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Úvodní slovo 

Knihovna Karla Dvořáčka se v loňském roce, jehož hodnocení na následujících stránkám 

předkládáme, posunula v celostátní soutěži ve své kategorii z dlouhodobě druhého místa na první. 

Máme si více považovat tohoto vítězství, dosaženého sofistikovaným porovnáním statistických 

výkonů, nebo raději spontánního hodnocení našich uživatelů: Přestěhovala jsem se… postrádám nejen 

vyškovskou přehlednou knihovnu, ale hlavně přívětivost vyškovských knihovnic! Co je důležitější? 

Každá instituce, tedy i knihovna je závislá na dobrém týmu, hrstka nadšenců nic nezmůže. Je 

vždy zapotřebí několika věčně nespokojených kreativních lidí, kteří stále něco nového vymýšlejí. 

Potom je nezbytná další skupina, která se nechá nadchnout a hledá způsoby, jak to vše realizovat. 

Jeden věčný pochybovač, který naopak hledá důvody, proč raději nic nedělat, nevadí. Nesmí však být 

ten poměr obrácený! Chtěl bych proto všem spolupracovníkům vyjádřit uznání a velký dík, neboť bez 

dobrého kolektivu je jakákoli týmová práce nemyslitelná. Poděkování patří i našemu zřizovateli, 

neboť bez jeho podpory bychom rovněž ničeho nedosáhli. 

Knihovny přitom spolu nevedou nějaké závody, kdo někam doběhne dříve. Síla knihoven 

spočívá v tom, že tvoří neviditelnými nitkami navzájem propojenou – doslova virtuální – síť! Čím je 

tato síť pevnější, tím může lépe sloužit všem občanům republiky. Proto knihovny stále mají  

a i v budoucnu budou mít nezastupitelné místo. Internet a stále dokonalejší informační technologie na 

tom nic nemohou změnit. Právě naopak! Obzory vědění budou zdánlivě tak bezbřehé, že se občané 

nakonec bez zkušeností vzdělaných knihovníků neobejdou! 

Všeobecně rozšířený mýtus praví, že na internetu je všechno! Přesněji řečeno – je tam pouze 

to, co tam bylo z knih převzato. Takže mnohé informace třeba z Ottova slovníku naučného tam budete 

marně hledat; dosud je tam totiž nikdo neuložil. Pomiňme však, že jednou tam bude opravdu naprosto 

všechno. Zůstane pak problém, jak se orientovat se v tom obrovském informačním moři! Rozlišit 

relevantní poznatky od irelevantních, pravdivé od těch zavádějících, polopravdivých, s nimiž s tak 

velkou oblibou pracují třeba totalitní státy, nebo vskutku sofistikovaní lháři. Vyložená lež se dá 

poměrně snadno odhalit, ale polopravdy umně a účelově uspořádané? To už tak jednoduché není.  

A co teprve vlivnou skupinou mocných záměrně šířené desinformace! Ve virtuálním prostředí se jim 

daří stejně dobře jako fotovoltaice na žírných hanáckých pláních. Myšlení „bolí“ – a přejímat 

naservírované „pravdy“ je tak snadné! 

 

Ve Vyškově dne 29. ledna 2016 

 

             

         Dr. Vladislav Raška 

         ředitel Knihovny Karla Dvořáčka 
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Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti knihovny 

Knihovní fondy 

Knihovních jednotek (dále KJ) bylo v roce 2015 zpracováno 8.076 (loni 8.464). 

Koupeno bylo 7.772 knih, darem jsme získali 304 knih. Celková cena těchto vyexpedovaných knih 

činí 1.487.850,16 Kč. Mezi zpracovanými dokumenty bylo 64 knih s regionální tématikou; převažují 

publikace o historii obcí. Během tohoto období bylo celkem zpracováno 7.819 titulů knih. 

Počet nakoupených knihovních jednotek závisí na finanční částce, která je v rozpočtu na 

knihovní fond vyčleněna (650.000,- Kč KKD) dále pak na finančních částkách, které poskytují obce 

svým knihovnám (502.000,- Kč byla navýšena o 38. 500,- Kč) a finanční částce určené na výměnný 

fond (330.000,- Kč) z rozpočtu na regionální funkce. Díky stejnému rozpočtu jako v roce 2014 nebylo 

možné v KKD částku na knihy navýšit, a proto počet nakoupených titulů za tuto částku neustále klesá. 

Průměrná prodejní cena knihy je 274,19 Kč (loni 269,53 Kč). Získaná množstevní sleva za nákup knih 

představuje částku 641.999,34 Kč z celkové finanční částky 2.129.849,50 Kč, to znamená, že 

průměrná cena 1 knihy po odečtení množstevní slevy činila 194,35 Kč (v loni 190,47 Kč).  

Akvizice byla prováděna nákupem v distribučních velkoobchodech i přímým nákupem od 

jednotlivých nakladatelů. Velkoobchody Euromedia a Dobrovský nám poskytují 33% množstevní 

slevu, nakladatelství Albatros a Alpress 30 %. S nakladatelstvím Jota jsme sjednali dokonce smlouvu 

na 35% slevu. Pokračujeme v nákupu levných knih, které přidělujeme do knihoven, na něž obecní 

úřady mají  velmi nízký rozpočet. Osvědčilo se nám i objednávání knih přes internet u nakladatelství 

Kosmas a Portál. Z údajů je patrné, že využíváme maximálních slev, na které jsou distributoři ochotni 

přistoupit, ale přesto se počet nakoupených knih za vyčleněnou finanční částku snižuje.  

V antikvariátech pak dokupujeme dezideráta – knihy, které byly pro značné opotřebení či ztrátu  

z fondu vyřazeny a nebyly nově vydány; nákup běžné klasické literatury je zde mnohdy cenově 

výhodnější. 

Do kooperačního systému se zapojilo 62 obcí. Jednotlivým obcím, které s námi uzavřely 

smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb, budujeme přírůstkový seznam, revizní 

katalog a jmenný katalog. V celookresním elektronickém katalogu OPAC jsou databáze jednotlivých 

knihoven.  

