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Knihovnické cestování           
Jana Sehnalová           

 
     Ve středu 25. února 2009 se sjeli do Hradce Králové členové SKIP na svoji regionální 
valnou hromadu. Letos je přivítala na svém jednání nově otevřená Studijní a vědecká 
knihovna. Jednání probíhalo v konferenčním sále nové budovy knihovny. Kromě výroční 
zprávy o činnosti regionálního výboru SKIP východní Čechy za rok 2008 jsme slyšeli také 
zprávu o hospodaření. Členové SKIP měli možnost si zaplatit členské příspěvky na rok 
2009. O akcích ve zpravodaji pravidelně informujeme, a tak není zapotřebí je dále 
rozebírat, stačí si zalistovat v minulých číslech:.  
 
      Hlavním tématem letošního setkání bylo "Knihovnické cestování". Ing. Libuše 
Nivnická, ředitelka knihovny Jiřího Mahena v Brně a předsedkyně regionálního výboru 
SKIP Velká Morava, přiblížila účastníkům atmosféru kongresů IFLA, kterých se za Českou 
republiku účastní ve výboru pro veřejné knihovny. Kolegyně Nivnická nás seznámila s 
kongresy v Oslu (2005 - Norsko), Soulu (2006 - Jižní Korea), Durbanu (2007 - Jižní Afrika) 
a Quebecu (2008 - Kanada). Zajímavosti z kongresů i knihoven v různých částech světa 
nás všechny zaujaly. Děkujeme i za seznámení s jejími osobními zážitky, které na nás 
silně zapůsobily.  
 
      Na téma Knihovnické cestování promluvila i předsedkyně regionálního výboru SKIP 
Mgr. Věra Škraňková. Svoji prezentaci zaměřila na aktivity SKIPu a zavzpomínala, "Kde 
jsme již všude byli". Knihovnického cestování za ta léta bylo opravdu hodně: lyžařské a 
cyklistické putování, zájezdy v Čechách i zahraničí. Všechny přítomné předsedkyně 
pozvala na připravovaný zájezd do Bretaně, který je naplánován na červen 2009. Zájemci 
se mohou přihlásit na adrese: skrankova@mknachod.cz nebo písemně Městská knihovna 
Náchod, Věra Škraňková, Kamenice 105, 547 01 Náchod.  
 
      Po jednání valné hromady jsme si mohli prohlédnout novou budovu Studijní a vědecké 
knihovny. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem. 
 
      Následující víkend po valné hromadě se konal další ročník knihovnického Přechodu 
Jestřebích hor. Organizátoři - MěK Rtyně v Podkrkonoší a regionální výbor SKIP - využili 
dobré sněhové podmínky a rychle celou akci zorganizovali. V bílé stopě Jestřebích hor se 
sešly knihovnice, které dorazily vlakem z Hradce Králové do Petříkovic. Odtud společně 
pokračovaly v cestě pěšky a poté na lyžích po vrstevnicích hor. Zalesněný hřeben mezi 
údolím Petříkovického potoka a Metuje u Hronova láká svým výborným terénem jak 
běžkaře, tak v letních měsících pěší i cyklisty. Krásná zimní krajina, pokrytá novým 
sněhem, upravené běžecké tratě - to vše účastníky fascinovalo. Ráno krajinu pokrývala 
mlha, ale sluníčko nakonec přece jen vykouklo z mraků a ozářilo úžasný výhled na 
panorama Krkonoš. Předpověď počasí, která slibovala déšť, se naštěstí nevyplnila, a tak 
se knihovnice mohly plně oddávat lyžařským dovednostem. 
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      Na trase dlouhé asi 16 km bylo pochopitelně plánované i občerstvení. Při návštěvě 
Jestřebích hor (zvaných též Brendy) nelze zapomenout na zastávku v osadě Paseky (674 
m) s oblíbenou Jestřebí boudou (zvanou Řehačka). Malé občerstvení v podobě utopenců, 
chlupatých knedlíků nebo krkonošského kysela všem prospělo, a tak byl pokořen i 
nejvyšší vrchol Jestřebích hor Žaltman (740 m). Z rozhledny byl díky počasí krásný 
panoramatický výhled na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Soví a Javoří hory, Teplicko-
adršpašské skály, Broumovské stěny, Úpicko i Hronovsko. 
 
      Pak už účastníci pomalu,ale jistě, sjížděli přes Odolov do Rtyně. Následovala 
společná večeře v restauraci a posezení v knihovně. O dobrou náladu se tradičně 
postarala Darka Středová z Trutnova, která večer přijela a zahrála na kytaru známé i 
méně známé trampské písničky.  
 
      Ranní rozchod byl plný dobré nálady a plánů na další společné akce. 
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