1. schůzka KDK Karlovarský kraj v r. 2016
Termín: 22. ledna 2016 od 9:00 hodin, MK Nové Sedlo
Knihovna

jméno člena

Přítomna/omluvena
dne

Božičany

J. Nemčičová

ano

Františkovy Lázně

L. Sedláčková, V. Marešová

ano

Habartov

L. Raková, B.

ano

Cheb

L. Königsmarková

ano

Chodov

M. Valentová

ano

Královské Poříčí

A. Šneberková

ano

M. Maštalířová
Kraslice

J. Obstová

ano

Loket

K. Rozsypalová

ano

Lomnice

J. Němečková

ano

Mariánské Lázně

E. Babuková, J. Lazebníčková

ano

Nejdek

V. Satýnková, J. Vítková

pracovní povinnosti,
20.1.

Nová Role

V. Nemčičová, M. Toužimská

ano

Nové Sedlo

M. Rišková

ano

Ostrov

L. Kolářová, T. Oberreiterová

ano

Sokolov
Kynšperk
Březová

Z. Hradská
H. Velíšková, I. Zolotarová
M. Chvojková

ano
ano
ano

Jáchymov
Karlovy Vary – MK

E. Kochová
L. Křivancová

Karlovy Vary – Krajská knihovna

ano
pracovní povinnosti,
10.1.
ne

Informace o členské základně KDKKV
K dnešnímu dni: 19 registrovaných členů.
Spolupráce s Viktorem Braunreiterem – Představení pro knihovny (Grant K. kraje)
V. Braunreiter se osobně zúčastnil této schůzky. Přítomným představil svůj projekt a spolupráci
s knihovnami. Jedná se o divadelní představení o Karlu IV., které 9 knihovnám v rámci grantu KK
nabízí zdarma. Datum představení je určeno na 1. dubna 2016 (na Noc s Andersenem). Vzhledem
k tomu, že o představení mělo zájem více než 9 knihoven, výběr byl proveden losem. Losování se
účastnily dnes přítomné zástupkyně knihoven.
Vylosovány byly tyto knihovny: MK Březová, MK Jáchymov, MK Cheb, MK Nové Sedlo, MK Loket,
OK Královské Poříčí, MK Nová Role, MK Ostrov a MK Mariánské Lázně.
V. Braunreiter (V.B.) sestaví časový harmonogram, kde bude zřejmý čas představení v konkrétní
knihovně. Začátek prvního představení je plánován na 17:00 hodinu, poslední představení do
24:00 hod. V.B. zašle harmonogram Kláře Rozsypalové nejpozději do konce února 2016. Všechny
účastné knihovny následně obdrží informační e-mail.
Ještě pro rekapitulaci – knihovny, kde se bude představení konat v rámci Noci s Andersenem:
 Noc s Andersenem v dané knihovně by měla být tematicky zaměřena na Karla IV., případně
na téma „Králové“ (viz projekt Kde končí svět 2015/2016).
 Představení je zdarma, je nutno dodržet určený čas představení (určuje V.B.)
 Pokud dojde k tomu, že z nějakého důvodu nebudete pořádat NsA, nebo již nebudete mít o
představení zájem, sdělte tuto skutečnost neprodleně K. Rozsypalové, aby mohla být určena
náhradní knihovna.
Knihovny, které nebyly vybrány a mají o představení zájem, se mohou individuálně domluvit s V.B.
prostřednictvím e-mailu nebo telefonu na jiný vhodný termín. Cena představení mimo NsA by
měla být cca 2 500,- Kč. V případě potřeby či dotazů se obraťte na K. Rozsypalovou.
Kontakt na V.B.
 e-mail: viktorbraunreiter@icloud.com
 mobil: 602 128 749
Projekt Kde končí svět 2014/2015 Jak je to s králem
V některých knihovnách již probíhají jednotlivé aktivity k tomuto projektu.

Důležité termíny:









Realizace projektu v jednotlivých knihovnách: říjen 2015 – 30. březen 2016
Odevzdání soutěžních prací /odevzdá přihlášená knihovna/ v elektronické podobě:
do 10.4.2016
Hodnocení prací v soutěžní sekci /online hlasování/ 18. – 30.4.2016
Odevzdání prací v papírové podobě: na schůzce Klubka KV v dubnu 2016 (22.4.Nová Role)
Vyhlášení oceněných prací (krajské kolo) a vernisáž výstavy: v týdnu od 10.-13.5.2016
Výstava soutěžních prací: v termínu od 10.5.do 30.6.2016
Zaslání jména vítěze literární kategorie v krajském kole do Prahy /Pasování rytířů krásného
slova/: do 20.5.2016 – zajistí K.R.