Knihovně Otnice, která pracuje v systému WIN-knihovna, posíláme data záznamů přes 

internet k importu do jejich PC. Všem knihovnám, které s námi spolupracují v doplňování knihovního 

fondu, vlepujeme do knih čárové kódy, a tím postupně připravujeme tyto knihovny pro přechod na 

automatizovaný systém. 
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Přehled vyexpedovaných svazků na knihovny 

Knihovna Počet svazků 
Obchodní 

cena 

Průměrná 

obchodní 

cena 

Cena po slevě 

k vyúčtování 

Průměrná 

cena po 

slevě 

    Nákup Dary         

KKD Knihy 3 348 157 915 438,50 273,43 649 307,59 193,94 

  CD 113   29 020,00 256,81 29 020,00 256,81 

  Časopisy 178   96 919,53 544,49 96 919,53 544,49 

Knihy+ostatní    3 639 157 1 041 378,03 286,17 775 247,12 213,04 

VF   1 726 111 477 775,00 276,81 329 753,18 191,05 

KKD + VF   5 187 268 1 422 233,50    274,19    1 008 080,77    194,35 

Drnovice   158 1 44 132,00 279,32 30 445,91 192,70 

Slavkov   202 35 58 654,00 290,37 40 433,82 200,17 

Celkem knihovny   360 36 102 786,00 285,52 70 879,73 196,89 

MLK   2 338   633 850,00 271,11 437 909,66 187,30 

Celkem knihy   7 885 304 2 158 869,50 273,79 1 516 870,16 192,37 

                

Celkem   7 885 304 2 255 789,03 286,09 1 613 789,69 204,67 
 

V roce 2015 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám 2.734 knihovních jednotek za 

736.636,- Kč. Po odečtení získané množstevní slevy 227.846,61 Kč zaplatily však obce jen 

508.789,39 Kč. Zálohy složené na náš účet činily 502.000,- Kč, což je o 38.500,- Kč více než 

v loňském roce. 

Ve sledovaném období bylo vyexpedováno z ODZF celkem 273 souborů nových knih. Na 

profesionální knihovny bylo zasláno 396 knih v 72 souborech, na oddělení veřejných knihoven bylo 

předáno 35 souborů s 2.338 knihami, na jednotlivá oddělení KKD bylo vyexpedováno 133 souborů 

s 3.505 knihami a výměnný fond byl vyexpedován ve 33 souborech s 1.837 knihami.  

Knihy byly předány s vyčíslenou finanční hodnotou na dodacích listech, ty jsou pak podkladem 

pro fakturaci obcím. Čtvrtletně je sledováno čerpání rozpočtu v jednotlivých knihovnách. Rozvoz 

knih je prováděn pravidelně – na menší knihovny čtvrtletně, na knihovny Slavkov a Drnovice 

měsíčně.  

Pracovnice regionu z oddělení veřejných knihoven vyexpedovala pro jednotlivé knihovny na 

okrese 2.734 knih ve 301 souborech. 
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Knihy pro místní knihovny  

Knihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva Vyúčtování 
Celkem 
svazků 

  Kč   

Bošovice 3 000,00 4 366,00 1 346,58 3 019,42 16 

Bohdalice 8 000,00 11 795,00 3 658,78 8 136,22 43 

Brankovice 10 000,00 14 819,00 4 620,96 10 198,04 50 

Dětkovice 5 000,00 7 512,00 2 372,03 5 139,97 27 

Dražovice 10 000,00 14 611,00 4 468,25 10 142,75 56 

Drysice 10 000,00 14 514,00 4 439,43 10 074,57 54 

Heršpice 8 000,00 11 845,00 3 715,96 8 129,04 44 

Hodějice 20 000,00 29 352,00 9 182,49 20 169,51 100 

Holubice 10 000,00 14 577,00 4 536,93 10 040,07 51 

Hostěrádky 15 000,00 21 473,00 6 316,11 15 156,89 75 

Hoštice 6 000,00 8 910,00 2 778,40 6 131,60 30 

Hrušky 20 000,00 29 180,00 9 046,20 20 133,80 115 

Hvězdlice 15 000,00 21 788,00 6 752,93 15 035,07 80 

Chvalkovice 3 000,00 4 452,00 1 407,18 3 044,82 17 

Ježkovice 2 000,00 2 999,00 947,62 2 051,38 11 

Komořany 5 000,00 7 552,00 2 398,24 5 153,76 26 

Kozlany 15 000,00 21 910,00 6 754,14 15 155,86 76 

Kobeřice 8 000,00 11 768,00 3 661,14 8 106,86 39 

Krásensko 7 000,00 10 254,00 3 151,61 7 102,39 46 

Křenovice 15 000,00 22 031,00 6 873,50 15 157,50 76 

Křižanovice 4 000,00 5 995,00 1 909,86 4 085,14 23 

Kučerov 5 000,00 7 254,00 2 207,21 5 046,79 26 

Letonice 15 000,00 21 774,00 6 606,38 15 167,62 87 

Lovčičky 7 000,00 10 384,00 3 286,37 7 097,63 43 

Luleč 6 000,00 8 786,00 2 625,90 6 160,10 35 

Lysovice 6 000,00 8 921,00 2 812,68 6 108,32 36 

Mor.Málkovice 10 000,00 14 305,00 4 240,34 10 064,66 67 

Medlovice 2 000,00 3 117,00 980,07 2 136,93 12 

Milešovice 5 000,00 7 270,00 2 258,52 5 011,48 31 

Milonice 3 000,00 4 552,00 1 431,19 3 120,81 16 

Moravské Prusy 7 000,00 9 710,00 2 685,71 7 024,29 31 

Mouchnice 5 000,00 7 342,00 2 297,10 5 044,90 27 

Němčany 5 000,00 7 401,00 2 330,20 5 070,80 27, 

Nemochovice 1 500,00 2 222,00 667,58 1 554,42 8 

Nemojany 6 000,00 8 938,00 2 781,71 6 156,29 32 

Nemotice 3 000,00 4 501,00 1 422,23 3 078,77 17 

Nesovice 10 000,00 14 657,00 4 580,30 10 076,70 54 

Nevojice 12 000,00 17 657,00 5 358,77 12 298,23 63 

Nížkovice 2 500,00 3 686,00 1 154,92 2 531,08 14 

Olšany 4 000,00 5 917,00 1 872,97 4 044,03 22 



 8 

Knihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva Vyúčtování 
Celkem 
svazků 

