyzkoušet tisk na 

funkční replice dřevěného lisu ze 17. století. Zažili jsme si program, který se skvěle hodí do 

dramaturgických plánů našich knihoven. Domlouvali jsme také možnost sestavení 

speciálního programu k letošnímu výročí 17. listopadu. 

V druhé části jsme si prohlédli putovní výstavu Kinematografu, která má na pevnosti Křelov 

svou domovskou základnu, ale je možné si jej objednat také do své knihovny. Tato autorská 

sbírka pana Prokeše zahrnuje několik desítek promítacích přístrojů a optických hraček. Po 

prohlídce exponátů jsme shlédli několik krátkých filmů mapujících vývoj kinematografu.            

Výjimečné místo a výjimečný program byl hodnocen velice pozitivně všemi zúčastněnými.  

Podzimní setkání Klubka: Ostrava Výškovice, 6. listopadu 2019 

http://skip.nkp.cz/
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O podzimní setkání Klubka byl velký zájem. Svědčí tomu více než 70 přihlášených účastníků 

a deset zajímavých lektorů z celé republiky. Hlavním důvodem bylo jistě aktuální téma 

„BOOKSTART – S knížkou do života“. 

Setkání zahájila Marika Zadembská úvodním slovem a informacemi o celostátních akcích      

a projektech. Zhodnotila také uplynulý rok Klubka SKIP10 a představila vzdělávací aktivity, 

které jsou připraveny na rok 2020. 

Dále se účastníci rozdělili do čtyř skupin a postupně navštívili tyto zajímavé ukázkové dílny. 

1. „Hodinka Bookstartu“, KMO, Pavla Řehová a Helena Hellebrantová 

2. „Šité knihy", Knihovna města Kopřivnice, Hana Žárská 

3. „Knihomrně", Městská knihovna Dobříš, Romana Bodorová a Jitka Skopcová 

4. „Počteníčko pro nejmenší", Městská knihovna v Krnově, Andrea Těžká a Kateřina 

Indruchová 

5. "MRKni do knihovny", Knihovna Třinec, Marika Zadembská a Marie Gorylová 

Ukázky byly vesměs praktické a velmi zajímavé z toho hlediska, že se odlišovaly. Každý se 

tedy mohl inspirovat něčím jiným a použít to, co je mu nejbližší pro jeho styl práce. 

Knihovnice ukazovaly přímou práci s nejmenšími čtenáři a rodiči. Dávaly tipy a rady, co se 

jim v jejich knihovně nejvíce osvědčilo. Názorně ukázaly, s jakými pomůckami pracují, kde 

čerpají inspiraci, jak vedou kluby pro maminky s dětmi, jak lze i s těmi nejmenšími pracovat 

s knihou a příběhem, jaké si vyrábí pomůcky a další. Ze zpětné vazby vyšla velká 

spokojenost, jak s organizačním zajištěním, tak s obsahem a náplní jednotlivých ukázek. 

RWCT a Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky  

V Knihovně Třinec se konal ve dnech 27.-28. 5. 2019 šestý ročník osvědčeného a velice 

dobře hodnoceného semináře: Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky. Cílem 

projektu je uspořádání navazujícího kurzu RWCT v rámci systematického vzdělávání 

knihovníků pro děti a mládež v Knihovně Třinec. V roce 2021 se můžeme těšit opět na kurz 

kritického myšlení pro začátečníky. 

KnihOlympiáda: 

Po pěti letech se vrátilo do Klimkovic soutěžní klání mezi knihovnickými týmy dětí 

z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Tradice tohoto setkání vznikla v roce 2013 

v Havířově, kde se také odehrál první ročník. Letošního ročníku se zúčastnilo jedenáct týmů 

např. z Olomouce, Krnova, Třince, Ostravy nebo z Pustějova. Dohromady v klimkovickém 

parku přivítal místostarosta města asi 80 účastníků 

Pro soutěžící bylo připraveno deset stanovišť tematicky směřovaných k stému výročí 

knihovního zákona. Děti si ověřily své znalosti ze světa knih, četly ukázky regionálních 

http://skip.nkp.cz/


 

Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2019 

pověstí, prověřili bystrost, hbitost nebo rychlost ve štafetě, pracovali s texty, ochutnávali 

různé potraviny a tekutiny, protože knihovník musí mít bystré všechny smysly! Pro kapitány 

týmu byla připravena speciální disciplína v podobě požárního útoku, (to kdyby někdy 

knihovnu zachvátil požár), který připravil sbor dobrovolných hasičů v Klimkovicích. Než se 

sečetly všechny získané body, byla pro děti připravena humorná loutková pohádka, v podání 

Studia bez kliky.  Putovní pohár a vítězství si odvezly děti z Raškovic, na druhém místě se 

umístil Pustějov a třetí místo získali soutěžící z Třince. Takže další, již sedmý ročník se bude 

odehrávat v Raškovicích.  

Celou akci podpořilo Město Klimkovice, klimkovičtí rybáři, dobrovolní hasiči, knihovna            

a hlavní poděkování patří žákům devátých ročníků ZŠ Klimkovice, kteří zajistili skvělou 

organizaci na jednotlivých stanovištích. Pro tuto akci jim byly ušity speciální kostýmy 

v podobě novinového potisku, a klukům ve vestách s motýlkem na krku a holkám v sukních 

to moc slušelo. Celá akce byla velmi povedená. Poděkování patří SKIP 10 za finanční 

podporu. Fotografie z akce: https://knihovna.mesto-klimkovice.cz/fotogalerie/kniholympiada-

v-klimkovicich-227cs.html 

 

Přehled knihovnických akcí pořádaných SKIP a SKIP 10 najdete na: 

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty a https://www.skip10.cz/kalendar-akci/ 
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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 

K 31. 12. 2019 103 131 

 

Poděkování 

Rok 2019 byl rokem volebním, tedy rokem velmi náročným. 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 SKIP10 a paní Marice Zadembské za 

spolupráci a zajištění programu Klubka.  

Ráda bych poděkoval za práci a podporu veškerých aktivit SKIP v uplynulém volebním 

období odstupujícím členů výboru: Janě Galášové, Marice Zademské a Haně Haltmarové 

Ještě jednou děkuji všem hostitelským knihovnám za milé a vlídné přijetí, pohostinnost         

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 dobrý ročník!  

Zuzana Bornová, předsedkyně RV SKIP10 
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