
Výroční zpráva Klubu tvořivých knihovníků SKIP za rok 2014  

(Pozn. v dalším textu je pro Klub tvořivých knihovníků požita zkratka KTK.) 

Rok 2014 byl čtvrtým rokem činnosti KTK. V klubu se sdružují knihovníci s tvořivými 

koníčky, převážně s výtvarným zaměřením. Proto je i činnost klub tímto směrem zaměřena. 

Členská základna se navýšila o 3 tvořivé knihovnice. Počet členů klubu je nyní 67. 

KTK má vlastní webové stránky http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-

knihovniku a členové komunikují prostřednictvím skupinové elektronické adresy 

tvorivci@googlegroups.com. 

V roce 2014 proběhlo celkem 9 akcí: 

1. Pravidelné jarní setkání všech členů KTK bylo v r. 2014 zrealizováno ve formě přednášky. 

Přednáška "Ruční práce jako duchovní obroda" 15.4.2014 od 16.30 hod., Knihovna 

VŠUP. Podtitul přednášky: Marie Hoppe-Teinitzerová a hnutí Artěl. 

Paní docentka Lada Hubatová Vacková se ve své přednášce věnovala osobnostem a 

filosofickým základům, které ovlivňovaly vznik hnutí na podporu umění a řemesel, zakládání 

odborných škol dekorativního umění a s tím souvisejících vzdělávacích ústavů. Cílem byla 

snaha o to, aby umělecké a řemeslné výrobky, které nás bezprostředně obklopují a kladně 

podmiňují rozvoj osobnostního charakteru, odpovídaly dobové představě krásy a stylu. Své 

povídání paní docentka doprovázela promítáním fotografií kvalitně řemeslně provedených 

výrobků, vytvořených různými výtvarnými technikami. Uvedla též vybrané zajímavé partie z 

textů knih, zápisků a různých dopisů osob, o kterých povídala. 

 

2. – 5. Putovní výstava Klubu tvořivých knihovníků pod názvem: „Knihy, informace, 

internet a počítačové sítě trochu jinak“ hostovala během roku 2014 ve 4 knihovnách ČR   

- leden-únor 2014 - Planá nad Lužnicí - p. Václava Vyhnalová (knihovna@plananl.cz)      

- duben až červen 2014 - Votice - p. Eva Křížková  (eva.krizkova@votice.cz) 

- červenec-srpen  2014 - Litomyšl  -  p. Jana Kroulíková (kroulikova@knihovna.litomysl.cz) 

-  září - říjen 2014 - Vítkov - (poblíž Opavy) - zodp. osoba p. Ivana Prokšová 

(knihovna@vitkov.eu) 

 

6. Pohlazení na duši – Výstava kolekce keramiky Alena Volkové Balvínové.  Severočeská 

vědecká knihovna v Ústí nad Labem, pobočka W. Churchila 3, od středy 17.09.2014  do 

pondělí 17.11.2014. 

 

7. DVOJICE – reliéfy – výstava keramiky Aleny Volkové Balvínové,  

Galerie Městské knihovny v Lounech od 3.11. do 27.11.2014 

 

8. Tvorba  zvířátek pro charitativní akci na pomoc kočičímu útulku o.s. Zachraň kočku z 

Jílového u Prahy - www.zachrankocku.cz. Akci zorganizovala slečna Kristýna Rolincová 

19.10.2014 první charitativní prodejní akce na 16. umisťovací výstavě 

koček v Kongresovém paláci na Vyšehradě. Během akce se podařilo pro O. S. Zachraň kočku 

vybrat 4.790,- Kč. Byla prodána jen menší část shromážděných výrobků.  Další charitativní 

prodejní akce budpou následovat. Článek o charitativní akci přikládám jako přílohu této 

výroční zprávy. 

 

9. Druhá charitativní prodejní akce  - zvířátka, která se v prvním kole neprodala, byla 

prodávána na další "Mikulášské umisťovací výstavě koček" v neděli 7.12.2014  v Gymnáziu 

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku
http://www.zachrankocku.cz/


Jana Patočky, Jindřišská ul. 966, Praha 1.  Tentokrát se prodalo méně, než minule, přesto se 

podařilo získat na veterinární úkony 2430,- Kč. Symbolický šek i s penězi byl po výstavě 

předán místopředsedkyni útulku (majitelka útulku kvůli nemoci koček nebyla přítomna).  Pro 

zbylé výrobky byl ještě spuštěn předvánoční charitativní prodej přes Facebook.  