Orlovice 7 000,00 10 181,00 2 999,97 7 181,03 48 

Otnice 10 000,00 14 800,00 4 648,15 10 151,85 50 

Pístovice 4 000,00 5 747,00 1 710,84 4 036,16 23 

Podbřežice 3 000,00 4 534,00 1 403,53 3 130,47 16 

Podomí 2 000,00 3 016,00 931,97 2 084,03 14 

Pustiměř 10 000,00 14 853,00 4 670,21 10 182,79 54 

Radslavice 3 000,00 4 504,00 1 464,29 3 039,71 16 

Račice 6 000,00 8 768,00 2 738,91 6 029,09 30 

Rašovice 6 500,00 9 551,00 2 997,27 6 553,73 35 

Ruprechtov 2 000,00 3 227,00 1 051,82 2 175,18 12 

Snovídky 10 000,00 14 656,00 4 625,53 10 030,47 52 

Studnice 5 000,00 7 256,00 2 232,11 5 023,89 24 

Šaratice 5 000,00 7 301,00 2 260,05 5 040,95 29 

Švábenice 8 000,00 11 860,00 3 666,26 8 193,74 39 

Topolany 7 000,00 10 350,00 3 203,27 7 146,73 40 

Tučapy 3 500,00 5 169,00 1 612,90 3 556,10 20 

Vážany V. 6 000,00 8 925,00 2 816,87 6 108,13 32 

Velešovice 10 000,00 14 390,00 4 361,30 10 028,70 51 

Zelená Hora 4 000,00 5 847,00 1 841,98 4 005,02 20 

Zvonovice 6 000,00 8 818,00 2 764,62 6 053,38 30 

Celkem stř.10 432 000,00 633 850,00 195 940,34 437 909,66 2 338 

Drnovice 30 000,00 44 132,00 13 686,09 30 445,91 159 

Slavkov 40 000,00 58 654,00 18 220,18 40 433,82 237 

Celkem stř.9 70 000,00 102 786,00 31 906,27 70 879,73 396 

            

Celkem zálohy 502 000,00 736 636,00 227 846,61 508 789,39 2 734 

Vyškov 650 000,00 915 438,50 266 130,91 649 307,59 3 505 

Celkem KKD 650 000,00 915 438,50 266 130,91 649 307,59 3 505 

VF 330 000,00 477 775,00 148 021,82 329 753,18 1 837 

Celkem okres 1 482 000,00 2 129 849,50 641 999,34 1 487 850,16 8 076 
 

Z výměnného fondu bylo v roce 2015 na knihovny regionu z oddělení veřejných knihoven 

expedováno 311 souborů s 12.544 svazky. V rámci plnění regionálních funkcí – rozvoz zpracovaných 

knih, cirkulace výměnných fondů, revize knihovních fondů a metodické návštěvy – bylo celkem 

najeto 3.321 km. Knihovníci místních knihoven uskutečnili 147 návštěv v KKD za účelem výběru 

knih. 

Do kooperačního systému na nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí se v tomto 

roce nezapojily tři profesionální knihovny: Bučovice (s pobočkami Čerčín, Kloboučky, Marefy  

a Vícemilice), Ivanovice na Hané (s pobočkou Chvalkovice na Hané) a Rousínov  

(s pobočkami Čechyně, Kroužek, Slavíkovice, Královopolské Vážany a Vítovice), dále pak 9 místních 
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knihoven (Habrovany, Kojátky, Malínky, Mouřínov, Nové Sady, Podivice, Uhřice, Vážany nad 

Litavou a Zbýšov). 

Samozřejmostí je poskytování konzultační a poradenské činnosti profesionálním  

i neprofesionálním knihovnám, cirkulace výměnných fondů, vyřizování objednávek na nákup či 

zápůjčky knih a rovněž cirkulace výměnných fondů. 

Celkově bylo za rok 2015 zharmonizováno 1.528 jmenných autorit, 84 korporací a 167 věcných 

hesel. Námi bylo vytvořeno 65 jmenných autorit. Stále průběžně opravujeme a zvyšujeme úroveň 

starších katalogizačních záznamů, a tím pomáháme uživatelům ve snadnějším získávání informací  

v on-line katalogu. Nadále pokračuje práce na harmonizaci autorit v naší databázi s národními 

autoritami v Souborném katalogu Národní knihovny. Význam této práce spočívá v tom, že mnoho 

regionálních autorit (osobností regionu) zpracovaných naší knihovnou je možné v souborném 

katalogu vyhledat a uživatelé mohou údaje o nich dále využít. I naší knihovně pomáhá tato databáze 

při katalogizaci. 

Ve všech odděleních služeb čtenářům bylo v roce 2015 důsledně dbáno na ochranu všech 

knihovních jednotek – knih, periodik, CD i audioknih. Přebaleno a opraveno bylo 1.985 knih. 

Pravidelně se kontrolovalo řazení a stavění knih na regálech – jak ve volném výběru, tak i ve skladu.  

Zákon č. 257/2001 Sb. ukládá knihovnám s velikostí knižního fondu nad 100.000 svazků 

provádět revizi po deseti letech. Na naši knihovnu s více než 120.000 dokumenty připadla povinnost 

dokončit revizi knihovního fondu v roce 2015. Vzhledem k náročnosti této práce jsme přistoupili na 

revidování knih po jednotlivých odděleních a rozložili ji do několika let; započali jsme již v roce 2013 

referenčním oddělením a výměnnými fondy na region, v roce 2014 jsme dokončili revizi dětského 

oddělení včetně skladu a CD v T-klubu, dále pak poboček na Sídlišti Víta Nejedlého  

a v Rychtářově, kde jsme obměnili knihovní fond a uložili jej do našeho automatizovaného 

knihovního systému ARL. V roce 2015 jsme zrevidovali poslední nejrozsáhlejší část, a to oddělení 

pro dospělé čtenáře a centrální sklad. Celkem prošlo revizí 127.019 knihovních jednotek. Protokol  

a výsledky revize jsou k nahlédnutí v KKD. Součástí revizí bylo také rozsáhlejší vyřazování 

zastaralých a zužitých dokumentů. 

