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Klub dětských knihoven je zcela určitě nejaktivnější odbornou sekcí Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR. V současné době má více než 300 členek, „tzv. děvčátek“, a
jednoho čestného člena, výkonného tajemníka SKIP, dr. Romana Giebische. 
Klub tvoří  12 regionálních Klubek,  vrcholným koordinačním orgánem je Mozkový trust.
Trust,  čili  vedení  KDK,  to  jsou  především  předsedkyně  regionálních  klubek  a  garantky
celostátních klubových projektů. 

Klub má jako každá správná instituce i vlastního tajemníka.
V této roli exceluje Stáňa Benešová, ředitelka novapacké knihovny. 

Šedou eminencí, dobrým duchem a hybným motorem KDK
byla a je Zlata Houšková z Národní knihovny v Praze. 

Za  dobu  své  šestnáctileté  existence  se  stal  Klub  dětských
knihoven nejenom největší sekcí  SKIP, ale především platformou
komunikace,  výměny  a  přebírání  zkušeností,  vzdělávání,  tvorby
společných  projektů,  navazování  domácích  i  mezinárodních
kontaktů, prezentace služeb a aktivit knihoven pro děti.                                        Tajemnice KDK Stáňa Benešová

Náplň  činnosti KDK  se  ustálila  v průběhu  patnáctileté  historie  do  tří  základních
okruhů: 

 aktivity a projekty na podporu rozvoje dětského čtenářství, 
 spolupráce a sdílení zkušeností, námětů a informací, 
 podpora odborného vzdělávání knihovníků dětských oddělení.

Členky KDK sdružuje především úsilí o podporu dětského čtenářství,  hledání stále
nových forem práce s dětskými čtenáři i nečtenáři a vlastně všechno, co přispívá k rozvoji a
zlepšování  služeb  dětem  v knihovnách.  Členky  KDK  vzájemně  velmi  úzce  spolupracují,
informují se o svých aktivitách, ochotně si vyměňují nápady, vymýšlejí nové projekty. Členky
KDK se velmi ochotně a hojně účastní vzdělávacích aktivit a nabyté zkušenosti potom ihned
praktikují  při  svých aktivitách s dětmi.  Členky KDK hltají  dětskou literaturu  stoprocentně
mnohem více než samotní dětští čtenáři.

Všechny  členky  KDK  se  (stejně  jako  další  aktivní  pracovnice  dětských  oddělení
knihoven) hrdě nazývají DĚCKAŘKAMI. 
Děckařka –  to je nové slovo v české slovní zásobě; označuje všechny ty úžasné, kreativní a
skromné osůbky, které se pohybují po českých dětských knihovnách, po večerech si doma
připravují  besedy  a  soutěže  pro  děti,  malují  plakáty,  vyrábějí  loutky,  převlékají  se  do
kostýmů,  a  vůbec  si   neuvědomují,  jak  obrovskou  a  záslužnou  práci  s naprostou
samozřejmostí každý den vykonávají.

Pro  vzájemnou  komunikaci  využívají  děckařky  sdružené  v  KDK  především
elektronickou konferenci „andersen“, která vznikla nejprve jako komunikační kanál pro první
společnou  Noc  s Andersenem.  Dnes je  otevřenou  elektronickou  konferencí  pro  všechny



knihovníky pracující s dětmi a mládeží;  pravděpodobně je nejživější a nejkreativnější českou
oborovou  e-konferencí  vůbec.  Mnoho  dětských  knihoven  si  bez  ní  nedovede  svou  práci
s dětským čtenářem už vůbec představit.

Pravidelná každoroční  Valná hromada KDK SKIP se konala 2.  11.  2010 v městě
rekordů a kuriozit v Pelhřimově.  V přívětivé Městské knihovně v Pelhřimově se na VH sešlo
43 členek KDK. Všechny účastnice VH přivítal starosta města Pelhřimov Leopold Bambula,
ředitel KZmP Mgr. Martin Ecler, vedoucí Městské knihovny Mgr. Iva Rajdlová. 

Garantky  informovaly  o  průběhu  dlouhodobých  projektů  a  předsedkyně  klubek
přednesly zprávy o činnosti za rok 2010 za svá regionální klubka. 

Na valnou hromadu navazoval 3. a 4. listopadu  odborný seminář na téma  Model
multimediální knihovny pro děti a mládež. 

Úvodní příspěvek semináře přednesla  studentka Lucie  Koníčková.  Další  příspěvky,
které představily kolegyně Eva Komínová a Iveta Novotná, se zabývaly úlohou a smyslem
komunikace dětských oddělení knihoven s uživateli prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 Velký  ohlas  měla  prezentace  Marty  Staníkové  o  možnostech  geocatchingu
v propagaci knihovny.

Příjemná pracovní
atmosféra v milém prostředí pelhřimovské knihovny se sponzorem SKIP firmou SKANSKA.

Atraktivní byl i doprovodný program, díky kterému měly účastnice VH a semináře
možnost poznat pamětihodnosti, zajímavosti a kuriozity města Pelhřimova.



SPOLEČNÉ PROJEKTY

Desáté výročí oslavila v roce 2010 Noc s Andersenem. Noc s Andersenem je jednou z
akcí, kterou české knihovny a další do projektu zapojené instituce ve střední Evropě chtějí
povzbudit zájem dětí o čtení, které je v dnešním způsobu života Popelkou - knihy soupeří s
mnoha akčními lákadly i vysedáváním před televizní obrazovkou či počítačovými monitory.
Laická i odborná veřejnost často konstatuje, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho
výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze
začarovaného kruhu ven. Existuje docela jednoduchá cesta : dát dětem osobní příklad a ukázat
jim, že číst je veliké dobrodružství. Akci k podpoře dětského čtenářství uspořádal letos již
podesáté Klub dětských knihoven SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a
Spolok slovenských knihovníkov. 

V  pátek  26.března  2010 na  více  než  devíti  stech  spacích  místech  děti  i  dospělí
společně  oslavili  výročí  narození  Hanse  Christiana  Andersena  a  Mezinárodní  den  dětské
knihy  nočním  čtením  pohádek.  Spalo  ve  veřejných  i  školních  knihovnách,  družinách,
mateřských, základních i středních školách, u pionýrů i hasičů, v Českém rozhlase v Praze, ve
firmě Hermes Prague a.s., v Mediatéce Francouzského institutu a mnoha turistických oddílech
či klubech dětí.

Na řadě  míst  si  připomínali  100.výročí  narození  Františka  Hrubína  a  200.  výročí
narození Karla Hynka Máchy.

Kolik je na světě pohádek?
Tolik, že nevejdou se do řádek.
A přece – jako sametová
sluncem zářící kuřátka,
každý den vylíhne se nová
pohádka.
Máme-li dosud tajná přání,
žijí i víly z mořských pěn.
Proto k nám jako na pozvání
přichází i pan Andersen.

Básničku pro Noc s Andersenem 2010 napsal básník Josef Brukner 

 
Obrázek  pro  jubilejní  Noc  s  Andersenem  vznikl
v dílně ilustrátora Jiřího Fixla.

V letošním roce se Noci zúčastnilo  905 řádně evidovaných míst z Čech, Moravy,
Slovenska,  Slovinska  a  Polska,  celkem 31.256 dětí,  9.984 dospělých  knihovníků,  učitelů,
herců,  starostů,  primátorů,  policistů,  hasičů,  kastelánů,  vedoucích,  skautů,  pionýrů,  lékařů,
veterinářů,  ohněstrůjců,  správců,  školníků,  kuchařek,  pekařů,  hvězdářů,  ilustrátorů  i
spisovatelů. Ti všichni se letos obzvláště snažili a připravili pro děti báječný program na celou
noc. 

Malíř a ilustrátor Jiří Fixl pro 10. ročník Noci namaloval Hanse Christiana v širokém
plášti a obrázek posloužil jako zvací plakátek i ilustrace k pohlednici s verši Josefa Bruknera.
Pohlednice  určené  jako  malý  dáreček  pro  každého  malého  spáče  kolegyně



z uherskohradišťské  knihovny  rozeslaly  do  všech  905  evidovaných  spacích  míst  střední
Evropy spolu s velikým plakátem z dílny Filipa Heyduka a graphic design studia Heyduk,
Musil & Strnad, drobnými dárečky, náramky. 

Společnou soutěž s nakladatelstvím Paseka vymyslela ilustrátorka Galina Miklínová
a  básník  Pavel  Šrut,  portál  Čítárny  připravil  jako  koláž  záložku  s mottem Lichožroutů  a
Andersena.  Záludnou  soutěžní  otázku  rozeslal  i  Čtisibrýl  Ušatý  z  Národní  knihovny ČR,
soutěže pro děti  po celý týden probíhaly na portálu KidsLand.cz. I letos nocující děti mohly
posílat  hlasy do ankety SUK Čteme všichni 2009 a už víme, že Cenu nočních spáčů v ní
získala  kniha  Renaty  Štulcové  Růže  a  krokvice.  Pro  slovenské  děti  soutěž  uspořádalo
nakladatelství SlovArt. Pětihodinový večerní maratón sledovali  čeští i  slovenští posluchači
stanic Český rozhlas 2 Praha a Rádio Slovensko. Společným mostem účastníků noci se staly
nové webové stránky  www.nocsandersenem.cz s náměty,  aktualitami, s přehledem všech
registrovaných míst i možností vkládání fotografií a videozáznamů i chatu. 

Několik stovek samotných postav či duchů Hanse Christiana Andersena zahajovalo
letošní programy, například v ZŠ Třešť hlásí,  že …školu v podvečer navštívil  Andersenův
duch, který k dětem promluvil prostřednictvím školního rozhlasu a zanechal jim pět svitků
s pohádkami, soutěžemi a hrami, které si ale děti nejprve musely najít. Jinak hrozilo, že se
večer  bude  muset  zrušit,  protože  by  nebyly  pohádky.  Naopak  v Královském  Poříčí  se  u
společného zahájení již tradičně otevírala láhev s duchem pana Andersena, který byl přítomen
až do sobotního rána… na závěr se ještě všichni společně vyfotili a před úplným ukončením
celé noci byla láhev opět zašpuntována, s ranním kuropěním pak Andersen zalétl zpátky do
lahve a bude si tam hovět další rok, dokud zase nebude vypuštěn do víru další kouzelné noci.
U  hřbitovní  zdi  za  kostelem  čekal  Andersen  na  děti  v Tišnově,  a  pak  společně  volali
k nebesům, aby déštisko ustalo a vichorec se uklidnil a byli jako zázrakem vyslyšeni, vše
utichlo, ani kapička nespadla. Děti si na cestu posvítily lampiónky, a tak si byly jistější, neboť
noc to byla opravdu tajemná a čáry i kouzly jen hýřila. „Ani tento rok nechýbala polnočná
modlitba H.Ch.Andersena,“ píší z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. „Spolu s deťmi sme
před  knižnicou  zapálili  malé  sviečky  a  deti  sľúbili,  že  budú  čítať  knižky  a  navštevovat
knižnicu.“ ZŠ Korunní v Praze připravila dárek pro Andersena, děti zdobily rám jeho obrazu a
také  mu psaly přání  k  narozeninám.  S připravenými dary děti  stanuly na prahu kouzelné
místnosti,  která  se  jim  potom  jako  kouzlem  otevřela.  Andersen  za  dary  poděkoval
(samozřejmě v dánštině) a vřele je pozval do hodovní síně na oslavu svých narozenin,  po
bohaté hostině dětem přečetl jednu ze svých pohádek a popřál jim, aby jim Ole Zavřiočko
nadělil  krásné  sny  plné  fantazie.  V Zubnicích  měli  kromě  Andersena  Bolka,  Lolka  i
pohádkovou babičku, všichni si tykali a měli se rádi… Dřešínským dětem vyprávěl popletené
pohádky duch pana Andersena. S českými i polskými dětmi se Andersen  potkal v Českém
Těšíně.  …procházka  večerním  Cieszynem,  všichni  společně,  stále  za  přítomnosti
H.Ch.Andersena po památných místech,  kde potkali  tři  bratry,  kteří  podle legendy město
založili… všichni jim vyprávěli  zajímavosti  o Těšíně a doprovodili  až k hranicím,  kde se
rozloučili. To byla fakticky nádhera! Milovice hlásí, že …můžeme říci, že pana Andersena už
dobře známe. Taky víme, že strávit noc s ním, to není jen tak, a všem se to ani nepovede, ale
my jsme tam byli a moc si to užili! Andersen společně se žáky přijeli koňským povozem na
návštěvu  knihovny  v Padově,  v polských  Sorkwitech  zažili  projekcju  bajek  Andersena,
pohádka  v dánštině  zazněla  v Opočně  a  v Uherském Hradišti  pozdravil  svou  mateřštinou
Andersen polštářová vojska na náměstí. „…po hymne a slávnostnom vztýčení vlajky sme pre
pána Andersena napísali svoje želania, ktoré určite objavíme  v jeho ďalších rozprávkach i
v budúcom roku,“ píší zase považskobystrické děti. V Praze noc probíhala v 11 pobočkách,
účastnilo se jí celkem 130 dětí a navštívil je dokonce Velvyslanec Dánského království - četl
dětem dánsky Císařovy nové šaty, píší z Městské knihovny v Praze. 

