
Zpráva o činnosti regionální organizace SKIP 04 Plzeňského kraje za rok 2021 

1. Členská základna  

Regionální organizace SKIP 04 měla k 7. 12. 2021 celkem 145 členů, z toho je 40 členů 

institucionálních a 105 individuálních členů.  

Činnost výboru 

Regionální výbor se scházel pravidelně podle plánu činnosti. Schůze výboru se konaly celkem 

6 x, a to 30. března (online), 4. května (online), 2. června, 7. září, 2. listopadu a 7. prosince 

2021 (online). Výbor jednal v počtu 15 členů, od r. 2021 v počtu 14 členů, kdy na práci ve 

výboru rezignovala Mgr. Alena Sobotová. K jednání byly vždy přizvány 3 členky dozorčí 

komise. Zápisy ze schůzí výboru jsou zveřejněny na webu regionální organizace.  

2. Uskutečněné akce 

Činnost regionální organizace byla v průběhu roku 2021 velmi zásadně omezena vlivem 

vládních protiepidemických opatření. Situace kolem šíření nemoci Covid-19 znamenala 

uzavírky škol a dalších vzdělávacích a kulturních institucí, omezení sportovních 

a společenských aktivit v podstatě až do druhé poloviny května. Omezující opatření se stala 

běžnou součástí života, stále více se nám otvíral virtuální prostor. Pokud se nějaká aktivita 

měla v této době uskutečnit, proběhla online. Jen velmi pomalu se rozbíhaly skupinové akce. 

V období mírného zlepšení podmínek se podařilo několik akcí uskutečnit.  

RV SKIP projednal a schválil nominace do knihovnických soutěží. Navrhl Obecní knihovnu 

Mlečice (okr. Rokycany) do soutěže Knihovna roku a Městskou knihovnu ve Spáleném Poříčí 

(okr. Plzeň-jih) do soutěže vyhlašované SKIPem Městská knihovna roku. Obě nominace byly 

bohužel řešeny v časové tísni. Pro úspěšnou reprezentaci kraje je žádoucí věnovat přípravě 

soutěžících knihoven dlouhodobou pozornost.  

Workshop Cínovaný šperk inicioval a připravil Klub tvořivých knihovníků pod záštitou 

Knihovny města Plzně a regionální organizace SKIP 04. Uskutečnil se (v náhradním termínu) 

10. 7. 2021 v prostorách Hobby Kohout v Plzni-Božkově, vedla jej výtvarnice Lenka 

Kohoutová. Hotové výrobky jsou zdokumentované a opravdu se povedly. 

Pro zájemce o účast na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze jsme na 23. září 

připravili společný autobusový zájezd. Tentokrát byla celková účast slabší, zřejmě kvůli 

obavám z rizik hromadné akce, ale i z nutnosti zajistit chod služeb v knihovnách. Hlavním 

hostem letošního ročníku byla Francie se zajímavou přehlídkou titulů včetně děl Milana 

Kundery a Lenky Horňákové – Civade.  

Seminář Literární Šumava nebylo možné v obvyklém a naplánovaném květnovém termínu 

realizovat. Podařilo se nám vyjednat s majiteli penzionu ubytování v náhradním termínu na 

konci září a postupně jsme celý program po domluvě s lektory a spolupracujícími 

organizacemi jen s minimálními úpravami časově posunuli.  

25. ročník semináře Literární Šumava se tedy uskutečnil ve dnech 30. 9. – 2. 10. v Úborsku 

u Nýrska. Ústředním tématem byla „pohádková Šumava“. Pozvali jsme na besedu 



spisovatele Hynka Klimka, autora řady knížek pro děti, pohádkově krásné šumavské scenérie 

nám představil profesionální průvodce, fotograf a spisovatel Josef Pecka, přijel mezi nás 

principál plzeňského muzea strašidel, pohádkář a divadelník Zdeněk Zajíček. Všichni navíc 

přivezli i své knížky, takže se málokdo vracel s prázdnou. Hudebně literární večer nám 

připravil Kamil Pešťák s přáteli. Součástí programu byly exkurze v městských knihovnách 

v Nýrsku a v Železné Rudě, navštívili jsme Muzeum Šumavského hvozdu v Nýrsku a Muzeum 

šumavského pivovarnictví ve zrekonstruované tvrzi v Dešenicích. Zasvěceným průvodcem po 

okolí Nýrska nám byl archivář klatovského muzea dr. Hostaše Jan Jirák. Připravil si pro nás 

přednášku o historii místního pivovarnictví a pohostinství a byl i naším zasvěceným 

průvodcem při vyjížďce po okolí Nýrska. Cestou nás upozorňoval na řadu zajímavých míst 

v obcích Hamry a Hojsova Stráž. Závěr semináře patřil návštěvě pohádkového zámečku 

v německém Lambachu. Semináře se zúčastnilo 40 knihovnic a knihovníků z Plzeňského 

a Jihočeského kraje a z Prahy. 

Bohužel se nám nepodařilo zrealizovat společný zájezd do městské knihovny v Drážďanech, 

který bychom přece jen rádi uskutečnili, až to vnější podmínky dovolí. V jednání je termín 

přednášky k tématu „jednání s problémovými návštěvníky knihoven“. 

Děkuji všem členům regionálního výboru za aktivní spolupráci při přípravě jednotlivých akcí, 

za správu webové stránky, za vedení kroniky a hospodářce za pečlivé vedení účetní agendy. 

 

7. 12. 2021  

Mgr. Hana Hendrychová předsedkyně RV SKIP  

 

 