V roce 2015 jsme kladli důraz především na aktualizaci a transparentnost fondu. Souběžně 

s revizí probíhala kontrola stavění fondu, duplicity z volného výběru byly přesunuty do skladu, 

případně vyřazeny. Pokračovali jsme v aktualizaci a odpisech u naučné literatury. Odepsáno bylo 

2.783 převážně zužitých knih (B-1.146, N-1.122, M-223, MN-291, H-1). Tyto knihy byly pak 

následně nabídnuty obyvatelům Vyškova v  oblíbených bazarech před knihovnou či v tzv. 

Megabazarech v sále knihovny; uskutečnily se celkem čtyřikrát. Výprodej odepsaných knih však u nás 

probíhá průběžně po celý rok. 
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Přírůstek zvukového fondu činil 113 nových CD (41 titul české populární hudby, 16 titulů 

zahraniční populární hudby, 48 audioknih a 6 titulů mluveného slova), a to v celkové hodnotě 29.020,- 

Kč. Průměrná cena zvukové jednotky je 256,81 Kč. Největší zájem je nadále o audioknihy. Proto jsme 

se snažili nakoupit takové tituly, které jsou oblíbené a často žádané i jako tištěné knihy. Naše 

knihovna nyní nabízí čtenářům celkem 300 audio knih. Po dokončení revize a odepsání zužitých CD 

byly vytvořeny nové, aktuální seznamy v tištěné i elektronické podobě. 

Chod studovny a čítárny zajišťuje referenční oddělení. V roce 2015 knihovna odebírala 178 

titulů novin a časopisů (121 abonovaných, 28 v remitendě, 29 periodik dostáváme darem), a to  

v celkové hodnotě 96.119,53 Kč. Některá periodika zanikla (Audio video, Gól, Ladění). Nově bylo 

objednáno 7 nových titulů (Epocha, Doba seniorů, Můžeš, Rozmarýna, Téma, Veronica, Země světa). 

Průměrná cena za předplatné jednoho titulu periodik je 544,49 Kč. Průběžně se provádí vyřazování 

časopisů podle stupně jejich opotřebení či aktuálnosti. Rovněž v  katalogu proběhla revize záznamů 

periodik. 

 

 

Otevření knihovny v srpnu po malování a revizi KF 

 

Přílohy – grafy ukazatelů 

 Knihovní fond 

 Přírůstky 
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Služby čtenářům 

V roce 2015 bylo zaregistrováno 5.061 čtenářů (mládež 944, dospělí 4.117), což představuje 

okolo 25 % obyvatel Vyškova. Knihovnu navštívilo 94.037 uživatelů, a to jak registrovaných čtenářů, 

tak i uživatelů, kteří využívají jiné služby knihovny než půjčování dokumentů. Uspořádali jsme 353 

akcí, kterých se účastnilo 14.179 návštěvníků. Registrovaní čtenáři si vypůjčili 205.461 dokumentů. 

Čtenářům také nabízíme službu prodloužit si výpůjční lhůtu přes internet on-line, a proto nemusí 

vůbec přijít osobně do knihovny. Stále více čtenářů také využívá wi-fi připojení, které jim knihovna 

nabízí. Tím ovšem dochází ke snižování návštěvnosti knihovny a internetových stanic. Nedílnou 

součástí naší knihovny jsou dvě pobočky, a to v Rychtářově a na Sídlišti Víta Nejedlého, které 

poskytují především výpůjční služby.  

Propagaci naší činnosti uskutečňujeme především elektronickou formou. Knihovna Karla 

Dvořáčka provozuje oficiální webové stránky na adrese www.kkdvyskov.cz, které prošli rekonstrukcí, 

mají nový modernější grafický design a mohou je používat i mobilní zařízení, v loňském roce je 

zhlédlo celkem 42.431 návštěvníků. Nejen pro účastníky Akademie 3. věku, ale i pro celou seniorskou 

veřejnost spravujeme internetové stránky http://akademie3veku.webnode.com, bylo zde zaznamenáno 

30.458 přístupů. Dlouhodobým virtuálním projektem je fanstránka KKD Vyškov na Facebooku (FB); 

ke konci roku měla 1.444 fanoušků, což je nárůst o 142. Informace na FB jsou denně aktualizovány  

a zhlédlo je celkem 108.091 osob. Informace z FB jsou také automaticky zobrazovány na sociální síti 

Twitter – www.twitter.com@kkd_vyskov, kde máme již 88 „followers“, to je následovatelů. 

Pracovnice dětského oddělení vede Webíček malých čtenářů http://detskestranky.webnode.cz. 

V období leden až prosinec zaznamenala 8.585 návštěv dětských čtenářů. Organizátorkou aktivit 

(současně i akreditovanou trenérkou paměti) jsou také spravovány a doplňovány webové stránky 

Svazu knihovníků a informačních pracovníků Knihovníci – trenéři paměti; se vznikem občanského 

sdružení Klub přátel KKD byly také založeny jeho internetové stránky www.klubpratelkkd.cz. 

Vzhledem k tomu, že tento klub – potažmo jeho stránky – prezentují výhradně společné akce a činnost 

knihovny, jedná se o další médium, které propaguje naši práci. 

Počet návštěvníků on-line katalogu byl 64.107. Prodloužení výpůjční doby knihy nebo 

vytvoření rezervace přes on-line katalog využilo 5.780 našich čtenářů. 

V knihovně zůstalo nadále i v tomto roce k dispozici celkem 13 stanic internetu, které navštívilo 

6.008 uživatelů, z toho 389 návštěvníků využilo službu krátkodobého internetu, který slouží jen pro 

nejnutnější vyhledání a vyřízení e-pošty. 

Vyškovská knihovnická „keška“ oslavila v loňském roce šesté narozeniny a stále je využívaná  

a oblíbená „hledači“ nejen z našeho města. 

