
Zápis z 8. pracovního jednání pracovnic dětských oddělení krajské a pověřených 
knihoven Zlínského kraje a ze schůzky KDK ZK v ěnované vzpomínkám paní Zdeny 
Nepilové a Mgr. Ivany Hutařové na Františka Nepila. 
 
 
 
Datum konání:  11. 3. 2009 
 
Místo konaní: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště 
 
Přítomni:  M. Čápová, H. Hanáčková, M. Kořínková, I. Kroupová,  

H. Malá, P. Panovcová, E. Peprníčková, S. Pilařová, M. Pokorná  
 
 
Pracovní jednání KDK ZK: 
 

- M. Čápová, předsedkyně KDK Zlínského kraje zahájila jednání, přivítala přítomné, hovořila o 
předběžném plánu akcí KDK ZK v roce 2009, seznámila přítomné kolegyně s knihovnami 
Zlínského kraje, které vyhlásily v místě svého působení literární soutěže. Jsou to tyto knihovny: 
Místní knihovna v Babicích a projekt Výprava do světa fantazie, Knihovna Kroměřížska 
s projektem Cesta tam a zase zpátky, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm soutěží O poklad 
strýca Juráša, Uherskohradišťská KBBB vyhlásila literární soutěž Píšu povídky, píšu básně-
tentokrát na téma Cesta tam a zase zpátky a to nejen do pohádky a výtvarnou soutěž Ex-libris 
2008, Městská knihovna Uherský Brod přihlásila soutěž pro děti Cesta tam a zpátky perem i 
štětcem, O poklad strýca Juráša hledala Městská knihovna Valašské Meziříčí, stejnojmenný 
projekt i s krajským kolem literární soutěže přihlásila Masarykova veřejná knihovna Vsetín a 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pojmenovala již tradičně soutěž jako Hledání. 
Všechny jmenované knihovny byly zařazeny do slosování o účast na slavnostním pasování rytíře 
Řádu krásného slova. Vylosovaná byla Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana – kategorie 
projektu: oblast dětského čtenářství: literární a výtvarná soutěž o nejlepší ex libris.  

- Vyhlášení krajského kola literární soutěže se bude konat v Kroměříži 11. června 2009. Pověřené 
knihovny a krajská knihovna zašlou do Knihovny Kroměřížska tabulky s výsledky porot 
nejpozději do 10. 4. 2009.  

- M. Čápová informovala o dalším ročníku  projektu Kde končí svět, letošní téma je Barvy aneb 
Svět je pestrý a krásný. Přihlášky do národního projektu KDK SKIP třeba poslat do 31. 3. 2009 
na adresu regionálního klubka ZK: detske@knihovnabbb.cz. 

- Pokud bude finančně podpořena žádost o dotaci z grantového programu MK ČR Knihovna 21. 
století, tak bude v měsíci červnu realizován projekt k podpoře čtenářství Čtením lákáme děti do 
knihoven. Jedná se o literární pořad vhodný pro mladší děti. V průběhu dvou dnů soubor představí 
netradiční čtení pro děti ve čtyřech městech Zlínského kraje (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, 
Zlín). Program a termín bude upřesněn. Zároveň bylo zdůrazněno, aby o závěrech jednání 
kolegyně informovaly vedení svých knihoven. 

- Seminář zaměřený na výměnu zkušeností v práci s dětmi a mládeží v knihovnách Zlínského kraje 
se bude konat v KKFB ve Zlíně 9. září 2009. Přítomné kolegyně osloví profesionální knihovny 
svých okresů a požádají je o prezentaci své práce s dětmi a mládeží. 

- Krajský seminář KDK ZK se bude konat v prostorách Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. 
Hlavní téma semináře a přesný termín konání budou upřesněny nejpozději do konce dubna. 
Návrhy na aktuální témata semináře je možné zaslat nejpozději do 25. 3. 2009 kolegyni M. 
Pokorné.  

 

 



- Různé:  

- S. Pilařová a H. Malá se s přítomnými podělily o informace ze semináře Dětského muzea v Brně. 
Seminář byl velkým přínosem pro pracovnice dětských oddělení moravských knihoven. Zjistili 
jsme, že knihovny a muzea mají v práci s dětmi a mládeží hodně společného a bude velmi 
výhodné v budoucích letech navázat bližší spolupráci, a při některých akcích spolupracovat nejen 
s muzeem, ale i dalšími paměťovými organizacemi. 

- M. Čápová a H. Hanáčková hovořily o programu KBBB v rámci Noci s Andersenem, kdy ve 
spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně s dětmi navštíví skanzen na Modré, aby děti 
mohly poznat reálie Velké Moravy. V tomto ročníku se bude na mnoha místech číst ukázka 
z připravované knihy R. Štulcové z tohoto období dějin. Také speciálně připravované pohlednice 
se vztahují k tomuto tématu. 

- Zástupkyně pověřených knihoven si navzájem sdělily novinky ze svých pracovišť, vyměnily si své 
zkušenosti a postřehy ze své práce. 

 
Schůzka KDK ZK v ěnovaná vzpomínkám paní Zdeny Nepilové a Mgr. Ivany Hutařové na 
Františka Nepila. 
 
 
Přítomni: viz prezenční listiny  
 
- M. Čápová zahájila schůzku KDK ZK, přivítala hosty a přítomné účastnice. 

- M. Čápová seznámila přítomné s činností KDK ZK a věnovala se aktuálním projektům, termínům 
a připravovaným akcím v roce 2009 jako např. Kniha pro prvňáčka (ze Zlínského kraje je 
přihlášeno Uherské Hradiště, Boršice, dále knihovny ve Valašské Bystřici a Valašských 
Kloboukách, Štítné nad Vláří, Slavičíně, Rožnově pod Radhoštěm a Horní Bečvě), Kniha mého 
srdce, Knihovnická dílna při Jičíně-městě pohádky, Kamarádka knihovna. Propagovala webové 
stránky KDK ZK a požádala přítomné o zasílání příspěvků do oddílu materiály a besedy pro práci 
s dětmi a mládeží. 

- M. Čápová přivítala a představila hosty schůzky KDK ZK paní Zdenku Nepilovou a Mgr. Ivanu 
Hutařovou. 

- Mgr. Ivana Huta řová, Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, Praha, vyprávěla o 
životě Františka Nepila od dětství až do konce života. Vyprávění doplňovaly fotografie z osobního 
i profesního života F. Nepila. V průběhu vyprávění a vzpomínání se obracela s otázkami na paní 
Zdenu Nepilovou, která velmi zajímavě, citlivě, s humorem a moudrostí dokreslovala život F. 
Nepila. Mgr. I. Hutařová se věnovala celé tvorbě F. Nepila a přiblížila okolnosti vydání knih 
z tvorby F. Nepila, která za jeho života nebyla vydaná.  

 

 
 
Zapsaly:  M. Čápová, E. Peprníčková,   
 
 
13. 3. 2009 
       
                                                   


