
Klub tvořivých knihovníků  KTK – zpráva o činnosti za rok 2015  

1. Společná výstava „Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak“ již 

doputovala po knihovnách ČR.  Od začátku roku 2015 byla výstava instalována ve Vyškově 

(od 12. ledna do 20. února 2015) a na závěr probíhala v pořadí již 10. instalace v Městské 

knihovně v Bílině (do konce června 2015). 

Potíže s přesunem výstavy z Vyškova nám pomohla vyřešit paní Eva Kalendová, které patří  

veliké díky. 25. dubna převezla výstavu na své náklady z Vyškova do Prahy a následně 

29. dubna ji převezla do Bíliny. Bílinská knihovna doručila všechny exponáty do Prahy na FF 

UK, odkud si je rozebraly autorky.  

2.  Velikonoční jarmark v Klementinu  - organizátoři NK ČR a KTK. Jarmark probíhal ve  

čtvrtek 26.3.2015 od 10.00  do 17.30 hodin  na hlavním nádvoří Klementina.  Své výrobky 

nabídly vedle kolegyň z KTK a NK také chráněné dílny, které se  tradičně našich jarmarků 

účastní. Národní knihovně děkujeme za přípravu a jarní výzdobu stanů, za teplé nápoje a další 

pomoc. Z části výtěžku - podpora Nadačního fondu Klíček.  

3. Výstava „UPCYCLING aneb nové příležitosti pro věci bez šance“ byla zahájena 

v knihovně JABOK  vernisáží 27.5.2015 v 16 hodin. Výstava představila výtvarné práce 

členek KTK vytvořené z materiálů, které již dosloužily svému původnímu účelu, a probíhala 

do konce června 2015. Výstava byla doprovázena krátkými komentáři na téma Upcycling, 

které napsali v českém a anglickém jazyce studenti Jaboku - VOŠ sociálně pedagogické a 

teologické.  

Druhá instalace téže výstavy proběhla v průběhu srpna v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy – 

v přízemí  vstupní haly Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1. Výstava se konala pod 

patronátem Odboru  ochrany prostředí a trvala do 31. srpna 2015. Následně byly exponáty 

vráceny do knihovny Jabok, Salmovská 8, Praha, odkud si je autorky rozebírají.  

4. Charitativní prodej výrobků členek KTK pro kočičky v kočičím útulku vymyslela, 

vyhlásila a organizovala slečna Kristýna Rolincová, za což má náš velký dík. Poslední prodej 

výrobků KTK pro kočičí útulek již skončil.  Od začátku ledna 2015 se z aukce pro kočky na 

prodejních akcích i při  facebookovém prodeji podařilo vytěžit 3585,- Kč. (Do konce roku 

2014 to bylo 8030 Kč). Peníze na pomoc kočičímu útulku o.s. Zachraň kočku z Jílového u 

Prahy byly předány na jejich transparentní účet. Zbylé výrobky věnovali autoři k dalšímu 

příležitostnému prodeji. 

5. Origami – spolupráce členky KTK  Dr. Buřilové na 8. mezinárodní origami setkání 

v Praze, dne  7. 11. 2015 v Praze, v od 10 do 18 hod. v Centru kultury Ethnomir, Legerova 40, 

Praha 2. Na programu bylo volné skládání a vedené dílny různých obtížností ve třech 

turnusech během dne. Ukázky velkoprostorového skládání a výstava origami modelů. 

6. Vánoční dílna origami se konala v sobotu 28. listopadu 2015 v klubovně na adrese 

Opletalova 10, Praha 1, a to od 14:00 do 15:30 pro první skupinu účastníků a od 15:30 do 

17:00 pro druhou skupinu účastníků. Organizátoři - pražská organizace SKIP, Klub tvořivých  

knihovníků SKIP, Česká origami společnost a 52. dívčí skautský oddíl ORIGAMI. 

7. KORKER 2015. Na základě celkem úspěšné výstavy Upcycling vznikla nová výstava 

členky KTK Aleny Volkové Balvínové pod názvem KORKER 2015. Výstava se konala 

v Dolních Břežanech v Galerii Jacques v době od 20.11. do 20.12.2015 a bude  pokračovat 

dál v průběhu měsíců  leden a únor 2016. Jedná se o přehlídku dvouleté práce autorky na 

korkových a keramických reliéfech. 

8. Vánoční jarmark v Klementinu  - organizátoři NK ČR a KTK. Jarmark probíhal 

v pondělí 7.12.2015 od 10.00  cca do 17.30 hodin  na hlavním nádvoří Klementina. NK 

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/planovane-akce/vystava-reminiscence


poskytla jako každoročně příjemné zázemí pro prodávající. Nakupující si již na každoroční 

Jarmark našli cestu a nakupovali i procházející čeští i zahraniční turisté.  

9. Finanční podpora Nadačního fondu Klíček 

Z dříve uskutečněných několika akcí pro kočičí útulek zbyly neprodané výrobky, které jsme 

prodávaly na velkonočním i vánočním jarmarku v Klementinu.  

Peníze z výtěžku z prodeje darovaných výrobků členek KTK byly odeslány na účet 

Nadačního fondu Klíček.  Autorky - prodejkyně osobně poslaly také část svého výtěžku na 

účet tohoto Nadačního fondu. 

 

10. Výtvarné kroužky a akce v knihovnách -   probíhají v hojném počtu. Zde uvádím pouze 

ty, o kterých mne informují knihovnice ve spojení s klubem KTK.  

- V knihovně ve Vetlé byl  nově otevřen kroužek paličkování pro děti – vede jej členka KTK 

Ivanka Špundová. Byla inspirována obdobnými aktivitami KTK. 

- V Městské knihovně Jihlava pořádají od října pod hlavičkou KTK a knihovny Tvůrčí dílny. 

První dílna proběhla v rámci týdne knihoven v souladu s heslem "Zažijte knihovnu jinak" - 

návštěvníci vyráběli náramek z paměťového drátu. Další akce se konala v prosinci  na téma 

vánoční dárková krabička. V roce 2016 jsou plánovány 3 další akce.  

- V Místní knihovně Potštát probíhaly tyto akce: skládání čajových sáčků, výroba dekorací na 

velikonoce, malování mandal pískem, pletení z papíru a enkaustika. V letošním roce uvedené  

techniky vyzkoušeli a budou je opakovat i příští rok. 

 

Plán KTK pro rok 2016: 

- výstava v prostorách NK ve spolupráci s paní Kvasničkovou (SKIP, NK), 

- velkonoční a vánoční Jarmark – organizace závisí na NK ČR.. 

- odborný seminář – téma bude upřesněno. 

- Městská knihovna Jihlava  plánuje další 3 Tvůrčí dílny. 

- Výstava výtvarných prací v Podřipském muzeu 

 

 

Dne 9.1.2016 sestavila Alena Volková Balvínová 

 