 

 

http://www.kkdvyskov.cz/
http://akademie3veku.webnode.com/
http://www.twitter.com@kkd_vyskov/
http://detskestranky.webnode.cz/
http://www.klubpratelkkd.cz/
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V referenčním oddělení bylo v roce 2015 zaznamenáno 550 dotazů, z toho 77 přes e-mail. 

K jejich zodpovězení využíváme jednak knihy z příruční knihovny či vlastní kartotéky, jednak placené 

elektronické databáze (Anopress – plnotextové články z českých novin a časopisů s archivem od roku 

1996, ASPI – zákony, judikatura, články). Při zpracování dotazů a rešerší se osvědčilo využití on-line 

přístupné databáze Anopress. I když uživatelé mají možnost přístupu k této databázi na počítači ve 

studovně, vyhledávání na základě požadavků provádí převážně knihovnice. Za 12 měsíců roku 2015 

proběhlo 139 přihlášení do Anopressu a bylo zobrazeno 1.876 plných textů článků. V další využívané 

 databázi ASPI byl počet přihlášení 44, položeno 339 dotazů a zobrazeno 162 plných textů zákonů  

a komentářů. Rovněž byly zpracovány rešerše na základě požadavků především vysokoškoláků. 

V 2015 se jednalo o tyto rešerše: Didaktika ekonomických předmětů, Hanácká kuchyně, Nové divadlo 

a kašny v Plzni, Psychoterapie v sociální práci, Násilí na učitelích způsobené žáky, Asociální chování 

středoškolské mládeže, Výroba věžních hodin ve Vyškově a Historie Marchanic. 

Pro získání titulů, které nemá knihovna ve fondu, nabízíme meziknihovní výpůjční službu 

(MVS). Využila ji řada našich čtenářů a bylo vyřízeno 235 žádanek, z toho bylo 174 knih a 59 kopií 

článků. Také byly objednány 2 kopie článků z mezinárodní meziknihovní výpůjční služby přes 

Národní knihovnu v Praze. Naopak KKD poskytla v MVS 1.982 knih  jiným knihovnám. 

Značnou část činnosti referenčního oddělení tvoří práce s regionální literaturou a informacemi 

z Vyškovska. Informace u nás čerpají jak studenti, tak i další zájemci (kronikáři, vlastivědní badatelé, 

publicisti článků nebo regionálních dokumentů). Proto usilujeme o získání nových i starších 

dokumentů se vztahem k Vyškovsku k rozšíření fondu regionální literatury. Dále probíhá zpracování 

bibliografických záznamů článků (523) z regionálního tisku (Vyškovské noviny, Vyškovský deník, 

Vyškovský zpravodaj a další vybrané zpravodaje obcí či měst regionu). V elektronické databázi 

regionálních dokumentů zájemce nalezne bibliografický záznam článku, v knihovně potom i plný text. 

Do databáze osobností regionu (REOS) bylo doplněno 10 nových jmen. Každý měsíc je vybrána 

významná osobnost se vztahem k našemu regionu a připomenuta na webu KKD v rubrice Osobnosti 

regionu. V červnu jsme také zpracovali a odeslali 17 osobností do databáze Knihovny města 

Olomouce, která je zařadí do kalendáře výročí Osobnosti střední Moravy pro rok 2016. 

K příležitosti 70. výročí úmrtí Karla Dvořáčka byla výrazně doplněna a rozšířena bibliografie 

Karla Dvořáčka (Soupis jeho díla a literatury o něm) o 90 nových položek a samozřejmě i doplněna  

o nové texty publikované v letech 2011–2015. Autoři Pavlína Dobyšková a Vladislav Raška čerpali 

jednak ze zdrojů poskytnutých synem Karla Dvořáčka, jednak z bibliografických databází Ústavu pro 

českou literaturu AV ČR a z elektronické databáze Anopress. V listopadu vyšel sborník Jen tato jizva 

zůstala..., jenž obsahuje vzpomínky na Karla Dvořáčka a výše uvedenou bibliografii. 

V březnu byla v sále knihovny ke křtu knihy Ze světa islámu instalována výstava o díle  

A. Musila. V průběhu roku byla připravována výstava Ženy Vyškovska a následně v listopadu 
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prezentována v galerii TIC Vyškov. Byly zde připomenuty zajímavé osobnosti z oblasti literatury, 

výtvarného umění, divadla a sportu. 

V T-klubu, potažmo hudebním oddělení, nadále pokračovala úzká spolupráce s dětským 

oddělením. Za cíl jsme si kladli co největší využití prostorů klubu a rozhodli jsme se v něm konat 

akce, které nebudou zaměřené přímo pro mládež nad 12 let, ale i mladší děti. Témata akcí T-klubu 

měla oslovit jak náctileté, tak i dospělé čtenáře. K této změně jsme se rozhodli z důvodu nižší 

návštěvnosti akcí v minulém období.  

V dubnu se konal již tradiční HERDEN. V rámci této akce se zde hrají po celý den pouze 

deskové hry. V květnu jsme přichystali netradičně podvečer s netopýří tematikou nazvaný Batman: 

Temný rytíř. V rámci jarních, letních a podzimních prázdnin jsme pořádali tzv. Prázdniny v T-klubu. 

Po celou dobu se hrály deskové hry a hry na Xboxu. Vše bylo přístupné bez rozdílu věku. S výjimkou 

letních prázdnin probíhal po celý rok velice oblíbený Kroužek zábavné logiky a Klub deskových her 

pro všechny bez rozdílu věku. 

Pro střední školy probíhaly v T-klubu Knihovnické lekce. Vyškovské gymnázium, Integrovaná 

střední škola Slavkov nebo Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vyškov se seznámily 

s činností naší knihovny a informacemi jak pracovat s dokumenty a elektronickými zdroji. Celkem 

176 studentů jsme tak pozvali k využívání našich služeb.   

Čtenářům jsme zavedli pro snadnější orientaci ve fondu samostatnou dislokaci pro T-klub. 

Uživatelé v on-line katalogu snáze naleznou knihy, které jsou určeny pro náctileté. 