Z charitativního prodeje na kočičky se za rok 2014 celkem vybralo 8030,- Kč.  

 

10. Vánoční jarmark 2014 v Klementinu se konal  4.12. 2014 od 10  do 17 hodin. Účastnilo 

se 12 členek KTK. 

 

V průběhu roku 2014 byly zahájeny mnohé další společné činnosti, které pokračují průběžně i 

v dalším roce 2015. 

a) Exponáty z odpadního (recyklovatelného) materiálu  pro společnou výstavu v 1. 

polovině roku 2015..  

 

b) Stále platí výzva kolegyně Skálové z r. 2013 k posílání návrhů na veselé obrázky na 

polštářky pro vážně nemocné děti. Někteří zaslali (doručili) své návrhy. 

 

c) Byly přidány další výzvy, ale zatím se nikdo nepřipojil. Jedná se např. o výzvu 

- k pletení obvazů do leprosárií pro malomocné  

- pletení čepiček a bačkůrek pro nedonošená miminka v porodnicích  

 

Výroční zprávu sestavila Alena Volková Balvínová 



::::::::::::::::::: 

Příloha:  

První charitativní prodejní akce KTK na pomoc kočičímu útulku 

Cílem Klubu tvořivých knihovníků (KTK) je každoroční společná aktivita, která mne 

přivedla na myšlenku společně uspořádat charitativní prodejní akci na pomoc kočičímu útulku 

O. S. Zachraň kočku v Jílovém u Prahy. O tomto záměru jsem se poprvé zmínila na letošním 

jarním setkání. Můj návrh sklidil z větší části pozitivní ohlas, a tak na základě této iniciativy 

byly v červnu dohodnuty podrobnější informace, včetně zadání námětu. Knihovníci pak 

zpracovávali svou oblíbenou výtvarnou technikou výrobky na téma „Zvířátka očima 

knihovníků“. Zhotovené předměty posléze věnovali k prodeji určenému pro výše zmíněný 

útulek. Během léta se podařilo nashromáždit velké množství krásných prací, např. keramická 

zvířátka, kočky z drátků, papírové záložky, drobné obrázky zvířátek, malované kameny, šité 

závěsné kočičky a jiná zvířátka. Nechyběly též plstěné a filcové brože, filcové záložky do 

knih, závěsné dekorace ze slaného těsta, přání k různým příležitostem, zvonky z pedigu, 

vločky a magnetky z quillingu a jiných materiálů.  V nabídce byly též originální zpěvníky se 

zvířecí tématikou a mnoho dalšího. 

Své výrobky mi tvůrci zasílali poštou. Mou úlohou, jako koordinátora této akce, bylo 

shromažďovat a připravovat předměty k prodeji. Ten se pod naším klubovým logem 

uskutečnil na 16. umisťovací výstavě koček bez domova 19. 10. 2014 v Kongresovém centru 

na Praze 4. Převoz věcí byl zajištěn ze strany dobrovolníků z útulku. Samotný prodej jsem 

pak měla na starosti já s pomocí další členky KTK. V průběhu dne ručně vyrobené předměty 

shlédlo a obdivovalo mnoho návštěvníků. Během akce se podařilo pro O. S. Zachraň kočku 

vybrat 4.790,- Kč. Tento výtěžek byl po ukončení celé umisťovací výstavy předán majitelce 

útulku Zdeně Plaché a bude použit na potřebnou veterinární péči. 

V prosinci tohoto roku plánujeme další charitativní prodej s použitím zbývajících či 

nově doplněných výrobků na předvánoční umisťovací výstavě koček na Praze 1. Uvidíme, jak 

se nám bude dařit v adventním čase a jak moc budeme úspěšní. 

 

V Praze dne 6.11.2014, Kristýna Rolincová, členka KTK 

 

 