http://www.nocsandersenem.cz/


Dalším velmi milým hostem jubilantem letošního ročníku Noci s Andersenem se
stal  František  Hrubín… „po  patřičném uvítání  začala  akce  František,“  píše  OS Jordánek
z Lovčic. Paní učitelka představila nočního hosta a všechny děti během čtení básniček svým
zvoláním „a jó, vždyť to znám,“ zjistily, že verše znají a že František Hrubín pro ně není
neznámým  autorem.  Součástí  hrubínovského  programu  v Rožnově  pod  Radhoštěm  bylo
vyhledání knihy od Hrubína se zašifrovaným dopisem. Sté výročí narození Františka Hrubína
oslavily děti  bublinkami  a dortem v Dobříši.  Pobočka MKPraha,  Jírovcovo nám. hlásí,  že
autor by měl z dětí radost – vyřešily všechny úkoly, které vycházely z jeho knížky Dvakrát
sedm pohádek. Spočítaly, kolik vážila Karkulčina bábovka, doplnily chybějící oloupané rýmy
u Perníkové  chaloupky  a  dozvěděly  se  taky  z tajenky  křížovky,  že  založil  známý  dětský
časopis Mateřídouška. Čtením Pohádky o Františku Hrubínovi končilo hluboko po půlnoci
pohádkové nocování v Šumperku na čtyřech spacích místech ve městě.  Jako celonoční téma
zvolili  Perníkovou chaloupku Františka Hrubína v Břidličné.  Vchod do knihovny ozdobila
nově perníková střecha i s mašličkami. Dokonce, jak píší, měli i živou ježibabu, navíc tak
roztomilou, že ji ani do pece nehodili  „. …a protože jsme v Břidličné, místo kamínků jsme
měli  placaté  břidlice,  na  kterých  byly  nalepeny  úryvky  z pohádek  od  Andersena.“  Děti
v Jihlavě  se  moc  nasmály  při  pohádkách  o  Budulínkovi  či  Otesánkovi  v neodolatelném
provedení souboru NUM z jihlavského gymnázia. „Honzu s ranečkem buchet jsme vypravili
do světa, on samozřejmě nakonec získal princeznu a pozval nás všechny na svatební hostinu,“
píší  děti  z Denního  centra  pro  děti  ze  sociálně  znevýhodněného  prostředí  ve  Žďáře  nad
Sázavou.  Jak pozorně umí pohádkám naslouchat,  musely v závěrečném testu dokázat  děti
v Želeticích u Kyjova. A my už víme, že opravdu umí! Odměnou jim byly nejen špekáčky
opečené na ohni, ale také výborné perníčky z Perníkové chaloupky. V Třebíči děti  vymýšlely
básničky, které pak společně spojily v papírový řetěz. V Nymburku hráli divadlo a s liškou
honili koblížka. Malí čtenáři ze Slavkova-Horního Němčí hledali čarovné zaříkávání jeskyněk
pro Smolíčka  a s Popelkou přebírali  fazole a  korálky… a nakonec se do knihovny potají
nastěhovaly  pohádkové  bytosti  ze  známých  pohádek  a  děti  v Krajské  knihovně  Vysočiny
v Havlíčkově Brodě byly prozkoušeny nejen z kuchařského receptu na koblížky a ze znalosti
jmen sedmi trpaslíků… 

„Inspirovali  jsme  se  Karlem  Hynkem  Máchou  a  stali  jsme  se  básníky,  herci  a
výtvarníky,“ napsali spáči z Milevska. …“k ukázkám jsme si udělali romantickou a tajemnou
atmosféru  –  zapálili  jsme  si  hřbitovní  svíčky“,  hlásili  z DDM  Rokycanech.  Ochotníci
z divadelního spolku J.K.Tyla pro ně připravili interakční představené závěrečné básně Máj.
Celý program v ZŠ Brána jazyků se nesl v duchu Karla Hynka Máchy, a osud? duch Karla
Hynka? přivedl do školy i jejich hosta. Svíčka a v mihotavém světle verše z Máchova Máje,
jež se děti učily nazpaměť… Tak zase za rok! Hynku! Viléme! Jarmilo!

Na mnohá místa zavítal také letošní jubilant Josef Čapek, O pejskovi a kočičce si
povídali  a hráli  v TYMY Všetuly, Psíček a mačička účinkovali  ve slovenské Babiné,  celé
odpoledne s nimi strávily děti MŠ ve Spytihněvi. V knihovně Bašť  zaveršovali a dostali se až
ke Karlu Čapkovi: „Pejsek a kočička, co pekli dort, štěňátko Dášeňka, co rádo sport. Jedna
kapsa, druhá kapsa, devatero pohádek, to pan Čapek pro nás napsal, čti to tam i nazpátek.“
V knihovně na Novém Hradci Králové zase noc trávili v milé společnosti s pohádkou Boženy
Němcové Čert a Káča.  ZŠ Všetaty zase prozradila, že paní učitelka dětem četla z Erbenovy
Kytice, aby je trošku postrašila… A strašidelný horor slovenským dětem ve ZŠ sv.don Bosca
ve Zlatých Moravcích přečetl Čítajbrýľ Ušatý.



V jediný kouzelný večer naši malí spáči navštívili několik desítek hradů a zámků,
např.  v Lysicích,  dále  pak  v  Holešově,  kde  je  čekal  sám  hrabě  Jan  z Rottalu,  který  je
v parádním obleku a s parukou provedl  sídlem i  sklepy,  v uherskoostrožském zámku zase
zažili  stezku  odvahy,  při  prohlídce  strakonického  hradu  je  provázeli  šašek  a  Bílá  paní,
uherskobrodští spáči se vypravili  i  za hranice vlasti  a zdolali  trenčanský hrad. S laskavým
svolením zámeckého kastelána probádali podzemí zámku Hradec nad Moravicí a v zámeckém
parku hledali poklad, Hoštejn hlásí návštěvu hradního ducha Ruprechta, dětem z Horšovského
Týna se podařilo díky pověsti vysvobodit ducha nešťastné Johanky a zámecký pán jim ukázal
knihy, které v jejich knihovně nenajdou …Děti se vydaly i do několika muzeí – MěK Lysá
nad Labem uvádí, že v Muzeu Bedřicha Hrozného číhala muzejní strašidla, na Moravě zase
navštívily Památník Velké Moravy ve Starém Městě, děti z Rokycan se dostaly do vojenského
muzea. V Domažlicích se děti dostaly do muzea modelů vláčků pana Šimáčka, povozit na
drezíně  a  prohlédnout  si  malé  železniční  muzeum  v Zubnicích  se  podařilo  spáčům
z Dobrovolnického  centra  Ústí  nad  Labem.  Knihovna  Klatovy  uvádí  návštěvu  v muzeu
dr.Hostaše  a  půlnoční  strašidelné  čtení  z knížky  Zuby  nehty.   Noc  v duchu  strašidel  a
tématikou Langerových pověstí  a vodníky od Vyšehradu se odehrávala na pobočce MKPraha
Barrandov. Strašidelný průvod s lampióny do nejstarších částí města připravila ZŠ Benešov
Karlov,  ale první jarní bouřka celý průvod zahnala zpět do budovy a tak se vše odehrálo
alespoň  v chodbách  školy.  Strašidla  nechyběla  ani  v Sezimové  Ústí  nebo  Rožmitále  pod
Třemšínem,  kde  proběhlo  řádění  s názvem Strašidla,  hejhejte  se!  Při  nočním putování  za
Bílou paní ZŠ Luže uvádí, že děti se dostaly na hrad Košumberk, kde podepsaly slib čtenáře a
vypustily  lampión štěstí.  V Kyselovicích   děti  vyslechly  vzkaz od Marka Ebena a  pak se
skupina  statečných  vypravila  do  místního  kostela  k  výstupu  na  kostelní  věž,  odkud
dalekohledem sledovaly  vzdálené okolí i na samotnou ves. Dětem pak kněz otec Jiří Putala
krátce pověděl o historii kostela a seznámil je s nejčtenější knihou Biblí.

Letošní noční pohádkové dobrodružství přineslo také mnohá setkání s hasiči a muži
zákona. Do Bolatic dorazil společně s Bílou paní, která dětem popřála dobrou noc, policista,
který prý objíždí všechna spací a čtecí místa v okolí a kontroluje, jak jsou děti v knihovnách
hodné.  To  opravdu  nečekali!  Ve  spolupráci  s Policií  ČR  si  pohádkový  večer  užívali
v Boskovicích, v Lomu se spáči mohli podívat na policejní služebnu, nejvíc se dětem líbilo
policejní vozidlo. Dvakrát za večer se na místní hasičskou zbrojnici vydali v knihovně Vítov,
nejprve na prohlídku, pak v hasičské věži hledali Floriánkův poklad. Ochotní hasiči ukázali
dětem  z Plas  i  hasičská  auta.  Přímo  v knihovně  zadrželi  pašeráka  drog  tři  policejní  psi
v Miletíně,  psí  útulek  navštívily  a  pejskům  krmení  přinesly  děti  z Nového  Bydžova,
záchrannou  stanici  pro  handicapovaná  zvířata  objevily  děti  v Tachově  a  večer  v ordinaci
veterinárního lékaře i se zajímavými historkami si užili spáči z Javorníka. Oddělení dětské
poezie si  v bruntálské knihovně si  vyhlédl  papoušek (nechtěl  ale  dětem nic zarecitovat)  a
fretky, které přinesli místní chovatelé pro pobavení dětí.

Téma společné četby letos přivedlo díky autorům Pavlu Šrutovi a Galině Miklínové
na spoustu míst Lichožrouty,  a „…jak slyšeli,  že se jede za dětmi,  hned ucítili  tu spoustu
ponožek, co tam budou moct posbírat a hned využili  možnost a obsadili školu. Dalo nám
hodně práce všechny je pochytat…“ píší z Frýdlantu. „Honba za Lichožrouty byla na světě.
Z básničky Kuřátko a obilí se totiž ztratily háčky a čárky. Kdo jiný by je mohl vzít, než právě
Lichožrouti?“  napsali  z Hnojníka.  „Spali  jsme  ve  školní  družině,  protože  do  knihovny
bychom se opravdu nevešli. Večer začal čtením Šrutova textu – Mach zíral, Šebestová tomu
vůbec nerozuměla. Tvrdili, že Lichožrouti nejsou…“ ZŠ Velká Bíteš.



Součástí letošní Noci s Andersenem byl také pokus o zápis do České knihy rekordů
O nejdelší pletenou punčochu pro Pipi,“ píší ze ZŠ Kuřim. „Podařilo se nám společně s rodiči
uplést 406 metrů dlouhou punčochu, čímž jsme vytvořili český rekord a budeme zapsáni do
České knihy rekordů.“

Divadelním  představením  „Dobrú  noc,  pani  knihovníčka“  zahájili  Noc
s Andersenem v Popradě.

Poetický večer prožili společně malí čtenáři s dětmi z Centra návazné péče – klubu
Devítka v Krnově.