Během roku jsme nakoupili 9 her pro prezenční zapůjčení. Jednalo se o karetní hry Bobří banda 

a Jurasik, deskovou hru Labyrinth Junior, postřehové hry Double, Trio, Tik…Tak…Bum, hry pro 

rozvoj představivosti Story Cubes a Věž. Hry se využívaly i v rámci Kroužku zábavné logiky. 

Hudební fond se rozrostl o 113 nových CD. Nakupovala se převážně nová česká populární 

hudba a audioknihy. U zvukových knih jsme se snažili získat do fondu tituly, které získaly nějakou 

prestižní cenu (např. audiokniha roku atd.) Audioknihy jsme začali prezentovat také na Facebooku 

knihovny.  

V dětském oddělení nadále probíhá spolupráce s výtvarným oborem ZUŠ Vyškov. V průběhu 

roku mohli návštěvníci zhlédnout jejich práce na výstavách Kola a kruhy, Kočka, Pravěk, Tvorba děl 

podle Gustava Klimta a Vánoce. Výstavy ocenili hlavně rodiče a známí žáků, ale i dětští návštěvníci 

knihovny. 

Dle zájmu vyučujících ZŠ se uskutečnila řada knihovnických lekcí a besed, převážně  

o spisovatelích (viz tabulka akcí), zúčastnilo se jich 613 žáků. 

Dětské oddělení se také pravidelně zapojuje do všech celostátně vyhlášených knihovnických 

akcí. V březnu se uskutečnil už třetí ročník čtenářské Superstar. Z vyškovské knihovny bylo osloveno 

16 dětských čtenářů, z nichž se zábavného soutěžního odpoledne zúčastnilo sedm a z regionálního 
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kola reprezentovaly knihovny Drnovice a Bučovice tři děti. Pomocí kvizů prokazovaly své znalosti 

z literatury. Výherci byli oceněni drobnými dárky. 

V roce 2015 jsme se podruhé zapojili do celostátního projektu SKIP Už jsem čtenář – Knížka 

pro prvňáčka. V jarních měsících se uskutečnily mimořádné hodiny čtení a psaní přímo v knihovně. 

Čtyři třídy prvňáčků si zábavnou formou zopakovaly školní učivo přímo v praxi. Na slavnostní akci 

Pasování prvňáčků na čtenáře byly dětem předány jako odměny za zvládnutí čtenářských dovedností 

knihy. Tento projekt má v naší knihovně již dlouholetou tradici. Žáci ze 16 tříd dostali upomínkový 

glejt pasovaného čtenáře a zdarma roční průkaz do knihovny. Slavnostní ráz této akci dodávají  

i členové skupiny historického šermu Armet z Vyškova.  

V březnu proběhla v naší knihovně další z tradičních akcí – Noc s Andersenem. Tématem letošní 

noci byly pohádky Jana Drdy a zároveň jsme si připomněli loňský ročník s jeho detektivním pátráním. 

Děti luštily hádanky, vysvobozovaly princeznu, skládaly básničky, psaly reportáž. Také rodiče 

nezůstali stranou a zapojili se do tvořivého dění. Při nočním předčítání se pak všem dobře usínalo. 

Společnou noc v knihovně si oblíbili rodiče i děti. 

V rámci celostátní kampaně proběhla na jaře i v naší knihovně soutěž Tátové čtou, určená pro 

tatínky, kteří čtou svým ratolestem, jako ocenění za jejich snažení. Tatínci museli během zábavného 

odpoledne prokázat spolu s dětmi svoje znalosti z četby dětské literatury. Do soutěže bylo nominováno 

12 otců, samotné soutěže se bohužel účastnili jen dva.  

Již potřetí jsme se připojili k celostátní akci Celé Česko čte dětem. Před knihovnou jsme 

uspořádali malý čtenářský happening spojený i s oslavou Mezinárodního dne dětí. Odpoledne plné 

zábavy a předčítání pohádek Karla Čapka v přednesu známých osobností Vyškova a herce Jiřího 

Pechy se vydařilo. 

Poslední listopadovou sobotu proběhla závěrečná celostátní akce tohoto roku Den pro dětskou 

knihu. Oslavili jsme na ní 50. narozeniny Večerníčka. Knihovna se proměnila pro tento den 

v pohádkové království, z knihovníků se staly pohádkové postavičky. V průběhu dne si mohly děti 

vyzkoušet jízdu na jednokolce, projet se ve šlapacím autíčku, vyrobit si placku dle vlastního návrhu 

nebo si vyzkoušet různé dovednosti inspirované pohádkami z Večerníčka. 

V průběhu prázdnin byly pro děti připraveny tradiční dílničky, např. Drátenická dílnička, 

Malování na textil pomocí voskovek nebo Čtení na pokračování. 

Nadále spolupracujeme s MC Radost Vyškov při přípravě pořadu S kočárkem do knihovny. Na 

přání maminek nás navštívila řada zajímavých lektorů – vlasová poradkyně Jitka Povolná nebo Mgr. 

Markéta Fialová, která vysvětlila, jak se správně starat o pejska v rodině s dětmi. Dalšími zajímavými 

tématy byla Karmalogie, Domácí vzdělávání dětí, Homeopatie nebo tipy na Zajímavé knihy pod 

stromeček. 
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Pro malé návštěvníky jsme připravovali programy v odpoledních hodinách. Pravidelným 

pořadem jsou Hrátky s Večerníčkem, zábavný podvečer pro děti a jejich rodiče, konaný vždy druhé 

pondělí v měsíci. Knihovnice si s dětmi hrají, čtou a povídají. V letošním roce jsme se inspirovali 

pohádkami Včelí medvídci od jara do zimy, Míša Kulička, Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka  

a Vochomůrky, Rákosníček a rybníček, Skřítek Hajaja, Naše zvířatka, Kosí bratři, Vepřík a kůzle 

 a Vánoce s Večerníčkem. V dubnu a v říjnu jsme pro děti připravili zábavná odpoledne na téma 

Čarodějnice a strašidla. Děti plnily úkoly nebo hledaly odpovědi na otázky v knihách. 