 Online hlasování se účastní všichni členové Klubka (1 zástupce za každou knihovnu), tedy i ti,
kteří nejsou přihlášení v projektu.
 V termínu od 18. do 30.4. obdržíte e-mailem link na hlasovací formulář. V něm v úvodu
najdete pokyny k hlasování.
 Vernisáž a ocenění vítězných prací krajského kola se uskuteční v KKKV, přesný termín bude
znám do konce března 2016.
 Veškeré podmínky k projektu najdete na webu Klubka zde: http://klubkokv.cz/projekty/kdekonci-svet/
 Pokud se některá z knihoven chce ještě k projektu připojit, je to možné. Na webu Klubka
(odkaz výše) je možnost elektronického přihlášení.
Nekoktám, čtu!
Krajské kolo se koná dne 19.2.2016 v Krajské knihovně KV od 9:00 hodin.
Přihlášené knihovny:
Knihovna
Městská knihovna Loket
Městská knihovna Chodov
Městská knihovna Nové Sedlo
Městská knihovna v Chebu
Městská knihovna Jáchymov
MK Františkovy Lázně
Knihovna Habartov
Městská knihovna Kraslice
Městská knihovna Březová
Městská knihovna Nová Role
Obecní knihovna Božičany
Obecní knihovna Lomnice
Městská knihovna Sokolov
Obecní knihovna Královské Poříčí

Jméno odpovědné
osoby:
Klára Rozsypalová
Marie Valentová
Rišková Martina
Königsmarková Lenka
Eva Kochová
Lenka Sedláčková
Raková lenka
Marta Maštalířová
Michaela Chvojková
Toužimská Marcela
Jana Nemčičová
Jiřina Němečková
Zdeňka Hradská
Andrea Šneberková

Místní kolo
5.2.2016
3.2.2016
25. - 29. 1. 2016
4.2.2016
8.2.2016
2. 2. 2016
20.1.2016
leden - 1/2 února
do 5.2.2016
27.1.2016
12.2
27.1
8.-9.2
9.2

Porota:
Z řad knihovnic: Lenka Raková – MK Habartov, J. Němečková – OK Lomnice. Oslovena ještě
Ludmila Křivancová (MK KV), Michaela Hušková (MK Chodov).
z řad externistů: Mgr. Pavla Černá – učitelka ZŠ Cheb
v jednání: Mgr. Petra Kohutová (Od 2011 stálá dramaturgická spolupráce s profesionální činohrou
Karlovarského městského divadla, porotkyně na div. přehlídkách, lektorka režijní školy SČDO) a
Mgr. Lenka Hodoušová (produkční Divadlo Pod lampou a manager projektů v oblasti kultury a umění)
Není jisté, že všechny oslovené přijmou pozvání, porota by však měla být nejméně tříčlenná,
ideálně čtyřčlenná. Pokud bude potřeba, ještě se na členy Klubka obrátím s prosbou o pomoc při
hledání vhodných kandidátů.
Lenka Raková (L.R.) a Jiřina Němečková (J.N.) obdržely e-mailem 22.1. seznam s návrhem knih,
které budou čteny v krajském kole (seznam bys sestaven K.R. s ohledem na tipy knihovnic
v přihláškách do soutěže, dle doporučených knih na webu nejlepsiknihydetem.cz a citarny.cz.
Vybrány byly knihy, které byly vydané v rozmezí let 2014-2015 a nebyly čteny na loňské soutěži.
L.R. a J.N. se s knihami seznámí a připraví otázky k porozumění textu, nakopírují ukázky 3x.
V případě potřeby kontaktujte K.R.
Veškeré podrobnosti k projektu najdete zde: http://klubkokv.cz/projekty/nekoktam-ctu/
Důležité termíny:
 Místní kola soutěže v přihlášených knihovnách 10.1. – 10.2.2016
 Nahlášení vítězů místních kol soutěže do 12.2.2016 (Kláře Rozsypalové – MK Loket)
 Zveřejnění vítězů místních kol na webu Klubka KV do 15.2.2016
Hry bez hranic 2016
Příprava HbH je v režii MK Nová Role. Dne 25.1.2016 zaslala e-mailem p. L. Nemčičová z N. Role
vypracovaný program her, předkládám zde v nezměněné formě:

Hry bez hranic-Nová Role 21. květen 2016
Meziplanetární kongres
Planeta Země v místě Centrálního mozku lidstva, které se nachází na břehu Novorolského rybníka poblíž
města Nová Role, pořádá pro celou sluneční galaxii a všechny planety nekonečného vesmíru
MEZIPLANETÁRNÍ KONGRES. Na tomto kongresu si obyvatelé různých planet mohou poměřit své znalosti i
sílu. Na setkání se již přihlásily tyto planety: Chodov, Nejdek, Cheb, Loket, Františkovy Lázně, Mariánské
Lázně, Nové Sedlo, Lomnice, Habartov, Královské Poříčí, Božičany, Kraslice, Sokolov… i domovská planeta
Nová Role.(červeně vložila K.R. podle seznamu přihlášených)
a) Registrace v sobotu 21. Května od 7.00 do 9.00 v knihovně
b) Přesun k rybníku v 9.30
c) 10.00 zahájení- Nástup planet -Pódium u Novorolského rybníka- Planeta Nová Role připraví pro své
hosty-planety nekonečného vesmíru- zábavný i soutěžní program, kde si obyvatelé planet na 10-12
stanovištích poměří své znalosti, vědomosti, šikovnost i sílu. Zahájení Láďa, Klára + starostka