Česko-polský nebo polsko-český večer  i  noc prožily  děti  z Turnova s nocležníky
z polského Jawora, v Karviné četli polsky s hercem Těšínského divadla Grzegorzem Widerou,
v Lanškrouně vztyčovali vlajky českou, polskou i EU, neb „Noc absolvujeme v rámci česko-
polského  projektu  Blíž  k sobě  ve  společné  Evropě  s dětmi  z polského  Dziezorniowa.“
V Doloplazech uspořádali divadelní představení pro děti z jiné vesnice (Grygov), překládali a
zpívali anglické ukolébavky a hry; spáči ze Žulové se sešli při opékání špekáčků s dětmi ze
Skorošic, podobně v Šumperku předvedla všechna spací místa svá představení v opradovém
divadle.  Zapomenout  nesmíme  na  hudební  pohádku  Mačka  praskačka,  kterou  předvedli
knihovníci  z Library  Maribor  slovinským  dětem  v Radovljici  ani  na  školního  králíčka
Mumínka z Choryně, který „odjel na dovolenou do Vietnamu, kde byl unesen.“ Vietnamskou
pohádku sem přišli v originále i v české verzi přečíst z Centra na podporu integrace cizinců.
Deset! národností – děti americké, korejské, slovenské, belgické, dánské, kanadské, japonské,
rumunské, italské a německé – „deti skladali príbeh o snehovej kráľovnej a o Andersenovi im
porozprávala mamička z Dánska,“ to vše anglicky na QSI v Bratislavě. A v Prostějově měli
noc  s dobrovolníky  z Evropské  dobrovolné  služby,  tentokrát  Ben  z Německa  a  Umut
z Turecka.

V průběhu  celého  svátečního  dne  a  večera  proběhlo  nepočítaně  lampiónových  i
baterkových  průvodů,  diskoték  pyžamových  i  pohádkových,  několik  polštářových  bitev,
celodenní program pro děti celého města připravila Městská knihovna v Rokycanech v čele
s čarodějnicí  Knihomůrou,  Knihovna  A.  Marka  v Turnově  zase  uspořádala  velkolepý
pohádkový kongres i s pohádkovým průvodem. 

Do  knihoven  a  škol  dorazila  celá  řada

osobností,  zpěváků, herců, ilustrátorů, spisovatelů,  za všechny jmenujme: Erik Ondrejička,
Margita  Vaničková,  Iva  Vávrová,  Iva  Hlaváčková,  Lucie  Seifertová  i  Pancho,  Renata
Šulcová, Peter Glocko, Jiří Fixl s manželkou, Ján Navrátil, Michal Pavlovič, Petra Braunová,
Lukáš Hejlík a Alan Novotný, jezdec na historických kolech Josef Zimovčák, … ale třeba
také  Mahulena  Regálová  z Národní  knihovny,  bájný  jednorožec  z Waldenberga,  František
Kvíz, dětský herec ze seriálu Ulice Josef Navrátil,  slovenská superstar Miro Jaroš, Sabina
Laurinová se svým otcem režisérem Františkem Laurinem, Lucie Kaletová, Otakar Brousek



starší,  Milena Steinmasslová,  Vítězslava  Klimtová a  řada  dalších.  “Našich 51 prvňáčků a
druháků ze ZŠ Nový PORG bylo součástí Noci s Andersenem ve ztemnělém obchodě Hermes
v pražské Pařížské ulici. Četli Dana Kolářová, Marie Drahokoupilová a herec Vinohradského
divadla Jiří Dvořák. Děti byly skvělými posluchači. Během čtení se rozpoutala za okny veliká
bouřka, a naše baterkové dobrodružství ve stopách koně Hermíka bylo díky burácení hromu
obzvláště dobrodružné!“

Jaká by to byla Noc s Andersenem bez výčtu pohádkových dobrot? Blanenské děti se
podívaly  do  čajovny,  kde  jim  nabídli  čaj  z babiččiny  zahrádky,  narozeninový  dort  pana
Hrubína zapíjely rychlými špunty děti z KJM, na pobočce Kurská v Brně, dort pro Šípkovou
Růženku snědli v Dačicích, na Kanafáskovi si pochutnali v Uherském Hradišti, připíjelo se na
zdraví  zbraslavského  pohádkovníku  i  spáčů.  Párátkovník  a  další  vlastnoručně  vyrobené
postavičky  skončili  v hladových  bříškách  dětí  ve  školní  družině  v Lounech,  v  soutěži  o
největšího Otesánka ve Zbraslavicích zvítězil starosta, nejbohatší pohádkovou večeři v celých
Čechách a okolí připravily maminky pro děti v Ořechově. A perníkové chaloupky snědli v ZŠ
Radostín  až  v pondělí,  aby  je  viděla  i  paní  ředitelka…  S Machem  a  Šebestovou  ulovili
mamuta a v kuchyňce pomocí pazourků připravili  mamutí  žrádlo spáči z Brna-Svážné,  ani
dětem v Českém Krumlově nevadilo, že mamut byl z kartonu a kožešiny ze zbytků… To na
Gymnáziu  J.Heyrovského  v Praze  5  vytvořili  čarodějnou  kuchařku,  plnou  zaručeně
fungujících rodinných lektvarů zaručujících věčné mládí, moudrost, lásku, ale také stáří nebo
ujímání… A nejen v Havířově vyhlásili soutěž o nejlepší bábovku od maminky. 

Tradičně se také vybíraly finanční příspěvky na první dětský hospic v Malejovicích
nebo jiné humanitární projekty. 

„Nezapomněli jsme na děti, které s námi nemohou poslouchat pohádky, protože jsou
nemocné či postižené, přispěli jsme částkou 230,-Kč na první dětský hospic v Malejovicích,“
píší  ze  ZŠ  Rokycanova  v Sokolově.  V ZŠ  Rajnochovice  vybrali  450,-  Kč,  brněnská  ZŠ
Arménská a KJM Lány hlásí 3.355,-Kč (a ještě něco málo přibude v pondělí) a zároveň si zde
děti  zdobily  smajlíkem   polštářky,  které  našily  šikovné  paní  knihovnice,  polštářků  bylo,
považte, více než 200!!! Ve Rtyni v Podkrkonoší vybrali spáči  950,- Kč, 558,-Kč registruje
Moravská Třebová, Tachov hlásí  750,-Kč; na účet do Malejovic jsme poslali  1670,-Kč, píší
žáci  z Čelákovic,  a  malí  čtenáři  z Uherského  Hradiště  přispěli  částkou  340,-Kč.  „Do
Malejovic poputuje částka  3 950,-Kč,“ píší  žáci ZŠ K.H.Máchy v Doksech a pokračují:  „I
letos jsme vyráběli panenky za pomoci maminek a babiček v rámci projektu UNICEFu Ušij
panenku-zachráníš  dítě,  celých  81  panenek  spatřilo  svět.  Částka  získaná  prodejem  bude
určena na očkování dětí proti dětským nemocem v rozvojových zemích Afriky a Asie.“ „Děti
také přispívaly částkou 50,-Kč na obnovu zemětřesením postiženého ostrova Haiti. 

Celkovou částku 9500,- Kč jsme poslali humanitární organizaci Adra a naše podpora
poputuje do vesnic v distriktu Petit Goave a bude věnována na zajištění pitné a užitkové vody
pro zdejší obyvatele,“ píší ze ZŠ Kuřim.  „Odevzdali jsme 1236,- Kč Charitě Frýdek-Místek,“
hlásí ZŠ Palkovice, „panu řediteli na provoz dětského klubu Nezbeda. Byly to peníze těžce
vydělané. Opravdu to dávaly děti dětem. Bylo zajímavé pozorovat reakce dětí i dospělých…“
„Nezapomněli jsme ani na sbírku pro dobrou věc, loni jsme pomáhali dětem, letos vybrané
korunky věnujeme na místní knihovnu,“ píše ZŠ Kounice a Mezera o.s.  

Všichni, kteří se do podobných sbírek zapojili a nemysleli v průběhu pohádkové noci
jen na sebe, si zaslouží velký díky a obdiv.

Z hlášení  o  průběhu  pohádkové  noci  se  dozvídáme  také  o  aktuální  situaci
s výsadbou  stromů  pohádkovníků.  Pohádkové  stromky  Fabularius  Anderseni jsou



vysazované od roku 2005 na památku společného nočního čtení  pohádek. Někteří  se sice
teprve  chystají  sázet,  ale  přesto  sečtením  všech  nových  sazenic  i  stávajících  rostoucích
stromků za 5 let trvání této tradice je to les čítající minimálně 1779 exemplářů, o které se děti
pravidelně  starají,  zalévají,  chodí  k nim  číst  pohádky.  A  nemusí  to  být  jen  živé  stromy,
fantazie  do  knihoven  a  škol  zasela  i  semínka  keramických,  dřevěných  i  papírových
pohádkovníků, např. v Kostomlatech  nad Labem, kde v obecní knihovně děti věšely obtisky
svých rukou se vzkazy. Starostka slovenské obce Slavkovce nám prozradila, že „v minulom
roku vysadili briezku a v tomto roku jej na úvod zverili svoje tajné želania. Deti staršie si ich
napísali  a zložili  do obalu z kindervajíčka a maličkí,  ktorí  ešte nevedia písať,  si nakreslili
obrázek   svojho  želania  a  tak  na  našej  briezke  visí  30  tajných  želaní…“  Přáníčka  na
pohádkovník  pověsily  také  děti  ZŠ Hanspaulka  v Praze  či  děti  z  Pěkova.  A děti  ze  Štětí
zaveršovaly: 

Krásný strome Andersene,
každý rok si vzpomeneme.

K pěti letům tvého bytí,
přejeme ti hodně žití!

Přehled průběhu deseti let trvání Noci s Andersenem

 Ro
k Místa Děti Dospělí Celkem Hospic Stromy Polsko Slovensko 
200
0 1 25 8          

200
1 39              

200
2 72 1500 300 1800       1

200
3 151 3 494 842 4 336     5 7

200
4 264 7 639 1 555 9 194 21 425   11 10

200
5 408 12 270 2 246 14 516 23 006 386 22 28

200
6 487 14 669 2 590 17 259 14 591 118 28 46

200
7 590 19 886 3 655 23 541 22 084 226 32 65

200
8 664 22 073 5 036 27 109 15 933 227 45 77

200
9 839 26 948 5 419 32 367   273 47 118

201
0 905 31 256 9 984 41 240   549 42 122

V průběhu trvání projektu se připojilo i několik spacích míst v Rakousku, Německu a
ve Slovinsku.

Projekt Kde končí svět, který zastřešuje stávající aktivity dětských oddělení, motivuje
knihovníky k jejich inovaci a zároveň propaguje dětské čtenářství i činnost dětských oddělení
vznikl v roce 2000. 

Knihovny  se  zapojují  jednotlivými  akce  nebo  se  v regionu  spojují  do  společných
projektů.  Mohou  se  účastnit  v několika  kategoriích:  oblast  dětského  čtenářství  (aktivity



podporující dětské čtenářství), oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní, oblast výtvarných
soutěží a oblast literárně-dramatická. 

V sedmém ročníku projektu, který byl opět koncipován jako dvouletý projekt, tj. na
roky 2009 - 2010 jsme se spolu s dětmi ptali JAKOU BARVU MÁ SVĚT?
     Svět není černobílý jako šachovnice. A není přísně jednoznačný tak jako dobro a zlo,
pravda a lež. Je různorodý, barevný… Je krásný! Klene se nad námi v oblouku duhy a děti
černé, žluté, bílé v něm mohou zažít pestrá dobrodružství. 
     Někdo miluje černý humor, jiný čte rád červenou knihovnu. Jeden má rád Červenou
Karkulku, druhému zčervenají tváře vzrušením nad stránkami O Bílé paní, O Bílé Karolíně a
Černé Karolíně,  O Zlatovlásce,  O zlaté rybce  či O růžovém kocourovi. Třetí je celý zelený
strachem ze Zeleného paprsku Julese Verna… Pomůže Anna ze Zeleného domu rozluštit Enid
Blytonové Záhadu zelené rukavice? Píše si do deníku kocour Modroočko příběhy O hnědém
medvědu ze zeleného údolí, nebo pohádky O modrém ptáčkovi? Nepopíchá se Violka, fialová
víla o Fialové ježky Karla Hvížďaly? 
     Široké a dobře známé téma dalo knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Mohly si
prostě hrát se štětcem a barvami. Mohly si pohrát s barvami v názvech knížek, ve jménech
spisovatelů. Zamyslet se nad symbolikou barev. Položit dětem otázku: Mají slova barvu? A
mohou  barvy léčit?  Umíte  napsat  modrou  báseň?  Přijdete  na  Zelený  čtvrtek  oblečení  do
zelené? Co je bílého na Bílé sobotě? Jakou barvou si vymalovat knihovnu? Jaké to je být
barvoslepý? A jaké vidět svět očima psa? Jaké je vůbec nevidět? Mohou ublížit růžové brýle?
A černé myšlenky? Jsou horší černé díry ve vesmíru než bílá místa naší (literární) paměti…?
… a mnoho dalších otázek. 