Akce a aktivity knihovny: Rok 2015 charakterizovala významná výročí konců velkých válek 

(70 let od konce 2. světové války), ale i upálení Mistra Jana Husa (600 let). Tato výročí si Knihovna 

Karla Dvořáčka připomenula organizací oblíbených besed na historická témata. V únoru zahájil 

cyklus nestor českých historiků, Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., s besedou Poválečná cesta české 

společnosti k Únoru 1948. Další významné výročí, 600 let od upálení Mistra Jana Husa, v červnu 

připomenul známý znalec Husova díla a husitství vůbec Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., přednáškou 

Mistr Jan Hus – člověk v dějinách. Celý historický cyklus inicioval a moderoval dle našeho projektu 

Dr. Ivan Pokorný. 

Navázali jsme rovněž na spolupráci s Apoštolskou církví. V dubnu se uskutečnila beseda s Ing. 

Janem Vikem Jan Hus a jeho význam pro současnost a před budovou knihovny Celonárodní čtení 

bible, následně Velikonoční posezení u kávy. 

Několikaletou tradicí knihovny je zpříjemňování prostor instalací rozsáhlých výstav, většinou 

spojených s vernisáží a kulturním programem. Z těch, které návštěvníky knihovny opravdu zaujaly, 

jmenujme třeba Od spolkové knihovny Hané ke KKD, putovní výstavu Klub tvořivých knihovníků se 

představuje, Sokol Vyškov ve fotografii, Mistr Jan Hus, Piafa, Jarní výstava bonsají a keramiky, 

Dekorační keramika Hany Demelové a Ludmily Vlčkové a v neposlední řadě Tradiční vánoční 

výstavu. S velkým ohlasem u návštěvníků se setkala výstava Od alchymie k  lékárenství 

s komentovanou prohlídkou. Celý rok byly prostory knihovny vyzdobeny díly členů volného sdružení 

profesionálních výtvarníků při Unii výtvarných umělců ČR Mixtum Compositum. „Oko“ návštěvníka 

jsme potěšili díly Tomáše Vrány, Evy Hudcové, Dagmar Sochorové, Evy Mužíkové, Alice Estefányi  

a Ildy Pitrové. 

Naprostou samozřejmostí se staly drobné propagační výstavky v prostorách půjčoven, které 

inspirují čtenáře a připomínají jim významná kulturní a společenská výročí.  

Pravidelně se také zapojujeme do celostátně vyhlášených akcí a aktivit – např. Březen měsíc 

čtenářů, Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem, Den pro dětskou knihu nebo Týden knihoven. 

Ze všech březnových akcí, které jsou uvedeny v přehledu, stojí za připomenutí uvedení knihy 

Alois Musil – Ze světa islámu autora Pavla Žďárského, beseda o knize Guláš pro Masaryka s autorkou 

Milenou Štráfeldovou nebo slavnostní vyhodnocení výsledků literární soutěže Vyškovský cedník 2014. 
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Mezi další už zažité aktivity knihovny patří dubnový Světový den knihy a autorských práv.  

V tento den se opět mohli přihlásit noví čtenáři za zvýhodněný poplatek a prvních deset z nich dostalo 

jako malou pozornost růži. 

S velkým úspěchem se setkaly Hrátky s češtinou, které vedla předsedkyně Klubu přátel KKD 

Mgr. Libuše Procházková. Z dalších zdařilých akcí jmenujme třeba besedy Knihovny palmových listů, 

Karmalogie, autorský hudební pořad Nostalgie – vzpomínky, emoce, písničky a Světový den poezie 

s Janem Řezníčkem a Dalimilem Ševčíkem.  

V květnu se v knihovně uskutečnila benefiční akce Střípky lidské duše pro Matěje, na niž David 

Knésl z Rájce-Jestřebí představil svou stejnojmennou básnickou sbírku. Tato útlá knížka vystupuje  

z tisíců ročně vydávaných publikací tím, že 100,- Kč z její prodejní ceny autor věnuje ve prospěch 

nadace Pro Matěje. 

Mimořádný ohlas měla další květnová akce Pocta Axelu Munthemu – neobvyklá vernisáž 

výstavy fotografií s literárním přesahem.  

V září se představil zcela zaplněnému sálu prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr.h.c., MBE, 

nejznámější český překladatel díla Williama Shakespeara. Samotná přednáška Shakespearovi šašci 

aneb Chvála bláznovství byla pro posluchače hlubokým zážitkem. Přednášku působivě doplnila hudba 

Daniela Dobiáše. K navození atmosféry zde měla premiéru unikátní výstava plastik znázorňujících 

šašky, které vytvořil vyškovský výtvarník Jaromír Kotisa a kterou doplnil zápůjčkou ze své soukromé 

sbírky Dr. Karel Floryk, a to grafikami se shakespearovskými motivy od známé výtvarnice Mariny 

Richter. 

V říjnu se uskutečnilo v rámci Týdne vzdělávání dospělých několik besed, např. Rakovina  

a mamovyšetření, Doprovázení vážně nemocného nebo s regionální tématikou: Vyškov 1934–1936 ve 

filmech JUDr. Jana Hona. 

V Týdnu knihoven, tentokrát pod heslem Sneseme vám modré z nebe, se uskutečnila řada 

zajímavých akcí – např. Jíme jinak: zdravě a bez předsudků (prodej kozích sýrů s paní Zuzanou 

Moučkovou z Drysic) nebo Zažijte knihovnu jinak – voňavě (Kavárnička U voňavého krámku). 

Velice žádány jsou v knihovně besedy s regionální tématikou. Nejinak tomu bylo  

i v tomto roce. Kromě již výše zmíněných akcí jsme si připomněli 100. výročí úmrtí Aloise Součka – 

prvního vyškovského starosty, uvedli jsme knihu Uvězněni Dany Šimkové. Na konci roku se s velkým 

zájmem návštěvníků setkala beseda nad knihou vyškovského spisovatele Josefa Špidly Krvavý měsíc 

nad Horou liliavou. 

