
VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP 08 VÝCHODNÍ ČECHY NA ROK 2017 
 
Regionální výbor se sešel 26. 1., 14. 3., 14. 9. a 19. 10. 
Klubko zasedalo 10. 1. a 19. 9. 
 
 

• V Měk Hořice proběhlo 10. 1. 2017 jednání Klubka 08. V programu bylo zařazeno seznámení s  
Questingem s lektorkou Blaženou Huškovou. 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 questingu, 
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. 
Po tomto semináři se questing ujal v několika knihovnách našeho regionu 

 
• 22. 2. 2017 proběhlo autorské čtení Mgr. Jana Pěty z jeho nové knihy  Literární průvodce Hradcem 

Králové. Pořádala seniorská sekce SKIP 08.  
 

• 14. 3. 2017 se uskutečnila regionální Valná hromada SKIP 08 s odborným blokem přednášek: 

Wikipedie – přednáška o možnostech spolupráce Wikipedie a knihoven, přednášel Vojtěch Veselý. 

Paměť národa – o projektu přednášela Mgr. Magdaléna Benešová z organizace Post Bellum ( článek viz 

https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-2/post-bellum-

knihovny-aneb-mladi-ctenari ), která vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků. Tipy od sousedů - 

nabídka osvědčených kontaktů, doporučení, rad, tipů, nápadů, návodů a podnětů na akce v knihovnách 

včetně dalších užitečných informací pro práci v knihovnách. O akci článek viz http://svkhk.cz/Pro-

knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170211  

• Na 3. - 4. 5. 2017 nachystala seniorská sekce literárně- vlastivědný zájezd do Broumova a Chvalče. Plán 

v Broumově vycházka po okolí, návštěva knihovny a kláštera byl splněn (včetně besedy s kolegou 

knihovníkem a autorem několika knih Honzou Maierem).  Účastnilo se 22 seniorů, kteří se různě 

kombinovali – přicházeli, odjížděli… 

• 16. 5. 2017 proběhl velký seminář s názvem Mysleme i na sebe. Na programu byly tyto přednášky: 

Spokojenost, vyrovnanost, odolnost vůči negativním vlivům - jak být spokojený sám se sebou, 

optimisticky nastartovat mozek a emočně zvládat stresové situace. Sebeobrana - nejen o tom, jak se 

bránit, ale co všechno se může komukoliv z nás přihodit. Krav Maga – jak se nenechat zaskočit, jak být 

připraven na vše a spolehnout se sám na sebe. Účastníci byli požádáni o vyplnění dotazníku zpětné 

vazby. Hodnocení bylo naprosto fantastické. Článek viz http://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-

nas/Clanek.aspx?id=20170329  a https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-

rocnik-26-cislo-2/seminar-mysleme-i-na-sebe-inspirace-pro .  

• 1. 3. – 27. 5. 2017 My všichni jsme Východočeši (4. ročník) - Soutěž je vyhlašována jednou za dva roky 
KDK SKIP 08 a střídá se tak s projektem Kde končí svět. 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, ročník byl zaměřen na 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.  
 

• Setkání knihovnických seniorů Jičínska proběhlo v jičínské knihovně 13. 7. 2017. 
 

• Třídenní 21. knihovnická dílna s tématem Český rok aneb Tradice tradičně i netradičně se konala ve 
dnech 12. – 14. 9. 2017 v rámci festivalu Jičín město pohádky ve spolupráci Knihovny Václava Čtvrtka 
v Jičíně, SKIP 08 Východní Čechy a s podporou MK ČR. 
 

• Klubko SKIP 08 se sešlo na jednání 19. 9. 2017 v Knihovně města Hradce Králové na pobočce Kukleny. 
Po jednání Klubka následoval seminář O specifických poruchách učení a jak na ně s lektorkou Alenou 
Mackovou. 
 

• SKIP 08 spolupracuje se všemi třemi krajskými knihovnami při oceňování knihovníků 
o 3. 10. 2017 Knihovník roku Pardubického Kraje – bližší info viz http://kkpce.cz/cs/pro-

knihovny/aktuality/vyhodnoceni-nejlepsich-knihovniku-pk/  
o 18. 10. 2017 Knihovník roku Královéhradeckého Kraje – bližší info viz 

http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/aktuality/vyhlaseni-titulu-knihovnik-knihovnice-
kralovehradeckeho-kraje-pro-rok-2017  

o 22. 11. 2017 Knihovník roku Kraje Vysočina  
 

• Jednání seniorského klubu nad plány aktivit proběhlo 11. 10. 2017 v Knihovně města Hradce Králové. 
Před jednáním byl připraven pořad Vzpomínání a notování se zpěvačkou a knihovnicí Zuzanou 

Grohovou. 
 

• V předvánočním čase se členové Klubu knihovnických seniorů RV SKIP 08 setkávají nad tzv. 
Knihovnickou bábovkou. Povídání doplněné vzájemnou inspirací literární a kuchařskou se koná ve 
čtvrtek 23.11. 
 

• Seniorská sekce se sejde ještě jednou a to 13. 12 2017 na cestopisné přednášce manželů Čejkových - 
"Dobytí severu aneb Skandinávie na lyžích" -  
 
 

 
PROJEKTY 

• K Březnu měsíci čtenářů byl čerstvými seznamy aktualizován projekt Seznamy dětské literatury Klubka 
KDK SKIP 08 Východní Čechy. Celý soubor obsahuje 25 titulů pro každý ročník. Výběr je zaměřen na 
novinky a čtivé knížky vydané v roce 2016 (případně 2015), které knihovnice znají z půjčovní praxe. 
Seznamy dětské literatury naleznete na webu Knihovny města Hradce Králové,  v sekci Pro knihovníky, 
v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz . O projektu jsme info posílali i do konferencí.  

• Projekt Lovci perel – soutěž na podporu dětské gramotnosti pokračuje i v roce 2017. Veškeré 
podrobnosti najdete rovněž na http://projekty.kmhk.cz .  

• K přístupu k oběma projektům je nutná registrace, která je ale velmi jednoduchá. Slouží pouze k součtu 
registrovaných zájemců. Abychom měli zpětnou vazbu, že projekty jsou někým využívané. 

 
3. 11. 2017, K. Hubertová, předsedkyně SKIP 08 
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