Knihovny se svými dětskými čtenáři se s tím popasovaly po svém – od výtvarných
soutěží až po dramatizace známých či autorských povídek (pohádek). Zapojily se děti všech
věkových kategorií, někde nezapomněly ani na své předškoláky.

Do sedmého ročníku celostátního projektu „Kde končí svět“ se zapojilo 71 knihoven
se 145 projekty - rozděleno podle jednotlivých oblastí:

1) oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství) 48 projektů
2) oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní 45 projektů
3) oblast výtvarných soutěží 47 projektů
4) oblast literárně-dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek…)   5 projektů

Projekt  byl  vyhlášen  15.  února  2009.
Přihlášky  byly  odesílány  do  31.  března
2009.  Regionální  kola  proběhla  v různých
termínech – ukončena byla 30. dubna 2010. 

Slavnostní zakončení a vyhlášení se konalo
1.  června  2010  v prostorách  Ministerstva
kultury ČR v Praze.



Na Rytíře krásného slova  byli v Konírně MK ČR slavnostně pasováni:
Dospěláci:
Alena Ježková, spisovatelka
Ivana Hutařová, knihovnice
Arnošt Goldflam, interpret

Děti:
Ema Albrechotvá, KDK Příbramsko
Leo Búžik, KDK Praha
Monika Hrabáková, KDK Středočeši
Aneta Kavalíková, KDK Liberecko
Nikola Kellerová, KDK Jihočeši
Anna Kolářová, KDK Plzeňsko
Patrik Maryško, KDK Liberecko
Markéta Mertová, KDK Zlínsko
Michaela Nebeská, KDK Ústecko
Marika Podhájecká, KDK Východočeši
Martina Reissnerová, KDK Zlínsko
Anna Vaňková, KDK Východočeši
Barbora Večeřová, KDK Jihomoraváci
Kateřina WÜnshová, KDK Východočeši

Anketa  SUK – Čteme všichni  o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku
probíhá  každoročně  od  ledna  do  března.  V loňském  roce  byla  vyhlášen  již  18.  ročník.
Organizátorem je Sukova studijní knihovna literatury pro mládež a Klub se jí tradičně účastní
a spolupracuje při slavnostním vyhlašování výsledků ankety. Slavnostní vyhodnocení probíhá
v  Památníku  národního  písemnictví  na  Strahově  za  přítomnosti  oceněných  spisovatelů,
ilustrátorů a nakladatelů. Součástí programu je autogramiáda tvůrců. Součástí je autogramiáda
tvůrců. Vyhlášení výsledků 18. ročníku proběhlo 31. 3. 2010. 

V rámci ankety se udělují následující ceny: Cena dětí;  Cena knihovníků; Cena Noci
s Andersene;  Cena ministra  školství  mládeže  a  tělovýchovy  za  přínos  k  rozvoji  dětského
čtenářství.  První  tři  ceny jsou anketní,  cena  ministra  je  udělována  na  základě  rozhodnutí
poroty složené z učitelů českého jazyka. Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv
knihu,  vydanou  v  příslušném  kalendářním  roce,  porota  učitelů  posuzuje  pouze  novinky
českých autorů. Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé.

Výsledky ankety SUK 2010:
Cena dětí:
1. místo: Stephenie Meyer: Rozbřesk (Egmont)
2. místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky (Albatros)
3. místo: Michaela Burdová: Poselství jednorožců. Záchrana Lilandgarie (Fragment)

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy: (uděluje se bez rozlišení pořadí)
Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků (Mladá fronta)
Daniela Krolupperová – Miloš Kratochvíl: Draka je lepší pozdravit (Mladá fronta)
Radek Malý: Kam až smí smích (Meander)
Iva Procházková: Nazí (Paseka)
Nebe – peklo – ráj. Tyglík české poezie... (Albatros)



Cena knihovníků SKIP:
1. místo: Renáta Štulcová: Růže a krokvice (Knižní klub)
2. místo: Alena Ježková: Řecké báje (Albatros)
3. místo: Jiří Kahoun: Štěstíčko a kocouří dědeček (Knižní klub)

Cena Noci s Andersenem:
Renáta Štulcová: Růže a krokvice (Knižní klub)

Také  další  projekt  ÚIV  -  Národní  pedagogické  knihovny
Komenského v Praze s názvem  Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka si
ihned od prvního ročníku, který se konal  v roce 2009, získal srdce knihovnic
i malých čtenářů. Na projektu se velkou měrou podílí i KDK SKIP.
Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní
docházky  a  vytvořit  základ  pro  pravidelný  návyk  k  četbě,  který  je

rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky
i pozdější uplatnění v životě.

Projekt chce podchytit zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim
četbu ve výuce zprostředkují tzn. učitelé a knihovníci dají najevo, že úspěšným zvládnutím
čtení dosáhli něčeho opravdu mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě
jedničky na vysvědčení. 

Knížka pro prvňáčka je kniha, kterou napíše renomovaný český autor speciálně pro
prvňáčky  určitého  školního  roku  a  která  se  nebude  moci  získat  volně  v knihkupectvích.
Knížku zdarma obdrží děti přihlášené do projektu na slavnostní akci. 

Žáky  prvních  tříd  mohla  do projektu  přihlásit  škola,  školní  knihovna  nebo  dětské
oddělení  veřejné  knihovny.  Prvňáčci  se  účastnili  různých  aktivit  k rozvoji  čtenářské
gramotnosti.  Byly  to  zejména  tématicky  zaměřené  návštěvy  dětských  oddělení  knihoven,
společná  čtení  dospělých  s dětmi,  besedy  se  spisovateli  nebo  ilustrátory  apod.  Na  konci
školního  roku  dostali  prvňáčci  svou  knížku.  Knihou  pro  prvňáčka  byla  původní  česká
novinka,  která  byla  vytvořena  výhradně  pro  účastníky  projektu  a nelze  ji  koupit  v běžné
knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2009/2010 to byla knížka předního
spisovatele  Jiřího  Kahouna  „Legrační dům“,  kterou  ilustroval  známý  ilustrátor  Jiří  Fixl.
Knížka vyšla v nákladu 13 000 výtisků.



Základní statistické informace o projektu v     roce 2010:      
Do  projektu  se  zapojilo  celkem  355  základních  škol z celé  republiky,  z toho  303
prostřednictvím  dětských  oddělení  veřejných  knihoven.  Celkově  více  než  12 000  žáků
prvních  ročníků  ZŠ,  se  kterými  jejich  učitelé  v průběhu  školního  roku  nadstandardně
pracovali (návštěvy knihovny, besedy s autory dětských knížek, společná čtení). 

Projekt  byl  vyhlášen  na webových  stránkách  Ústavu  pro  informace  ve  vzdělávání
v listopadu 2009. Konečný termín přihlášení do projektu byl 31. 1. 2010. Konečný termín
zaslání  vyhodnocení  projektu  byl  30.  4.  2010.  Ve druhé polovině  května  byly  rozesílány
knížky.

Slavnostní  předávání  knížek  a  setkání  vybraných  dětí  se  zástupci  MŠMT a  tvůrci
knihy proběhlo 2.6.2010 ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT v Praze a 3.6.2010 v Mahenově
knihovně v Brně. Do konce června 2010 pak probíhalo slavnostní předávání knih v regionech.

Jako každý rok se na začátku prázdnin 2010 sjely knihovnice nejen z České republiky
do Městské knihovny Chrudim na tradiční knihovnickou dílnu Setkání s loutkou. 

Dílna se konala 1.  – 3.  7.  2010. Po celé  tři  dny vládla  krásná tvůrčí  atmosféra,  o
kterou se postarali lektoři MgA. Václava Křesadlová a MgA. Martin Hak. Kromě tvůrčích
dílen účastnice navštívily  vybraná představení  nabídky z Festivalu amatérského loutkářství
Loutkářská Chrudim. 

Atmosféru  Loutkářské  Chrudimi  si  s
námi užila také herečka Jitka Smutná a
spisovatelka  Petra  Braunová,  které  v
knihovně vystoupily se svým pořadem
Smutná Braunová. 
Jitka Smutná,  Petra Braunová a Iveta
Novotná byly také hosty pořadu v ČRo
Pardubice. 
Tento projekt byl realizován s finanční
podporou MK ČR a SKIP ČR. 

V rámci festivalu Jičín – město pohádky se konala
15. knihovnická dílna.  Tématem  dílny pořádané
ve dnech 7. – 9. září 2010 byla Česká pohádková
klasika. 

Knihovnické  dílny  se  zúčastnilo  47
knihovnic  z celé  ČR.  Na  slavnostním  zahájení



zazpíval  Jakub  Kazda.  Poté  v Galerii  radosti  následovala  vernisáž  výstavy  „Pocta  Jiřímu
Trnkovi“, kterou připravilo STUDIO TRNKA, a na které promluvil akademický malíř Jiří
Fixl. Mnozí již dopoledne, někteří až odpoledne navštívili knižní veletrh Svět knihy v obřadní
síni jičínského zámku. Odpoledne se účastnice prošly v pohádkovém průvodu  na téma Česká
pohádková klasika a byly přítomny na zahájení festivalu na Valdštejnově náměstí. V podvečer
některé kolegyně využily možnost navštívit představení Městského divadla Mladá Boleslav
Strakonický dudák a většina se účastnila večerního koncertu souboru Musica Bohemica v K-
klubu.

Druhý  den  od  8.30  hodin  byly  v dětském  oddělení  knihovny  jeho  pracovnicemi
připraveny  dvě  ukázkové  besedy,  jednak  Svatební  košile  K.J.  Erbena  (ukázka  práce
s literárním textem zaměřeným na II. stupeň ZŠ) a Harry Potter (soutěž pro mladší žáky).

Mezi akcemi bylo možné si přímo v dětském oddělení prohlédnout putovní výstavu
loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové Potulná pohádková země. Od 10.00 hodin
následovala  beseda  s programovým  ředitelem  Albatrosu   Ondřejem  Müllerem  na  téma
Komiks a od 11.00 přátelské setkání s autorkami nové knihy Mojmír, cesta pravého krále,
spisovatelkou  Renatou  Štulcovou  a  ilustrátorkou  Renátou  Fučíkovou.  Po  obědě  bylo  na
programu v Porotním sále zámku mezioborové kolokvium Mediace rozvodových sporů o děti.
Odtud  jsme  se  přesunuly  opět  do  knihovny,  kde  od  16.00  hodin  v hudebním  oddělení
spisovatelka  Simona  Wagnerová  představovala  svou  knihu  Špicberský  deník  neposedné
maminky. Po rychlé večeři byl v 19.00 hodin na stejném místě již připraven pan Petr Holán,
který  společně  s turnovskou  knihovnicí  Evou  Kordovou  představil  svou  novou  knihu
Vyprávěnky čubičky Kvídy. Večer byl uzavřen přátelským posezením s písničkou.

Poslední  den  dopoledne  se  v aule  Lepařova  gymnázia  konalo   jazykové
minisymposium Klasika v české pohádce a odpoledne v dětském oddělení knihovny setkání
nad knihou Putování za nejmocnějším kouzlem – se spisovatelkou Danielou Krolupperovou a
ilustrátorkou Editou Plickovou. 

Putovní  výstava  loutek
spisovatelky  a  malířky  Vítězslavy
Klimtové  vytvořených  na  základě
ilustrací  z jejích  dětských  knížek
nazvaná  Potulná  pohádková  země je
projektem KDK SKIP. 

Projekt byl zahájen v roce 2009,
kdy  se  do  něho  zapojilo  43  knihoven.



V roce 2010 se projektu účastnilo 62 knihoven z celé ČR. Výstavy v knihovnách si prohlédlo
15 320  dětí  a  954  dospělých.  Díky  velkému  zájmu  knihoven  budou  loutky  putovat  po
republice i v roce 2011.

