
VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP 08 VÝCHODNÍ ČECHY NA ROK 2019 

 

Regionální výbor se sešel 24. 1., 19. 3. a 23. 10. 

Klubko zasedalo 12. 2. a 13. 10. 

 

• Ve středu 6. 2. 2019 se 28 účastníků literární besedy a procházky sešlo v Hronově s úžasným lektorem 

Hasanem Zahirovičem, na programu byli samozřejmě bratři Čapkové. Akci pořádala seniorská sekce Východní 

Čechy. 

• V Knihovně města Hradce Králové proběhlo 12. 2. 2019 jednání Klubka 08. V programu byla i únikovka 

teoreticky i prakticky. Únik ze zamčeného pokoje: Romana Dubjáková a Iva Pekníková z Městské knihovny 

v Litomyšli provedly přítomné únikovou hrou Únik ze zamčeného pokoje – studovny, kterou připravily v rámci 

Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata. Akce se zúčastnilo 32 děckařů z regionu. 

• 19. 3. 2019 se uskutečnila regionální Valná hromada SKIP 08. Hlavním bodem valné hromady byla volba 

nového regionálního výboru SKIP 08 na příští volební období. S výsledky voleb je možno seznámit se na webu 

SKIP 08 Mimo vyhlášení Čtenáře roku se účastníci podrobně seznámili s projekty na podporu čtenářské 

gramotnosti. Valné hromady se zúčastnilo 43 individuálních a 23 kolektivních členů. 

• Na vlastivědné vycházce seniorské sekce po Hořicích se zájemci sešli 30. 4. 2019. Na programu byla knihovna, 

muzeum, cukrárna a trubičky. Akci absolvovalo 15 účastníků. 

• Ve středu 15. 5. 2019 byla na programu další literární procházka seniorské sekce, tentokrát po Sobotce. I přes 

nepřízeň počasí se zúčastnilo 15 vytrvalců. 

• Setkání šestnácti knihovnických seniorů Jičínska s tématem 1. knihovního zákona proběhlo v jičínské knihovně 

16. 5. 2019.  

• Třídenní 23. knihovnická dílna se konala ve dnech 10. – 12. 9. 2019 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 řešilo své plánované aktivity na jednání 15. 10. 2019 v Knihovně města Hradce Králové, 

konkrétně na pobočce Kukleny. Na programu byla i přednáška sci-fi literatura od Míly Lince (Měk Praha) a 

pokračovalo se v tématu únikovek v knihovnách. Míla Linc: Únikovka slovem i činem. Po skončení byla 

Markétou Dubnovou (KMHK) připravena únikovka ze sklepa knihovny v Kuklenách.  

• SKIP 08 spolupracuje s krajskými knihovnami při oceňování knihovníků. Letos se oceňovalo takto: 

• 16. 10. 2019 Knihovník roku Královéhradeckého Kraje  

• 20. 11. 2019 Malá knihovnická slavnost 2019 s oceněním Knihovník roku Kraje Vysočina 

• Patnáct členů Klubu knihovnických seniorů SKIP 08 se opět setkali nad tzv. Knihovnickou bábovkou. Povídání 

doplněné vzájemnou inspirací literární a kuchařskou se konalo ve čtvrtek 17. 10. 2019. 

• V úterý 26. 11. 2019 proběhl v Knihovně města Hradce Králové seminář Bookstart – S knížkou do života. 

Pořádala Knihovna města Hradce Králové a SKIP 08. Zúčastnilo se 51 zájemců, většinou z Královéhradeckého 

a Pardubického kraje, ale někteří vážili cestu i z jižních a severních Čech a Moravy.  



• Seniorská sekce dále uspořádala také cestopisnou přednášku 28. 11. 2019 s názvem Petrohrad očima Věry 

Škraňkové. Velmi osobní vyprávění rodinných osudů lektorky si přišlo vyslechnout 20 posluchačů. 

 
 

PROJEKTY 

• K Březnu měsíci čtenářů byl čerstvými seznamy aktualizován projekt Seznamy dětské literatury Klubka KDK 

SKIP 08 Východní Čechy. Seznamy dětské literatury naleznete na webu Knihovny města Hradce Králové,  v sekci 

Pro knihovníky, v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz . Projekt Lovci perel – soutěž na podporu dětské 

gramotnosti pokračuje i v roce 2019. Díky spolupráci KMHK a SKIP 08 má projekt vlastní webovou stránku 

https://www.lovciperel.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. 

• Knihovna města Hradce Králové a SKIP 08 se podílejí na fungování projektu Bookstart – S knížkou do života.  

 

17. 12. 2019, Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně SKIP 08 
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