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Zápis z 16. jednání regionálního výboru SKIP 

konaného dne 2. 11. 2021 v 9.30 v KMP 

 

Přítomny: Hájková, Hendrychová, Kožíšek Ouřadová, Krausová, Nováková, Zárubová, 

Pfeiferová 

Omluveny: Brožová, Faitová, Kotroušová, Myslíková, Nováková, Petrovičová,  Polívková, 

Šťastná 

Hendrychová 

• Zhodnocení Literární Šumavy 2021 – 25. ročník setkání plzeňských a jihočeských 

knihovníků byl velmi úspěšný. Na oslavu čtvrtstoletí existence byl pro účastníky připraven 

dort, který sklidil velký úspěch. Letošní téma – Pohádková Šumava se všem lektorům 

podařilo vrchovatě naplnit. K dobré atmosféře celého setkání přispělo nejen příjemné 

slunečné počasí po celou dobu akce, ale také téměř rodinné prostředí v penzionu U Jandů 

(Penzion a restaurace U Jandů (ujandu.net)) v Úborsku u Nýrska. Podařilo se uskutečnit 

celý naplánovaný program, včetně přeshraniční návštěvy pohádkových expozic 

v německém Lambachu. Setkali jsme se s milým přijetím v knihovnách v Nýrsku 

a v Železné Rudě, a především jsme se všichni těšili ze společného (živého) setkání. 

Velké poděkování patří všem kolegyním, které se zapojily do přípravy LŠ, poděkování L. 

Duchkové a M. Kožíšek Ouřadové za zajištění propagačních materiálů z Plzeňského kraje 

pro účastníky LŠ.  

V příštím roce organizaci dalšího ročníku Literární Šumavy zajišťují kolegyně z jihočeského 

regionu a předpokládaná lokalita: Nové Hrady, popřípadě Vimperk. Těšíme se 😊. 

Hájková 

- Náklady na LŠ: celkové náklady: 89 300 Kč, honoráře lektorům: 17 500 Kč, služby 

69 989 Kč, materiál 1 811 Kč 

- Do budoucna bude potřeba získat pro zpracování hospodaření RO SKIP profesionální 

účetní, vzhledem k povinnosti vést podvojné účetnictví. Pro laika, bez ekonomického 

vzdělání je vedení agendy velmi vyčerpávající a časově náročné. 

 

• Zhodnocení zájezdu na Knižní veletrh Svět knihy Praha 2021 – výrazně menší účast 

oproti předchozím rokům, patrně převládaly obavy před setkáním velkého množství 

návštěvníků. Přesto úroveň veletrhu byla velmi dobrá. 

 

• Vyhlášení výsledků Knihovna roku – se uskutečnilo 14. 10. v Zrcadlové kapli 

Klementina. Náš region v soutěži zastupovala OK Mlečice (2. místo v "lajkovací" soutěži 

na Facebooku). Knihovna s potenciálem dalšího rozvoje, nová knihovnice nastoupila 

v době covidu – nižší výsledky ve výpůjčkách – může se v budoucnu posunout výše. 

• Do budoucna by bylo dobré zvážit možnost uspořádání odborného semináře s tematikou 

hodnocení knihovnických soutěží – věnovat pozornost problémům, které brání dosažení 

lepších výsledků knihoven z regionu v podobných soutěžích.  

  

https://www.ujandu.net/cs/
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Nováková 

- Členské příspěvky byly vybrány v úplnosti 

- Velmi se osvědčila platba bankovním převodem, odpadla administrativa s převody 

vybraných finančních prostředků do banky. Do dalších let, určitě zachovat tuto formu 

výběru členských příspěvků. 

 

Hendrychová 

• Informace z jednání VV SKIP 

- Byl spuštěn nový web SKIP (https://www.skipcr.cz/). Každá RO SKIP získá několik 

přístupů pro vkládání akcí a aktualit. Za RV – Kotroušová, Hendrychová 

- Prověřit správnost údajů v db kolektivních členů naší RO – odpovídá Nováková 

- Na konci listopadu zaslat Mgr. R. Giebischovi aktualizovaný seznam individuálních 

členů RO – odpovídá Nováková  

- Upozornění na problematiku pozdního odesílání finančních prostředků dotačních 

titulů z MK ČR do knihoven – přináší problémy pro provoz knihoven  

- Návrh na změnu poměru v odvodech finančních prostředků z vybraných členských 

příspěvků. Nyní 60:40 ve prospěch odvodů do VV SKIP. Nový návrh – změna 

50:50. 

- Návrh na zvýšení výše členských příspěvků – předpoklad – bude projednáno na 

jednání valné hromady SKIP  

- Valná hromada SKIP se uskuteční v červnu 2022 v Ostravě. Dosavadní stanovy 

neumožňují online jednání – potřeba projednat změny. VH bude streamovaná 

s pasivním přenosem neumožňující hlasování. 

• VH SKIP budou předcházet regionální valné hromady, které se musí uskutečnit do 

konce března 2022.  

- Navrhovaný termín: 15. nebo 22. března – termín bude upřesněn 

- Navrhovaný delegát VV SKIP – K. Hubertová MK Hradec Králové – 

zainteresována v projektu Bookstart – osvětová kampaň pro náš region 

- Předpokládá se nové složení regionálního výboru – je nevyhnutelná generační 

výměna – potřeba omladit náš tým 😊 

VÝZVA PRO ČLENY SKIP: do konce ledna je možné podávat návrhy na nové 

kandidáty do RV SKIP. 

Klíčové bude obsazení pozice hospodářky RO. Pokud by se našla mezi námi 

kolegyně, která má zkušenosti s vedením podvojného účetnictví a měla by chuť 

zpracovávat nepříliš rozsáhlou agendu RO SKIP – kontaktujte prosím H. 

Hendrychovou. 

Různé: 

Hendrychová 

- Na příští jednání RV – připravit náměty na činnost pro rok 2022.  

- Odborná exkurze MK Písek, MK Domažlice? 

- V oblasti vzdělávání – předjednána spolupráce s psycholožkou Mgr. Špačkovou 

- Další nápady a náměty – vítány. 

M. Kožíšek Ouřadová se ujala vedení kroniky RO SKIP.  

 

Příští setkání RV se uskuteční 7. 12. 2021 v 9:45 hod v KMP 

https://www.skipcr.cz/