Projekt zahrnuje tři výstavní soubory, které putují republikou po třech trasách tak, aby
bylo  uspokojeno  v co  možná  nejkratší  době co  nejvíce  zájemců.  Každý  ze  tří výstavních
souborů obsahuje 15 loutek skřítků, strašidel, čertů nebo víl a elfů. 

Každá z  knihoven zapojených  do projektu  má podle  svých možností  a  podmínek
výstavu zapůjčenou na dva až tři týdny; výjimku tvoří období letních prázdnin a vánočních
svátků, kdy je doba setrvání výstavy v jednou místě delší.

Trasy putování jsou naplánovány tak, aby si jednotlivé knihovny mohly exponáty mezi
sebou předávat bez velkých finančních nároků na dopravu. V případech, kdy byla vzdálenost
mezi  jednotlivými  knihovnami  větší,  byl  převoz zajištěn  garantem projektu  nebo uhrazen
knihovně, která převoz zajišťovala.

Ve  většině  knihoven  zúčastněných  v projektu  probíhají  v rámci  konání  výstavy
tématické výtvarné dětské soutěže a další doprovodné akce.

Součástí  projektu  putovních  výstav  byla  i  setkání  se
spisovatelkou V. Klimtovou: besedy, autorská čtení,  písničkové
pořady,  výtvarné  dílny.  Ve  třech  knihovnách  proběhlo  setkání
s Vítězslavou  Klimtovou,  kterou  doprovázel   hudebník  Pavel
Půta:  13.  9.  2010
v Městské
knihovně  Český
Krumlov,  4.  11.

2010 v Místní knihovně Miletín a v Knihovně
města Hradce Králové. Zde kromě hudebního
pořadu  proběhly  křty  nových  knížek  paní
Klimtové  -  Lexikon  ohrožených  druhů
strašidel 4. díl, Lexikon houbových skřítků a
Dřevěný  pradědeček.  Tyto  pořady  navštívilo
223 dětí a dospělých.

V  sobotu  27.  listopadu  2010  se  v  našich
knihovnách konal již čtvrtý ročník celorepublikové akce
Den pro dětskou knihu. Na děti i dospělé čekaly kvízy a
soutěže,  povídali  si  s nimi  spisovatelé,  svou  produkci
představovali nakladatelé a knihkupci. 

http://www.dendetskeknihy.cz/


Projekt garantuje  sekce Veřejných knihoven SKIP ČR, Klub dětských knihoven se
pouze podílí na jeho propagaci a organizaci.

V roce 2010 byl  vyhlášen třetí  ročník soutěže o
nejlepší  dětské  oddělení,  příp.  dětskou  knihovnu,
nazvané Kamarádka knihovna.

Knihovny  se  mohly  do  soutěže  přihlásit
nejpozději do 30. 6. 2010.  Do třetího ročníku soutěže se
přihlásilo celkem 101 dětských oddělení knihoven z celé
ČR.

Do 15. 12. 2010 musely přihlášené knihovny zaslat do Národní knihovny ČR vyplněná
vysvědčení,  prostřednictvím  kterých  dětští  čtenáři  vyjadřují  míru  spokojenosti  se  „svou“
dětskou knihovnou. Spokojenost dětí s knihovnou je hlavním kritériem hodnocení v soutěži.
K tomuto dětskému hodnocení, které je sice cenné a bezprostřední, ale přesto je subjektivně
ovlivněno, se dále přičítají body za kritéria odborná: týdenní provozní doba oddělení pro děti,
procento registrovaných dětských čtenářů z celkového počtu dětí v obci, počet výpůjček na
jedno  registrované  dítě,  počet  akcí  pro  děti,  počet  stanic  veřejného  internetu  přístupných
dětem apod. V soutěži se rovněž posuzuje vstřícnosti webových stránek či celkové prostředí
oddělení pro děti. 

Dalším z hodnotících  kritérií  je  také členství  a aktivita  v Klubu dětských knihoven
SKIP.  Body  "navíc"  je  možné  získat  za  autorství  aktivit,  které  mají  celostátní,  případně
celoregionální  význam,  event.  byly  přejaty  větším  počtem  knihoven  v celostátním  nebo
regionálním měřítku.

Generálním  partnerem  a  sponzorem  soutěže  je  jako  v minulých  dvou  ročnících
společnost 3M Česko.



Regionální klubka KDK 

Klub  je  nejpočetnější  odbornou  sekcí  SKIP  ČR.  Z důvodu  lepší  koordinace  jeho
aktivit a možnost častějšího setkávání existuje od roku 1997 organizační struktura KDK, jejíž
model funguje dodnes. Jednotlivé regiony mají vlastní tzv. regionální klubka. Toto rozdělení
nekopíruje správní dělení ČR na kraje, ale vychází z potřeb, možností, společných zájmů  a
počtu členů v jednotlivých oblastech. V současné době existuje12 regionálních klubek.

Každé regionální klubko má svého předsedu; v současnosti jsou na těchto pozicích ve
všech regionech ženy. Každá z předsedkyň regionálního klubka garantuje fungování klubka
ve svém regionu. Zajišťuje organizační  stránku koordinačních a pracovních schůzek členů
klubka  a  průběh  společných  projektů  a  aktivit  KDK na  regionální  úrovni.  Zároveň  s tím
zastupuje předsedkyně své klubko ve vedení KDK, tj. v Mozkovém trustu.

Schůzky členů  klubek v jednotlivých  regionech  se  konají  nejméně  dvakrát  ročně;
v aktivnějších regionech častěji.

Přehled jednotlivých regionálních klubek KDK a jejich předsedkyně:

Regionální klubko  Praha
Magdaléna Řeřichová 
tel. +420-222-113-341, 222-113-361
e-mail: rerichom@mlp.cz

Regionální klubko Střední Čechy
Michaela Baštecká 
tel.: +420-325-551-255
e-mail: bastecka@system602.cz

Regionální klubko Plzeňsko
Mgr. Helena Šlesingerová 
tel: +420-377-201-427
e-mail: pro.deti@kmp.plzen-city.cz

Regionální klubko Jižní Čechy
Václava Vyhnalová                                                             Účastnice dílny Setkání s loutkou v Městské knihovně v Chrudimi

tel: +420-381-292-247
e-mail: knihovna@plananl.cz

Regionální klubko Východní Čechy
Iveta Novotná
tel.: +420-469- 620- 223
e-mail: novotna@knihovna-cr.cz

Regionální klubko Liberecko
Eva Kordová
tel.: +420-481-321-841
e-mail: kordova@knihovna.turnov.cz

Regionální klubko Zlínský kraj
Miroslava Čápová 
tel.: +420-632-552-225
e-mail: detske@knihovnabbb.cz                                                  Noc s Andersenem v Městské knihovně v Týnci



Regionální klubko Jižní Morava
Mgr. Jana Nejezchlebová 
tel.: +420-541-646-125
e-mail:jananej@mzk.cz

Regionální klubko Severní Morava
Dana Kochová 
tel.: +420-596-813-208
e-mail: detske@knih-havirov.cz 

Regionální klubko Karlovarský kraj
Mgr. Eva Novotná
tel.: +420-354-430-957-8
e-mail: ave.antovon@seznam.cz

Regionální klubko Severní Čechy
Petra Haldová
tel.: +420-416-732-453
e-mail: dětské@ok-litomerice.cz

Regionální klubko Příbramsko                                               Den pro dětskou knihu v Městské knihovně v Děčíně

Mgr. Kateřina Pechová
Tel.: +420-318-520-763          
e-mail: knihovna.dobris@iol.cz

Přehled činnosti regionálních klubek 

Regionální klubko Praha
Klubko  je  tvořeno  výhradně  pobočkami  Městské  knihovna  v Praze.  Klubko

neorganizuje svoje vlastní akci, ale zapojuje se aktivně do celoklubových akcí a projektů.
Nejvíc poboček MKP sa připojilo  k Noci s Andersenem,  k projektu Kde končí svět, dále se
zúčastnily ankety SUK a Dne pro dětskou knihu.

V období prázdnin klubko zrealizovalo výstavu vítězných prací jednotlivých regionů
projektu  Kde končí  svět.  U čtenářů  a návštěvníků knihovny na  Mariánském náměstí  měla
výstava velký ohlas.

Do třetího  ročníku soutěže  Kamarádka  knihovna jsou přihlášené  všechny pobočky
MKP.

Regionální klubko Střední Čechy
Do roku  2010  vstoupil  středočeský  Klub  dětských  knihoven  zorganizováním  řady

besed spisovatelky  Ivony Březinové.  Její  pořad  s názvem „Básník  v báglu“  byl  připraven
k letošnímu  200.  výročí  narození  K.H.Máchy.  Z našeho  klubka  se  zapojilo  celkem  8
knihoven, tudíž se jednalo o značně logisticky náročnou akci. Toto turné proběhlo po celém
středočeském kraji od 3. do 11.5.2010. Poutavá akce pro starší žáky základních škol se setkala
s velkým zájmem a ohlasem nejen posluchačů, ale i jejich pedagogů a nás knihovnic. 

Konec května byl ve znamení tradičního „klubkového“ dvoudenního setkání.  Letošní
motto  jsme  si  zvolily:  Literární  procházky.  V letošním  roce  se  cíleně  stala  pořádající
knihovnou Městská knihovna v Nymburku. Každoroční akce - Hrabalovo Kersko, se kterou
jsme chtěly seznámit i knihovnice z ostatních knihoven se konala právě 22.května. 

Celé setkání  začalo již  o den dříve.  Sešly jsme se v pátek 21.května v pohodovém
prostředí dětského oddělení místní městské knihovny. Nymburské kolegyně nám předvedly
svoji práci s dětskými čtenáři v pásmu zvaném Klíčování. Jedná se o hrátky s abecedou pro
žáky  2.  tříd.  Poté  jsme  se  vydaly  na  literární  procházku  Nymburkem.  Určitě  tato  forma



prezentace rodného města prostřednictvím slavných osobností spjatých s daným městem či
regionem má velký potenciál  a  lze ji  s úspěchem přizpůsobit  i  pro menší  města  či  vísky.
Velmi  žádoucí  je  i  participace  pedagogů  vyučujících  dějepis,  zeměpis  či  český  jazyk.
Lákadlem je zařazení místních pověstí , ať již se strašidly či bez. 

Do těchto jarních seminářů  pravidelně zařazujeme i různé výtvarné techniky, které se
hodí pro dětská oddělení knihoven – tzn. rychlé, jednoduché a finančně nenáročné .  V duchu
těchto podmínek jsme letos vyráběly šálky z fáčoviny a náhrdelník ze zbytků hedvábných
provázků.  Fáčovina je levná a lze z ní  bez větších znalostí  výtvarných technik vytvořit  i
praktické velkoplošné dekorace pro dětská oddělení.
Použily jsme techniku „studené batiky“ a vzniklo nepřeberné množství barevných kombinací.
Vytvořené šálky byly jako dělané na literární procházky… 
Sobotní den patřil již podvanácté panu Bohumilu Hrabalovi – Hrabalovo Kersko.  Účastníci si
mohli  protáhnout tělo při tradičním pochodu“ Po místech,  která měl Bohumil Hrabal rád“
nebo  využít  cyklostezky  podél  Labe  popř.  se  do  Kerska  dopravit  autobusem.  Odpolední
program probíhal na poetické zahradě Lesního ateliéru Kuba – ať se jednalo o koncert kapely
Ponožky pana Semtamťuka či návštěva čestného hosta Josefa Dvořáka a v neposlední řadě
ukázky  z divadelní  inscenace  Slavnosti  sněženek  divadelního  spolku  Hálek  z Nymburka.
Odpolední deštík, který nad Kersko zavítal, zapříčinil i pravou pábitelskou atmosféru – herci
čvachtali  v blátě,  zastřelený  kanec  promáčený  deštěm  vypadal  špíš  jako  foxteriér  a
akademickému malíři Junkovi teklo z nákupu. Mistr Karel už ale myslivcům sežral salámy již
na plném slunci.  Postřižinské pivo teklo proudem, lidé si pochutnávali na pečeném seleti,
potkávali se známí a seznamovali se neznámí. Ale důležité je, že se všichni báječně bavili.