1) 10.15 Představení účastníků kongresu. Každá planeta vystoupí v národních planetárních kostýmech a
ve své řeči i s překladatelem představí svou planetu. 100 b všichni
2) Svá sportovní těla protáhnou na sportovní dráze ( 10 – 100 b) zajistí Habartov
3) Své znalosti o planetě Země předvedou skládáním puzzle. Planety. 50 b zajistí Kraslice
4) Robot-toto slovo použil známý český spisovatel Karel Čapek, který pochází z planety Země. Úkol:
z různých krabic malých i velkých,krabiček …sestaví účastníci ROBOTA 100 b zajistí Královské Poříčí
5) Účastníci jsou v Nové Roli, v Karlovarském kraji, který se skládá ze tří okresů- Karlovy Vary, Sokolov a
Cheb. Dalším úkolem bude města a obce přiřadit ke správnému okresu. Za každé správné přiřazení 10 b
(10-15 měst a obcí) nebo správně umístit do slepé mapy+ Planety se již několik let seznamují s různými
městy i obcemi Karlovarského kraje. Dokážou účastníci poznat podle fotografie správné město či obec?(
fotografie měst-Nová Role, Nejdek, Karlovy Vary, Cheb, Lomnice, Božičany, Ostrov, Sokolov, Žlutice….20
fotografií, 20 lístečků s názvy měst a děti budou přiřazovat za každou správnou odpověď 10 b zajistí
Sokolov,
6) Každá planeta na toto setkání přiletěla v nějaké kosmické lodi. Dalším úkolem bude vyrobit model
kosmické lodi z kaolínu nebo namalovat svou raketu 100 b zajistí Nejdek
7) Na planetě Zemi se používají různá slova. Vaším úkolem bude na daná slova napsat krátký příběh( 10 –
12 vět……….. 50 – 100 b zajistí Nové Sedlo a Loket
8) Děti na planetě Zemi mají rády pohádky o Rákosníčkovi. Rákosníček žije v rybníku Brčálník a hrozně rád
pozoruje hvězdy. Vaším úkolem bude Rákosníčkovi poradit, jak se která souhvězdí jmenuje. Za každé
správné určení 10 b zajistí Mariánské Lázně
9) Ota Hofman Návštěvníci – kvíz zajistí Cheb
10) Kosmonauti – křížovka
11) Vesmírný odpad zajistí Lomnice
12) Hvězdné války zajistí Chodov

d) Mezi 12.30 – 13.30 oběd zajištěno v TICku cena oběda je 50,- Kč( kuřecí řízek, brambory a limonáda)
e) Bartsha- koncert zpěvačky Báry Blažkové
f) 13.00 – 14.45 Porcelánová školička v jednání
g) WC zajištěny Toiky a dospělí mohou využívat WC v budově TICka
h) sponzorské dary a odměny zajistí všechny knihovny
ch) výroba plakátů, pamětních listů a diplomů zajistí Chodov
i) pozvat média, hosty zajistí Nová Role
j) velká bodovací tabule zajistí Nová Role
h) 15.00 Vyhodnocení a předání cen zajistí Láďa, Klára, starostka, místostarosta
ch) prezenční listiny zajistí Nová Role seznam dětí i doprovodu nahlásit do konce dubna

Ještě doplňuji k HbH:






Z grantu (pokud jej dostaneme ) bude hrazeno cestovné – po akci zase pošlu formuláře, které zašlete pí.
Pimperové do Chebu a ona vám proplatí cestovné.
Dále počítám s nákupem některých odměn – opět záleží na grantu – kalkulováno 5000,-. Z této částky budou
koupeny 3 stolní hry pro družstva, která se umístí na 1. – 3. místě v anketě o nejlepší prezentaci družstva
(pokřik, erb, kostým). Zbylé peníze budou použity pro další nákup odměn pro vítězná družstva. Anketa
proběhne stejně jako v loňském roce. Podrobnosti sdělím na dubnovém Klubku.
Prosím, shánějte aktivně odměny – sponzorské dary pro družstva. Pořadatelé nemají velkou fin. podporu od
města N.R., proto je nutné zapojit všechny síly a pokusit se.
K dnešnímu dni je přihlášeno 14 knihoven (viz výše).

Knihovny, které se zatím nepřihlásily na HbH a mají zájem:
dejte prosím vědět co nejdříve Kláře Rozsypalové.

Knížka pro prvňáčka
Projekt je již vyhlášen. Informace a přihlášky najdete na webu SKIP ČR: http://skipcr.cz/akce-aprojekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
Přihláška je umístěna vedle průvodního obrázku (pozor, není na první pohled úplně k nalezení .
Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2016!
Sledujte prosím konferenci Andersen, budou zde zasílány podrobnosti v průběhu roku.
Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se na mě obrátit.
Termín další schůzky:

22.4.2016 (pátek) od 9:00 hodin v Městské knihovně Nová Role. Jste srdečně zváni.

Za KDK KV vyhotovila:
Bc. Klára Rozsypalová, Městská knihovna Loket
V Lokti dne 25.1.2016

