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Mezi  vystavujícími a prodávajícími jsou  od počátku hlavně 
členky Klubu tvořivých knihovníků. Dále pracovnice NK ČR, 

charitativní dílny a spolky. 
Členky klubu (na fotografii) pro vás připravují své výrobky 

téměř každý rok od roku 2012.



Většinou nechybí origami šperky 
paní Marcely Buřilové z Prahy



Pastely paní Jaroslavy Vokáčové ze Strakonic



Kniha Šumava Františka Malocha, 
na níž pracovala se svým 

manželem Vladimírem Kožíškem

Práce paní Martiny Kožíšek Ouřadové z Plzně

Šité  tašky a pytlíčky



Háčkované dárečky a tašky paní Pavly Chládkové z Plzně



Keramika  paní Aleny Volkové Balvínové ze Zlatník



Ozdobné náhrdelníky paní Petry Hoffmannové z Prahy



Korálkový náhrdelník a šité želvy 
paní Ludmily Veselé z Plzně



Drobné výrobky paní Vladimíry Sodomkové z Liberce
většinou vytvořené  z použitých materiálů



Praktická keramika paní Evy Tesaříkové Březinové z Prahy



Tak snad někdy osobně v Klementinu na shledanou



10 let Klubu tvořivých knihovníků 
aneb

10 let tvořivých a charitativních akcí 
v knihovnách  ČR

ROK 

2021



• Aktivity KTK k 10. výročí založení klubu probíhaly 
hlavně online s cílem dát o sobě více vědět , a to:

- o jednotlivých členech klubu,
- o činnostech v knihovnách.

• Předsednictvo KTK posíleno o dvě ochotné a 
velice šikovné kolegyně: 
- paní Martina Kožíšek Ouřadová z Plzně,
- paní Magdaléna Kupková z Jihlavy.

• Platformy :
- Web SKIP,  
- Galerie KTK na Google, 
- Facebook KTK.  



Dobročinné a charitativní činnosti
někdy spoluúčast na větší akci

• Upleť čtverec  - pomoc sirotkům a opuštěným 
dětem v Africe - vznikají deky 

• Nedoklubko - tvorba oblečení a terapeutických 
pomůcek (chobotniček) pro nedonošená miminka 

• Srdce pro sestry - poděkování sestrám ve FN Plzeň

• Zvířátka pro kočky – tvorba a charitativní prodej 
výrobků zvířátek, výtěžek předán kočičímu útulku v 
Jílovém u Prahy

• Příspěvek Nadačnímu fondu Klíček  z jarmarků KTK



Dobročinné a charitativní činnosti obrazem

↕ Knihovna města Plzně ↕



Tvořivé činnosti v knihovnách
(příklady z poslední doby)

Kurz vyšívání technikou sashiko
v Městské knihovně Tábor



Podzimní recyklační tvoření 
v Místní knihovně v Babicích

Pastelkování
v Městské knihovně Kyjov



Kreativní dílny a dílničky 
v Místní knihovně v Lužicích

Setkávání s dílničkami 
pro nejmenší děti

Pondělní kreativní dílny 
pro dospělé 



Podzimní tvoření v Knihovně Václava Štecha Slaný 
pobočka Na Dolíkách

Kamínkové hrátky Podzimní lucerničky



Složte si vánoční origami - dílny 6.12. + 13.12.2021
Dílny origami vede paní Marcela Buřilová

v rámci Klubu tvořivých knihovníků a České origami společnosti