Dne 12.října 2010 jsme se sešly na pracovním setkání v Městské knihovně v Čáslavi.
Čáslavská knihovna připravila doprovodný program včetně návštěvy kostelní věže, kde byly
údajně  objeveny  ostatky  Jana  Žižky  z Trocnova.  Výhled  z druhé  nejvyšší  kostelní  věže
v České republice byl okouzlující díky krásnému slunečnému počasí.  Čáslavská knihovna a
muzeum sídlí v krásné, nově zrekonstruované, historické budově  přímo v srdci města. 

Na  programu pracovního  setkání  bylo  zejména  zhodnocení  činnosti  klubka  v roce
2010,  koordinace  vzájemné  spolupráce,  zapojení  jednotlivých  knihoven  do  celostátních
klubových akcí jako je např. Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Kde končí svět, Celé
Česko čte dětem, Den pro dětskou knihu. 
Odpoledne nás čekal seminář a beseda se spisovatelem Janem Řehounkem, jehož tvorba jak
pro dospělé tak i pro děti krásně korespondovala s naším tématem Literárních procházek.



Regionální klubko Plzeňsko 
     Regionální klubko Plzeňska pracuje pravděpodobně v komornější podobě, než je tomu
v ostatních krajích. 
     To je dáno zejména místní situací. Plzeňský kraj je sice co do rozlohy (7.561 km2) třetím
největším krajem v republice, avšak počet obyvatel ho řadí až na deváté místo, navíc každý z
jeho sedmi okresů má výrazně odlišný charakter. Struktura osídlení je netypická, statistiky
vykazují vysoký podíl staršího obyvatelstva, úplně zde chybí města střední velikosti, kromě
„velké“  Plzně  (169.273  obyv.),  kde  žije  plná  třetina  obyvatel  regionu,  tu  převládají
nerovnoměrně  rozmístěná  malá  města  s malými  knihovnami,  a  tedy  malým  počtem
knihovníků. Proto i v minulosti spolupráce knihoven fungovala spíše na úrovni ředitelů než
řadových pracovníků. 
     Navzdory tomu se situace u nás každým rokem zlepšuje.  

     Členská základna: Během posledního roku vzrostl náš počet ze sedmnácti na dvacet členů
(od r.  2006, kdy nás bylo 8,  nárůst  na 250 %!).  Letos  se nově připojila  Petra  Pekárková
z Ústřední knihovny pro děti a mládež KMP, Martina Najmanová z MěK Železná Ruda a Iva
Baumruková  z MěK  Přeštice,  která  však  obratem  z knihovny  odešla  a  byla  vystřídána
Michaelou Hrubou. Dagmar Hypiusová z MěK Nýrsko odešla do důchodu a nahradila ji Věra
Valdmanová.
     V klubku jsou zastoupena města Blovice, Dobřany, Horažďovice (2 x), Horšovský Týn,
Klatovy (2 x), Nýrsko (2 x), Plzeň (5 x), Přeštice, Rokycany, Staňkov, Starý Plzenec, Strážov
a Železná Ruda.  

     Formy spolupráce: Všechny kolegyně jsou přihlášené do konference Andersen, odkud
čerpají základní informace. K. Smílková z KMP - OK Bory všem průběžně přeposílá dětské
čtenářské  soutěže,  vzniklé  na  půdě  Knihovny  města  Plzně.  Scházíme  se  na  pravidelných
schůzkách a v případě potřeby dále komunikujeme telefonem či e-mailem. Naše knihovny se
zapojily do celostátních akcí (Noc s Andersenem, anketa SUK 2009, Den pro dětskou knihu,
Týden knihoven, Škola naruby, pasování dětí na čtenáře, Kamarádka knihovna aj.). 

     Společné schůzky: Od poslední valné hromady byly uskutečněny 2 společné schůzky
v zasedací síni Knihovny města Plzně (20. ledna a 28. dubna). Na programu bývají informace
z jednání  Mozkového trustu  KDK,  informace  a  zážitky  z celostátních  akcí  KDK, výměna
zkušeností, materiálů apod. a příprava společných akcí – letos regionálního kola projektu Kde
končí svět (viz níže).  Průměrná účast na našich setkáních se zvýšila z předloňských 10 a
loňských 11 na 14 lidí. 

     Kde  končí  svět:  Klubko  se  zapojilo  do  VII.  ročníku  projektu  Kde  končí  svět
2009/2010. Přihlásilo 10 knihoven (MěK Horažďovice, Horšovský Týn, Nýrsko, Rokycany,
Staňkov, Knihovna města Plzně – Ústřední knihovna pro děti a mládež, obvodní knihovny
Bory  a  Doubravka,  Bolevec  a  Lobzy)  s výtvarnými,  literárními,  případně  dramatickými
projekty. 

     Regionální kolo, společné setkání dětí-čtenářů knihoven Plzeňského kraje s kulturně
vzdělávacím programem se uskutečnilo ve středu 19. května 2010 v hlavní budově Knihovny
města Plzně. Akce proběhla pod záštitou RV SKIP 04 a dále byla finančně podpořena MK ČR
a Knihovnou města Plzně. Regionálního kola se zúčastnilo celkem 102 lidí (z toho bylo 84
dětí a 18 dospělých). Skupinový i společný program byl sestaven s ohledem na věkové rozpětí
dětí (od předškolního věku až po devátou třídu) a zahrnoval návštěvu míst, která jsou zejména
pro mimoplzeňské děti běžně nedostupná: 



 Divadlo  dětí  Alfa  (návštěva  loutkového  divadelního  představení  „Hrnečku,  vař!“;
prohlídka divadelního zákulisí a divadelních dílen s odborným výkladem).

 TV  ZAK  (exkurze  do  televizního
studia s možností vyzkoušet si práci
redaktora či moderátora).

 Polanova  síň  Knihovny  města
Plzně  (společné  setkání  delegací
v různých  barvách  a  s „barevnými
zdravicemi“;  výstava  oceněných
obrázků;  dětské  divadelní
představení  Jakou  barvu  má  svět?
v podání  ZŠ  Rokycany;  beseda
s autory  knihy  Půl  kopy pohádek a
pověstí  z     plzeňského  kraje   –
spisovateli  Markétou  Čekanovou,
Zdeňkem  Zajíčkem  a  ilustrátorem
Vhrsti; prodej knih, autogramiáda.                                               

                                                                                                           Spisovatelé Z. Zajíček, M. Čekanová a Vhrsti na besedě  v Polanově síni

     Po skončení akce byl sestaven sborníček nejlepších literárních a výtvarných prací Jakou
barvu má svět? 
     Navzdory mimořádně chladnému a deštivému počasí proběhla akce úspěšně a byla velmi
kladně hodnocena zejména účastníky z menších knihoven.

Regionální klubko Jižní Čechy
První  letošní  setkání  klubka  se  konalo  25.února  v  MěK  Písek.  Po  informacích

o novinkách nejen v KDK SKIP se účastnice zapojily do úžasné interaktivní lekce Lidové
pohádky – pomocníkem tomu byla prezentace v Power Pointu i kreativní účastnice, které se
rády vrátily do dětství...  Poté, co jsme probraly plány do blízké i vzdálenější budoucnosti,
jsme  zvolily  (staro)novou  předsedkyni  jihočeského  Klubka  -  Václavu  Vyhnalovou  (MěK
Planá n.L.). Dosavadní předsedkyně Marcela Božovská (MěK Lomnice n.L.) se funkce kvůli
rozšíření pracovní náplně nejen  v knihovně vzdala. V Klubku je činná stále - v současné době
organizuje  další  spanilou jízdu Adolfa  Dudka po jižních  Čechách.  Závěr  setkání  zpestřila
exkurze do kulturního centra Sladovna.

Podruhé se jihočeské děckařky se sešly 22.dubna v Jihočeské vědecké knihovně v ČB
a hlavním bodem setkání  byla  tentokrát  regionální  přehlidka  projektu  Kde  končí  svět. Z
knihoven  zapojených  do  projektu  uchopila  téma  "Jakou  barvu  má  svět?"  nejvšestranněji
Městská knihovna Pelhřimov, z jejíž čtenářů byl vybrán adept na letošního rytíře krásného
slova a v červnu se pelhřimovští zúčastnili celostátního vyhodnocení projektu. Druhé místo si
vysoutěžila Městská knihovna Planá nad Lužnicí, která do projektu zapojila děti druhých tříd
a společně tvořili,  četli,  vyprávěli,  aby nakonec zjistili,  že  svět má barvu duhovou a jako
skřítci-duháčci/druháčci   s Duhovou vílou  pasovali  prvňáčky na čtenáře.  Třetí  místo patří
Městské  knihovně  Dačice,  která  zaujala  projektem  Zahraj  si  na  básníka  a  Zahraj  si  na
spisovatele  a  originální  básničky  na  rozličné  trojice  slov  vkusně  a  působivě  opakovaně
vystavila.

Tradiční  letní  tvůrčí  dílna  v Bechyni  (10.-11.7.)  se  náramně vydařila  -  na  tom se
shodly všechny účastnice. V době úmorných veder se dobře tvořilo – tentokrát v návaznosti
na Potulnou pohádkovou zemi Vítězslavy Klimtové - v příjemném chládku knihovny  a zdejší
knihovnice Eva Houdková byla výbornou lektorkou. Stejně jako při předchozích výtvarných



dílnách ani tentokrát nepatřil čas jen vyrábění - během tvořivého procesu jsme stačily probrat
záležitosti knihovní i neknihovní, vyměnit si zkušenosti se čtenáři i technikou, inspirovat se
akcemi kolegyň a podívat se                   i na  fotodokumentaci. Spaní ve spacácích v knihovně
a ve dvou případech dokonce na balkónu knihovny, takřka pod širákem, jsme zvládly bez
úhony  a  protestů  páteře.  Povzbuzeny  malým  občerstvením, knihovnickými  buchtami  z
vlastních  zdrojů  i  čajem  z  čerstvě  utržené  máty  se  zápalem  sobě  vlastním  vytvořily
knihovnice soubor neopakovatelných loutek..

Spanilá  jízda  -  ilustrátor  Jiří  Fixl  navštívil  během dvou týdnů v  polovině  září  11
jihočeských knihoven, povídal si s dětmi o svých knížkách a ilustracích - někde navazoval na
projekt  Už jsem čtenář  -  knížka  pro  prvňáčka,  jinde  besedoval  se  staršími  dětmi  nebo s
čerstvými prvňáčky. 

Podzim  zpestřil  dětským  knihovnám  na  jihu  Čech  opět  ilustrátor  Adolf  Dudek
v pokračování loňské podzimní spanilé jízdy. 

Podzimní setkání Klubka proběhlo 18.listopadu v MěK Soběslav,  která 1.září 2010
zahájila  provoz  v nově  otevřených  prostorách  starého  hradu.  Hostem  bude  dobříšská
knihovnice Katka Pechová se svou lekcí o poezii pro -náctileté

Dětská oddělení jihočeských knihoven se zapojují do celostátních akcí, ať už se jedná
o Noc s Andersenem, Kamarádku knihovnu, Kde končí svět, Březen – Měsíc čtenářů, Týden
čtení, Týden knihoven, Den pro dětskou knikhu, Celé Česko čte atd. a všichni doufáme, že
nám nápady a energie vydrží i pro následující období.

Regionální klubko Východní Čechy
V roce  2010  čítalo  klubko  51  knihoven,  z toho  34  aktivně  pracujících  ve

všech projektech KDK.

Ve  dnech  16.  –  17.  února  2010  pořádala  Knihovna  města  Hradce  Králové  ve
spolupráci  s KDK SKIP a RV SKIP 08 vypravěčskou dílnu  Storytelling  1 aneb Povídám
povídám pohádku. Do tajů vypravěčství nás zasvětila MgA. Jitka Oláh a MgA. Martin Hak.

Letošní naše první setkání se uskutečnilo 10. března v Městské knihovně v Nové Pace.
Hlavním programem bylo vyhodnocení projektu „ Kde končí svět“, kterého se zúčastnilo 28
knihoven  našeho  regionu.  Knihovnice  během  měsíce  února  přečetly  a  vyhodnotily  přes
padesát soutěžních prací a tajným hlasováním zvolily tři rytířky krásného slova. Rytířkami se
staly  Anna  Vaňková  z Městské  knihovny  Slavoj  Dvůr  Králové  nad  Labem,  Pavlína
Wunschová  z Městské  knihovny  v  Hořicích  a  Marika  Podhájecká  z Městské  knihovny
Chrudim.
   Kromě příprav na regionální setkání a vyhodnocení celého projektu, které se konalo
v květnu  v Krajské  knihovně  v Pardubicích,  proběhla  jarní  tombola.  Na  závěr  nás  Lenka
Macháčková provedla městem podle komiksu Petry Braunové a Milana Starého „Nová Paka –
tajemné město v Podkrkonoší“.

