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Valná hromada ve Slavoji

Marta Staníková 

Ve dnech 3.–5. listopadu 2015 se konala v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem valná hromada 

Klubu dětských knihoven SKIP ČR. Program byl opravdu nabitý.

Odpoledne prvního dne patřilo valné hromadě. Po uvítání všech přítomných královédvorskou místostarostkou Mgr. 

Alexandrou Jiřičkovou jsme získávali informace od jednotlivých garantů celostátních projektů vyhlašovaných 

Klubem dětských knihoven (KDK). Mirka Čápová a Hanka Hanáčková informovaly o 16. ročníku Noci 

s Andersenem, jehož téma je v letošním roce inspirováno 180. výročím vzniku pohádky Malá mořská víla. 

Předsedkyně KDK SKIP ČR Helena Šlesingerová mluvila o jubilejním desátém ročníku projektu Kde končí svět 

s tématem Jak je to s králem. Příhodné je, že slavnostní vyhodnocení a pasování rytířů bude tentokrát probíhat na 

Pražském hradě. Hovořilo se také o dalších projektech „děckařů“, ale na jejich výčet a popis by rozsah tohoto 

článku nestačil. O některých akcích se jistě dozvíte v následujících číslech zpravodaje.

Podvečer patřil společnému posezení s písničkářem Filipem Pýchou. Svými písničkami nás provedl téměř celou 

republikou a poslechli jsme si, jak je to hezké v té naší Republice české. Dozvěděli jsme se, proč v Brně odbíjejí 

zvony poledne už v 11 hodin, zavzpomínali jsme na Elišku Rejčku, královnu věnného města Hradce Králové, 

společně jsme se podivovali, proč se groš z Kutné Hory jmenuje pražský apod. Milé setkání bylo završeno rautem. 

Zlatým hřebem byl dort vyrobený na zakázku právě k příležitosti valné hromady. Paní cukrářka si trochu pozměnila 

text (viz foto), čímž nechtěně přispěla k vylepšení již tak příjemné atmosféry.

Druhý den byl celý ve znamení komiksu. Pozvání přijali spisovatelka a velmi činorodá lektorka Klára Smolíková a 

autor sci-fi a fantasy knih Jiří Walker Procházka. Knihovnice absolvovaly sedmihodinovou lekci, od historie 

komiksu až po tvorbu současných autorů. Kromě nových poznatků si účastnice odnesly také hodnotný materiál, 

který mnohým poslouží jako inspirace pro využití v jejich knihovnách. Po krátké pauze následovala návštěva ZUŠ, 

kde místní žáci sehráli divadlo s názvem Jedno odpoledne v knihovně. Večer byl završen návštěvou rukopisné 

kobky s výkladem o nálezu Rukopisu královédvorského Václavem Hankou a následným výstupem na věž kostela 

sv. Jana Křtitele.

Třetí den byl věnován mozkobraní. Kdo nevíte, co se za tímto krásným názvem skrývá, vězte, že se jedná o 

předání úžasných nápadů knihovnic přihlížejícím kolegyním. Celkem bylo připraveno pět prezentací. Růžena 

Buchtová z Městské knihovny v Semilech předvedla jednu z možností jak zaujmout děti z MŠ a představila 

hlavolam CUTS vhodný pro všechny věkové kategorie. Jak pracovat individuálně se staršími dětmi ukázala Alena 

Budková z  Městské knihovny v Sedlčanech. Knihovna se zúčastnila pilotního programu pro knihovny v projektu 

Paměť národa - Příběhy našich sousedů. Tým složený ze dvou studentek nahrál pod vedením knihovnice 

vzpomínky pamětnice doby vystěhování Sedlčanska za druhé světové války. Jejich nahrávka byla zařazena do 

databáze digitální sbírky Paměť národa. Kolegyně ze Sedlčan nás také upoutala příspěvkem o soutěži prezentací 

nazvané Prezentace lehce. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích - pro žáky druhého stupně základních škol 

a víceletého gymnázia a pro studenty středních škol a učilišť. Každý rok je stanoveno nějaké téma, prezentace 

posuzuje nezávislá porota a vyhlášení vítězů je spojeno s besedou s odborníkem. Knihovnice Helena Orálková a 

Iveta Kratochvílová informovaly o prostoru pro mladé, který v loňském roce vznikl v Knihovně Jiřího Mahena v 

Brně. Odpovídaly tak na otázky typu: Jak nalákat mladé do knihovny? Co prostor nabízí? Jaké akce v něm 

pořádat? Příspěvek zmapoval vývoj nového prostoru s příhodným názvem Teen, který je určen pro věkovou 

skupinu 13+. Marie Lebdušková nás provedla již tradičně konanými prázdninovými aktivitami pořádanými 

Městskou knihovnou v Nymburce. Poslední příspěvek byl věnován využití QR kódů v katalogu povinné četby. 

Michaela Baštecká z Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem tak velmi zajímavě ukončila dopolední 



program setkání. Poté již následovalo poděkování a pomalý rozjezd knihovnic zpět do jejich domovů.

A závěr? Setkávejme se. Nejenže obohatíme velmi příjemným způsobem náš profesní rozhled a nabijeme se na 

dalších pár týdnů, ale často také při podobných akcích navážeme přátelské vztahy, které v našem osobním životě 

mohou být k nezaplacení.

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz

Web KDK: http://www.kdk.munovapaka.cz/
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