
Hodnocení činnosti Klubu d ětských knihoven Zlínského kraje v roce 2010 
 
Klub dětských knihoven Zlínského kraje (KDK ZK) v roce 2010 upořádal pro své 
členy i další zájemce dva semináře. V dubnu proběhl v Knihovně Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradišti odborný seminář, jehož se kromě knihovníků 
účastnili i studenti místní střední uměleckoprůmyslové školy. Na téma komiks pro 
děti  přednášely Mgr. Šárka Holaňová a Petra Kozlová z Knihovny města Ostravy. 
Podzimní seminá ř s vým ěnou zkušeností  připravila Knihovna Kroměřížska 
z příspěvků knihoven kraje. Ukázky své práce zde prezentovaly městské i místní 
knihovny. Nové stránky pro děti na webu Krajské knihovny Františka Bartoše 
představila Iveta Štanclová, která připravila ukázku práce s knihami R.Dahla. 
 
Literární sout ěž pro děti do 15 let spojila čtyři knihovny Zlínského kraje, které už 
podesáté uspořádaly ve svých regionech kola místní a poté společně krajské kolo 
s vyhlášením výsledků soutěže letos ve Zlíně, které připravila Krajská knihovna 
Františka Bartoše. Do soutěže se zapojilo 697 dětí z 86 škol nejen Zlínského kraje. 
Jejich práce posuzovalo 20 porotců, byli mezi nimi spisovatelé, novináři, učitelé 
i knihkupci. Díky podpoře Krajského úřadu ZK a Nadace Děti-kultura-sport mohl vyjít 
tištěný sborníček Jakou  barvu má sv ět. Název byl přejat podle posledního 
dvouletého projektu Klubu dětských knihoven, který byl ukončen v prostorách 
Ministerstva kultury ČR v Praze, kde proběhlo 1. června slavnostní setkání dětí celé 
republiky, knihovníků a autorů dětských knih. Čtrnáct dětí z celé České republiky, 
jedna knihovnice a spisovatelka Alena Ježková zde byli pasováni do řádu Rytířů 
krásného slova. V delegaci dětí Zlínského kraje byly čtyři děti, vítězové dvou ročníků 
literárních soutěží, a také při pasování měl Zlínský kraj dvojí zastoupení. Novými 
rytířkami se staly nadějné autorky, vítězky několika literárních soutěží pořádaných 
knihovnami Zlínského kraje, které doprovodili vítězové letošní a loňské literární 
soutěže. Informace o krajském kole literární soutěže i sborníčku prací a dalších 
projektech KDK ZK našli čtenáři v tisku i na výstavě, která byla připravena v 
prostorách Městské knihovny v Praze. 
 
Z celkového počtu 905 míst pohádkové Noci s Andersenem  se v roce 2010 
účastnilo více než 60 knihoven a škol Zlínského kraje. Pro desátý ročník byly 
v našem kraji vytištěny speciální pohlednice s obrázkem Jiřího Fixla, verše napsal 
Josef Brukner, četla se kapitolka dalšího dílu knihy Pavla Šruta Lichožrouti. Pro 
jubilejní ročník Filip Heyduk navrhl plakát, společné noční soutěže přineslo 
nakladatelství Paseka a portál KidsLand.cz, SKIP ČR inicioval vznik nového webu: 
http://www.nocsandersenem.cz.  To vše pro 905 míst střední Evropy, kde ji zažilo 
31 256 dětí, k nimž musíme připočíst 9 984 dospělých. Ti všichni připravili pro děti 
báječný program na celou noc. 
 
V červnu jsme přivítali v knihovnách Zlínského kraje Ivonu B řezinovou , která 13x 
besedovala s knihou Básník v báglu, inspirovanou 200. výročím narození 
K. H. Máchy. Bylo to např. v Brumově-Bylnici, Slavičíně, Uherském Brodě, Hluku, 



Vsetíně, Tlumačově, Valašských Kloboukách, Zlíně, Uherském Hradišti a Uherském 
Ostrohu. Turné autorky jsme mohli uskutečnit za příznivé množstevní slevy. 
  
Jako v předcházejících letech jsme chtěli přivést do knihoven našeho kraje pořady 
scénického čtení. Oslovili jsme herce Slováckého divadla, kteří si pro děti mladšího 
školního věku  připravili pořad inspirovaný knihou Čarodějnice R.Dahla. Díky dotaci 
společného projektu SKIP jsme mohli uskutečnit 8 představení v knihovnách 
Zlínského kraje. 
 
Některé knihovny Zlínského kraje se zapojují do všech národně vyhlašovaných 
aktivit, např. Kamarádka knihovna, v mnoha knihovnách proběhl Den pro d ětskou 
knihu. Také projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prv ňáčka oslovil řadu knihoven a 
škol našeho kraje, kde v průběhu školního roku knihovníci i učitelé hledali společnou 
cestičku k rozvoji čtenářských návyků u malých prvňáčků. Pokud tito čtenáři splnili 
všechny dané podmínky, získali zdarma knihu Jiřího Kahouna s obrázky Jiřího Fixla 
Legrační dům. Ve Zlínském kraji se projektu účastnily knihovny a školy v Babicích, 
v Boršicích, Huštěnovicích, Prakšicích, Rožnově pod Radhoštěm, Slavičíně, Štítné 
nad Vláří, Tečovicích, Uherském Hradišti, Valašské Bystřici, Valašských Kloboukách, 
Vidči a Vsetíně.   
 
Naše zpráva zaznamenává jen společné aktivity KDK ZK, celkové množství nápadů, 
jednotlivých akcí a projektů nelze vyjmenovat. Informace o aktivitách, fotografie 
z akcí a další informace jsou zveřejněny na webových stránkách KDK ZK – 
www.kfbz.cz/kdk.htm.  
 
Miroslava Čápová, Hana Hanáčková 
Uherské Hradiště, 8. 2. 2011 
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