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP „Kde končí svět?“: V květnu proběhlo setkání
pro 80 dětí  a knihovnic Královéhradeckého a Pardubického kraje v Pardubicích.  Pro děti,
které  se zúčastnily  literární  nebo výtvarné soutěže,  byla  připravena za odměnu plavba na
parníku  Arnošt  z  Pardubic  a  milé  setkání  se  spisovatelkou  Petrou  Braunovou.  V krajské
knihovně  v  Pardubicích  pak  proběhlo  slavnostní  vyhodnocení  a  vyhlášení  výsledků



regionálního kola. Vítězem výtvarné soutěže se stala Městská knihovna Úpice. Dramatický
kroužek z Městské knihovny Náchod předvedl loutkové představení. Mediálním partnerem se
stal Český rozhlas Pardubice, který zde natáčel reportáž. Akce proběhla díky finanční podpoře
MK ČR a SKIP ČR.

Druhý díl vypravěčské dílny Storytelling 2 připravila pro knihovnice opět Knihovna
města Hradce Králové na konec června; dílna se konala v rámci festivalu Divadlo evropských
regionů. Lektoři byli opět MgA. Jitka Oláh a MgA. Martin Hak.

Jako každý rok se na začátku prázdnin sjely knihovnice nejen z České republiky do
Městské knihovny Chrudim na tradiční knihovnickou dílnu Setkání s loutkou. Po celé tři dny
vládla krásná tvůrčí  atmosféra,  o  kterou se postarali  lektoři  MgA. Václava Křesadlová a
MgA.  Martin  Hak.  Kromě  tvůrčích  dílen  jsme  navštívili  vybraná  představení  z Festivalu
amatérského loutkářství loutkářská Chrudim. 

Ve dnech 7.- 9. září  2010 proběhla tradiční knihovnická dílna v Městské knihovně
Václava Čtvrtka v Jičíně. 

Podzimní setkání klubka proběhlo v Městské knihovně Litomyšl,  která získala titul
Knihovna roku ve své kategorii.  Hlavní  programem setkání  byla finální  příprava projektu
„My všichni jsme Východočeši“. 

Regionální klubko Liberecko
Klubko  se  účastnilo  na  všech  projektech  a  aktivitách   KDK  SKIP  ČR:  Knížka  pro

prvňáčka, Kde končí svět, Anketa SUK, Noc s Andersenem, Březen –Měsíc čtenářů, Škola
naruby aneb s knížkami  se kamarádím,  Slavnost  abecedy a  čtení,  Týden knihoven a řadě
seminářů a pracovních setkávání.

Aktivity klubka v průběhu roku 2010:
o Leden:
Přihláška do celostátního projektu Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář, Slavnostní
pasování prvňáčků
o Únor :
Seminář s novinářem a fotografem na téma Public relation knihoven a hlavně dětských
oddělení, tvorba tiskových zpráv, úprava fotografií a tvorba fotogalerií a archívu knihoven
z činnosti.
o Březen :
Březen – měsíc čtenářů, zahájení projektu Druhé a další čtení aneb Knížka malovaná -
Ilustrace není legrace. Součástí je akce Tvoříme leporelo a řada dalších aktivit a  besed
k významným výročím  (F.Hrubín a Jiří Trnka,  K.H.Mácha …)
Noc s Andersenem, Anketa SUK – účast na slavnostním vyhlášení v PNP  Praha
Pracovní setkání Klubka– před Regionální konferencí SKIP v Liberci.
o Duben :
Velikonoce na Dlaskově statku u Turnova – možnost účast dětí –z kroužků  knihoven –
formou výletu. Připraven bohatý program a spousta zajímavých aktivit /sobota 3.4.2010
Přehlídka vypravěčů – Čteme všichni, vypráví jen někdo – 7.ročník neformální soutěže
dětí,  mládeže  i  rodičů  s dětmi  v umění  vyprávět.  Tentokrát  je  téma  na  počest
F.Hrubína  .Místní  kolo  přehlídky  se  konalo   7.4.2010  v dětském  oddělení  Městské
knihovny A. Marka v Turnově ,  regionální  kolo se konalo jako tradičně ve spolupráci



s Knihovnou  Václava  Čtvrtka  v Jičíně  dne  22.4.2010  v Jičíně.  Záštitu  nad  touto  akcí
převzalo Město Turnov a Organizační výbor festivalu – Jičín město pohádky.
Konference  Současnost  literatury  pro  děti  a  mládež   ke  100.výročí  narození  básníka
Františka Hrubína – doprovodná akce 8.ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci.
Příspěvek Eva Kordová –Barevný svět pohádek F. Hrubína - ukázka práce s dětmi hodina
výchovy  ke  čtenářství  –barevné  básničky.  Doplněno  loutkovými  pohádkami  Jarmily
Enochové – loutkový soubor Rolnička.
o Květen :
Příprava  výstavy z projektu Kde končí svět – Městská knihovna A. Marka-Galerie Na
schodech.
Účast na Knižním veletrhu v Praze –akce projektu Rosteme s knihou.  (12.5. – 15.5.2010)
Den  čtenářů  na  hradě  Valdštejně  –  Vyhodnocení  všech  projektů   a   aktivit  včetně
ekologické  výchovy  projektu   Planeta  Země  –Příroda  na  Zemi,  projektů  Knížka  pro
prvňáčka, Kde končí svět „Jakou barvu má svět ? -Regionální přehlídka projektu za celý
kraj. Bohatý doprovodný program  za účasti  spisovatele Jiřího KAHOUNA,  ilustrátora
Jiřího FIXLA a dalších hostů (pátek 21. května 2010).
o Červen:
Slavnostní ukončení projektu Kde končí svět v Praze pasování Rytířů řádu krásného slova
- /termín : 1.6.2010/
 Výstava – část z materiálů do prostor Dětského oddělení Městské knihovny v Praze
Kde končí svět /za celý region /
     Židovství na Turnovsku – seminář dr. Terezie Dubinové  spojený s prohlídkou  nově
rekonstruované židovské synagogy a židovského  hřbitova v Turnově /termín :  9.6.2010/
 Červenec :
Účast na akci Loutkařská Chrudim /termín : 1.7.-3.7.2010 /
o Září:
Pracovní setkání Klubka
Účast na 15. Knihovnické dílně v Jičíně a na festivalu 
 Říjen:
Celostátní  setkání  knihovníků – Happening 2010 – téma : Knihovna  pro všechny /termín
pátek 1.10.- sobota 2.10.2010 / 
Týden knihoven
Akce : Říjen měsíc stromů / cyklus přednášek u příležitosti 55.výročí založení nejstarší
CHKO Český ráj  v naší  republice – pro dětská odd. knihoven  v regionu  - vyhlášení
výtvarné a fotografické soutěže, literární  Poznej a chraň
Pracovní setkání KDK LBC kraje – v nové Městské knihovně Semily
 Listopad :

      Festival poezie – K.H.Mácha – 200.výročí – POETIKA – recitační
soutěž pro děti  a mládež + večerní Galakoncert , Máchovské
variace
Den pro dětskou knihu
 Prosinec :
Pracovní setkání Klubka

Regionální klubko Zlínský kraj
Tradiční  krajská  literární  soutěž pro  děti  do  15  let   opět  spojila  čtyři  knihovny

Zlínského kraje, které i letos a podesáté uspořádaly ve svých regionech kola místní a poté
společně krajské kolo s vyhlášením výsledků soutěže letos ve Zlíně, které připravila Krajská
knihovna Františka Bartoše. Do soutěže se zapojilo 697 dětí z 86 škol nejen Zlínského kraje.



Díky podpoře Krajského úřadu ZK a Nadace DKS mohl vyjít tištěný sborníček Jakou barvu
má svět.

Pro členky klubka i další zájemce byly uspořádány dva semináře : v dubnu proběhl v
Knihovně  Bedřicha  Beneše  Buchlovana  v Uherském  Hradišti  odborný  seminář  na  téma
komiks  pro  děti,  jehož  se  účastnili  i  studenti  místní  SUMPRUM. Přednášely   Mgr.Šárka
Holaňová a Petra Kozlová z Knihovny města Ostravy. Další podzimní seminář s výměnou
zkušeností připravila Knihovna Kroměřížska z příspěvků knihoven kraje.

Pod dobu červnového Hradišťského sluníčka jsme přivítali v knihovnách Zlínského
kraje  Ivonu Březinovou, která 13 x besedovala s  knihou Básník v báglu, inspirovanou 200.
výročím narození K.H.Máchy. Turné autorky jsme mohli uskutečnit  za příznivé množstevní
slevy, autorka účtovala ještě za loňské ceny.  Ukázalo se, jak je užitečné spojit síly a podělit
se o náklady na dopravu a nocleh, což je mnohdy limitující při zeměpisné poloze našeho kraje
a vzdálenosti od Prahy.

Jako v předcházejících  letech  jsme chtěli  přivést  do knihoven našeho kraje  pořady
scénického  čtení  –  minule  to  byl  soubor  Listování,  letos  jsme  oslovili  herce  Slováckého
divadla,  kteří  si  pro  děti  mladšího  školního  věku   připravili  pořad  inspirovaný  knihou
Čarodějnice  R.Dahla.  Za  velmi  příznivé  ceny  jsme  tak  mohli  uskutečnit  8  představení
v knihovnách Zlínského kraje.  Hned po pořadu všechny knihy autora mizí  z poliček,  malí
čtenáři jsou nadšeni a rozebírají si je.

V mnoha  knihovnách  Zlínského  kraje  proběhla  Noc  s Andersenem,  anketa  SUK
Čteme všichni i s účastí dětí v Praze, projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka patří také
k velmi oblíbeným stejně jako projekt  Kde končí svět.  I  letos děti  našeho kraje se mohly
účastnit  slavnostního ceremoniálu – tentokrát na ministerstvu kultury. Za Zlínský kraj zde
byly pasovány Barbora Večeřová a Martina Reissnerová (za prvenství v literární soutěži ZK a
zároveň jako aktivní čtenářka KJM v Brně). 

Některé  knihovny  kraje  se  zapojují  i  do  ostatních  celostátních  aktivit,  např.
Kamarádka knihovna,  Den pro dětskou knihu aj. 

Regionální klubko Jižní Morava
Členové Klubu dětských knihoven jižní  Moravy aktivně  a v rámci  svých možností

(malé  knihovny  –  personální  možnosti,  nejsou  samostatná  oddělení  pro  děti)  zajišťovali
nejrůznější  aktivity  pro  dětské  čtenáře.  Zapojili  se  do  akcí  celorepublikových  Noc
s Andersenem, Týden knihoven a Velké čtení (velký počet knihoven), v menším počtu do
projektu Kde končí svět. 
Knihovna J. Mahena, Městská knihovna v Rájci-Jestřebí a Městská knihovna v Lysicích se
s dětmi zúčastnily vyhodnocení projektu Kde končí svět. 
Připravují  setkání  se  spisovateli,  spolupracují  se  školami.  V některých knihovnách pracují
kroužky a kluby dětských čtenářů.

Pracovní  porada  klubka  se  konala  24.  června  2010 v Moravské  zemské knihovně.
Odborná  část  porady byla   věnována  Informační  výchově  v odděleních  pro  děti.  Ukázky
informačních  lekcí  prezentovaly  knihovnice  Iveta  Štanclová  z KKFB ve  Zlíně   a  Helena
Selucká  z KJM Brno.  Praktická  část,  prezentace  konkrétních  textů  a  jejich  zpracování  do
formy vhodné pro informační lekci žáků 2. stupně ZŠ se setkalo s velmi dobrou odezvou.



Druhá  část  jednání  byla  věnována  práci  Klubu  dětských  knihoven,  výměně  zkušeností
z knihoven, práci Centra dětského čtenářství KJM.

Pro pracovníky oddělení pro děti a mládež byl připraven praktický seminář Mediální
výchova jako součást programů, které nabízí knihovny školám. Koná se 10. a 11. listopadu
2010 v městské knihovně ve Znojmě.

KDK JM připravil a organizačně zajistil odborný seminář pro celostátní jednání KDK
SKIP Model multimediální knihovny pro děti a mládež ve dnech 3. a 4. listopadu 2010

Druhá  pracovní  porada  klubka  s odbornou  částí  se  uskutečnila  v prosinci  2010.
knihovnách. 

Je  připravována  elektronická  příručka  programů,  které  mohou  veřejné  knihovny
připravovat a nabízet školám i svým čtenářům. Programy jsou pro jednotlivé ročníky základní
školy a připravily je knihovnice pod vedením lektorky v jednotlivých praktických kurzech
v souladu se svojí vlastní praxí, zkušenostmi a současnými výukovými školními programy.

Regionální klubko Severní Morava 
Jarní  setkání  klubka  se  konalo  7.dubna  2010  v Lipníku  nad  Bečvou  pod  názvem

„Amari Fajta“ (naše rodina) aneb Multikulturní výchova v knihovnách. Úlohy přednášející se
ujala  skvělá  Mgr.  Libuše  Křenková,  na  kterou jsem se  moc těšila.  Dodnes  některé  z nás
čerpají z jejich skvělých tvůrčích dílen, na které jsme jezdily už před dvaceti lety. Díky ní a
našemu setkání jsme získaly řadu nových poznatků týkajících se života a historie romského
obyvatelstva, dozvěděly jsme se, co mají společného Romové s Židy, kde se dělají chyby při
jejich vzdělávání a jak zde mohou pomoci knihovny. 
Konkrétní příklad práce knihovny v této oblasti prezentovala kolegyně z Regionální knihovny
Karviná Michaela Unucková a nadchla jí všechny přítomné.
Ukázku multikulturní výchovy v praxi nám předvedly také učitelky lipenské základní školy
Sluníčko. S dětmi integrované třídy nastudovaly a zahrály pohádku o tom, jak vichřice zničila
chaloupku babičky a dědečka a jak díky vnoučkovi a jeho kamarádům se vše v dobré obrátilo.
Setkání  ukončila  paní  učitelka  Jitka  Zahálková  informacemi  o  projektu  jejich  školy  na
podporu čtenářství „Den knihy“.

Projekt Kde končí svět:
Původně se přihlásilo 7 knihoven, do konce to dotáhly 4: Olomouc, Havířov, Bystřice nad
Olší a Bílovec. Závěrečného setkání v Praze se však klubko nezúčastnilo.

Projekt Škola naruby a Skvělá kniha:
Také v letošním roce jsme pokračovali  v projektu Škola naruby. Ten je však určen pouze
dětem maximálně  do 2.tříd.  Proto  jsme k němu přidali  ještě  projekt  Mgr.  Miloše  Šlapala
Skvělá kniha. Děti celý rok četly ve škole i doma knihy, které si vybraly ve své knihovně,
zapisovaly je do čtenářských pasů a přidělovaly jim body od 0 po 10. Na konci školního roku
knihovnice  vše  vyhodnotily  a  vznikl  tak  seznam  nejoblíbenějších  knih.  Ten  slouží
knihovnicím i  učitelkám při  další  práci  s knihou. V projektu pokračujeme také v letošním
školním roce. Bude jistě zajímavé porovnat i jiné údaje týkající se dětského čtenářství.

V květnu proběhla Společná akce Klubka severní Moravy a Moravskoslezské vědecké
knihovny v Ostravě. Ve středu 19.5. jsme měli dvě přednášky - Co dělat, když dítě odmítá číst



(pomoc  metodou  One  Brain)  s lektorkou  Mgr.  Rutovou  a  Vznik  a  charakteristika
pohádkových postav s PhDr. Milena Šubrtovou, Ph.D.
Další středu 26.5. přijel Dr. Novák s přednáškou Česká filmová pohádka ( 1989-2009), po
které následovala tvůrčí dílna s nakladatelstvím Anagram.

Podzimní setkání klubka 20.10. 2010 bylo věnováno projektům k dětskému čtenářství.
Že jde o téma zajímavé, potvrdil již samotný počet přihlášených – do Třince přijelo téměř 70
knihovnic a 1 knihovník. Lákadlem byl jistě také hlavní lektor – Petr Škyřík. Toho jsem si
pozvala proto, aby se zamyslel nad projekty k dětskému čtenářství z pohledu neknihovníka. A
byla to trefa do černého. Některými svými názory zvedl knihovnice i knihovníka ze židlí a
vyprovokoval bouřlivou debatu. Což byl trošku můj cíl.

Zajímavé byly také informace o projektu Darujme si kúsok historických tradícií, který
souběžně probíhá v Regionální knihovně Karviná a Oravské knižnici A. Habovštiaka. Velkou
pozornost vzbudila prezentace Dany Zipserové o nově otevřené čítárně a literární kavárně
NOIVA při MěK Český Těšín. Setkání jsem pak ukončila informacemi o projektu havířovské
knihovny  Cesty  za  knihou  a vyhodnocením  našeho  1.  ročníku  Skvělé  knihy.  Součástí
prezentace pak byl seznamem nejžádanějších knih u dětí 1. a 2. stupně ZŠ. 

Samozřejmě  jsme  se  zúčastnili  také  společných  akcí  KDK SKIP,  jako  je  putovní
výstava  Potulná  pohádková  země,  Knížka  pro  prvňáčka,  Kamarádka  knihovna  nebo  Noc
s Andersenem.

O  všech  akcích  naše  „klubačky  a  klubáky“  informujeme  na  stránkách  klubka
http://klubko.knih-trinec.cz/  nebo  přímo  adresnými  e-maily.  Máme  i  své  logo,  které  lze
prohlédnout  na  výše  zmíněné  adrese.  Při  všech našich  aktivitách  úzce  spolupracujeme se
SKIP10, který nás finančně i morálně podporuje a ve všem nám vychází vstříc. 

Regionální klubko Karlovarsko
Klubko  Karlovarského  kraje  má  v současné  době  15  členů:   Nová  Role,  Ostrov,

Mariánské Lázně,  Cheb,  Nejdek,  Sokolov,  Královské Poříčí,  Kraslice,  Františkovy Lázně,
Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Božíčany, Chodov, Habartov.
Letos se členové klubka sešli čtyřikrát na společných setkáních.

Jednotliví  členové Klubka se zapojili  do těchto celostátních  akcí:  Týden knihoven,
Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Kde končí svět, Den pro
dětskou knihu, Anketa SUK.

Největší  akcí  našeho  karlovarského  klubka   jsou  již  tradičně  Hry  bez  hranic,
v letošním roce proběhl již 4. ročník. Hry se konaly ve Františkových Lázních a jejich téma
bylo: Ve zdravém těle zdravý duch. Zúčastnilo se 14 dětských knihovnických družstev. Po
zahájení  pozdravil  soutěžící  pan starosta,  který je vyzval  k úvodní  rozcvičce,  ta  byla také
prvním soutěžním úkolem. Dále děti poznávaly jednotlivé lázeňské procedury, léčivé byliny,
odpovídaly na otázky o Františkových Lázních, o celém lázeňském trojúhelníku, děti určovaly
staré  předměty  používané  v lázeňství,  vyráběly  symbol  Františkových  Lázní  –  Františka.
V altáncích parku děti ochutnávaly a poznávaly místní léčivé prameny, teoreticky i prakticky
předváděly znalost první pomoci a do makety lidského těla skládaly jednotlivé orgány, které
měly i pojmenovat.



Nejlepším družstvem se stalo knihovnické družstvo z Královského Poříčí, druzí byli
soutěžící  z Lomnice a na třetí příčce se umístil Cheb. Ceny si jako obvykle odnesla nejen
první tři družstva, ale i všichni, kdo se soutěže zúčastnili.

Celá akce se uskutečnila za finanční podpory SKIP a MK ČR.

Putovní výstava ze čtyř ročníků Her bez hranic již začala putovat mezi jednotlivými
knihovnami regionu. Během roku se vystřídají postupně všechny knihovny.

Projekt Knihovnický časopis:
Jde o kolektivní  práci čtenářů,  které se zúčastnilo sedm knihoven. Každá knihovna si své
práce  vyhodnotila.  Vítězný  časopis  postupuje  do  krajského  kola,  kde  budou  vybrány  a
odměněny tři nejlepší výtvory.

Regionální klubko Severní Čechy
Klubko  má  20  členů,  ale  aktivně  se  jeho  činnosti  zapojuje  pouze  deset  knihoven

z celého regionu.

V letošním roce proběhla dvě setkání; první se konalo 5. 5. 2010 v Městské knihovně
ve Štětí. Po výměně zkušeností a materiálů kolegyně z hostitelské knihovny připravily tvůrčí
dílnu pletení „pedigu“ z papírových dutinek. Zároveň v knihovně probíhala prodejní výstava
šperků. 
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v klubku se pravidelně účastní celostátních akcí: Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu,
Anketa SUK, Knížka pro prvňáčka, Týden knihoven, Kamarádka knihovna, Pasování dětí na
rytíře, Kde končí svět.

Knihovnice ze severu Čech  pravidelně jezdí na Knihovnickou dílnu do Jičína.
Naše  knihovny  se  rovněž  zapojují  do  celostátních  kampaní:  Běh  Naděje,  Týden

mobility, Muzejní noc aj.

Regionální klubko Příbramsko



V letošním roce se nám podařilo se sejít pouze dvakrát; první setkání proběhlo  25.2.
2010 v Knihovně Emanuela  Bořického  v Milíně.   Zde jsme vyhodnotili  soutěž  Osobnosti
našeho kraje a navrhli rytířku Emu Albrechtovou z Příbrami,  která měla být pasována v Kde
končí svět. Bohužel, pro nemoc se pasování nemohla zúčastnit. 

V milínské knihovně jsme také položily základ pro další celoroční hru našeho klubka,
kterou rozpracovala naše příbramská kolegyně Edita Vaníčková . Tato hra by měla soutěžící
seznámit  s ostatními  knihovnami  v bývalém okrese  a  také  přiblížit  komunistickou  historii
našeho kraje.

Další  setkání Příbramského klubka,  dvoudenní,  bylo plánované na 15.10.2010, ale
shodný termín voleb a celková zaneprázdněnost našich členek nás  přiměla ke změně termínu.

 Druhá letošní schůzka se uskutečnila 9.11.2010 v Knihovně Jana Drdy v Příbrami,
kde budou dojednány podrobnosti  celoroční soutěže a nastíněna další cesta, kterou se naše
klubko bude ubírat.

ZÁVĚR
Řada  báječných  projektů  se  realizuje  prakticky  ve  všech  regionech.  Za  všechny

zmíním jen některé projekty, které  mají širší přesah nebo jsou inspirací pro jiné regiony: na
Severní Moravě je takovým projektem například  Skvělá kniha,  pokračování vynikajícího
projektu Škola naruby, ve Východních Čechách soutěžní hra My všichni jsme Východočeši,
na Karlovarsku Hry bez hranic nebo Knihovna snů atd. 

Některé  projekty,  které  vznikly  jako  lokální,  mají  v současné  době  celostátní
působnost  a  jsou  organizovány  jako  společné  kampaně  SKIP  na  podporu  čtenářství.
Jedinečnými příklady je uherskohradišťská  Noc s Andersenem nebo děčínský projekt  Den
pro dětskou knihu.

Projektů  a  aktivit,  které  se  realizují  v dětských  knihovnách,  je  opravdu  mnoho  a
nemáme prostor na to, abychom je alespoň vyjmenovali, třebaže by si to rozhodně zasloužily.
Všechny mají jediný cíl podporovat děti v lásce ke knížkám a četbě. A za to patří velký dík
nejenom děvkářům, ale všem aktivním a zapáleným knihovníkům.


	Kde končí svět: Klubko se zapojilo do VII. ročníku projektu Kde končí svět 2009/2010. Přihlásilo 10 knihoven (MěK Horažďovice, Horšovský Týn, Nýrsko, Rokycany, Staňkov, Knihovna města Plzně – Ústřední knihovna pro děti a mládež, obvodní knihovny Bory a Doubravka, Bolevec a Lobzy) s výtvarnými, literárními, případně dramatickými projekty.