Velice dobrá byla spolupráce se Základní uměleckou školou ve Vyškově. V květnu probíhal 

v naší knihovně Týden uměleckého vzdělávání a dramatické tvorby 2015. Představili se žáci tanečního 

a dramatického oboru se svými učiteli. Ve druhém podlaží byla současně instalována výstava  

75. výročí vzniku hudebního školství ve Vyškově. 
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Pro vzdělávání seniorů pořádáme Akademii třetího věku, kterou jsme loni desátým ročníkem 

slavnostně ukončili. Deseti hlavních seminářů a slavnostního ukončení se zúčastnilo celkem 580 

seniorů, 65 z nich mělo permanentku, 81 zájemců si vybíralo pouze některé semináře. Důvodem 

ukončení tohoto dlouholetého projektu je konkurence jiných organizací, které Akademii třetího věku 

pořádají a mají na jejich organizaci více finančních prostředků. Nahradili jsme ji však Univerzitou  

3. věku, organizačně náročnější. Probíhal také druhý ročník Akademie volného času – vzdělávání pro 

všechny bez rozdílu věku. V rámci této aktivity proběhl velmi úspěšný a žádaný cyklus přednášek 

Rodokmeny, matriky a staré texty s Mgr. Kristýnou Burianovou, besedy o vesmíru s Dr. Petrem 

Hájkem nebo hudební pořady s Dr. Arnoštem Drmolou. Akademii doplňovaly již tradiční kurzy 

Trénování paměti pro veřejnost se Zdeňkou Adlerovou a Kurzy práce s počítačem a internetem. 

V únoru a v červnu se konaly také závěrečné semináře Virtuální akademie 3. věku. 

V průběhu roku jsme připravovali pro naše seniory nový projekt ve spolupráci s Univerzitou 

Palackého v Olomouci, a to Univerzitu 3. věku. Jedná se o tříleté studium, které je zakončeno 

slavnostní promocí na Univerzitě Palackého a naše knihovna jako jedna z mála umožní seniorům 

našeho regionu toto studium absolvovat. V září proběhla slavnostní imatrikulace a šedesát studentů 

zahájilo první semestr.  

V září jsme také zahájili čtvrtý semestr Virtuální univerzity 3. věku. Tentokrát byly otevřeny dva 

obory, a to Dějiny oděvní kultury III a Barokní architektura v Čechách.  

Knihovna také zajišťuje programy pro osoby znevýhodněné, např. maminky na mateřské 

dovolené. Ty zveme pravidelně do knihovny v rámci akce S kočárkem do knihovny, pro kterou je 

vyhrazena každá první středa v měsíci. Celoroční kurz Trénování paměti pro seniory absolvovalo 19 

zájemců, internetovou školičku pro seniory absolvovalo 8 účastníků. Navázali jsme spolupráci také 

s Charitou Vyškov (přednášky v KKD o práci s dlouhodobě nemocnými) nebo s Domovem u zámku 

ve Chvalkovicích na Hané, kde jsme uskutečnili několik vzdělávacích pořadů; s obdobným 

programem jsme byli také v Klubu důchodců. Poslední neopomenutelnou skupinou jsou naši imobilní 

spoluobčané, pro které již řadu let zajišťujeme rozvozy knih. Veřejností je tato služba velmi kladně 

hodnocena, v současnosti tímto způsobem pečujeme již o devět našich čtenářů.  

V podzimních měsících byl zahájen projekt ve spolupráci s organizací Svět klavírů, ve kterém 

budeme pravidelně 1 x měsíčně pořádat společný Literárně hudební večer, ten bude pokračovat také 

v roce 2016. Spolupráci jsme navázali i s vyškovskou  Kavárničkou U voňavého krámku. 

Pro činnost knihovny je také velmi důležitá podpora našich donátorů a spřátelených subjektů. 

Tím je Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov, která v tomto roce opět 

finančně podpořila akci Vyškovský cedník. 

Dalším významným partnerem a mecenášem je Klub přátel KKD, o.s., jehož Literární čaje  

o páté umožnily návštěvníkům knihovny setkání s řadou významných osobností české kultury – 
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Markem Šindelkou, Lenkou Horňákovou-Civade, Jiřím Jilíkem, Richardem Pachmanem, Václavem 

Větvičkou, Václavem Žmolíkem nebo Radkou Denemarkovou. Už potřetí jsme v knihovně přivítali 

Alfreda Strejčka a Štěpána Raka. S velkým zájmem se také setkala beseda Mgr. Libuše Procházkové 

o české historické próze. Členy klubu jsou velmi oblíbené i tzv. Literární toulky. V prvním pololetí 

navštívili v Brně památník Jiřího Mahena a vilu Stiassni. Klub uspořádal pro své členy v březnu také 

zájezd do Městského divadla v Brně na představení podle knihy Simona Mawera Skleněný pokoj. 

Neméně záslužná je i skutečnost, že knihovna propůjčuje svoje prostory pro konání akcí 

celostátního charakteru, případně různým kulturním, společenským a neziskovým organizacím, 

občanským sdružením i jednotlivcům (převážně z řad spisovatelů) k prezentaci jejich činnosti – jako 

jsou křty knih nebo hovory s radnicí.  

Velkým přínosem pro naši knihovnu bylo pořízení Biblioboxu, do kterého mohou vracet čtenáři 

knihy v době, kdy je knihovna zavřená. Na tuto službu si rychle zvykli a hojně ji využívají. 

Z výčtu našich aktivit je zřejmé, že Knihovna Karla Dvořáčka trvale přispívá k obohacení 

kulturního vyžití všech vrstev obyvatel nejen našeho města, ale i regionu. 

 

 

Den poezie 
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Přehled akcí a pořadů připravených knihovnou 

Tabulka 1 – akce pro veřejnost pořádané v sále knihovny: K – kulturní, V vzdělávací  
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 08.01.15 Pojďme si zazpívat … 41 

  
K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.    

2 14.01.15 A3V: Hrátky s pamětí pro seniory 17 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory.   

3 15.01.15 A3V: Vyhneme se rakovině? 75 

  V Seminář A3V vede prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.    

4 15.01.15 AVČ: Hrátky s pamětí 11 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku.    

5 19.01.15 AVČ: Hudební cyklus – Největší hity 50. – 90. let 29 

  V Pořad s velkoplošnou projekcí uvádí Dr. Arnošt Drmola.   

6 22.01.15 Hrátky s češtinou 35 

  V Zábavnou formou nás provede Mgr. Libuše Procházková.   

7 27.01.15 Závěrečný seminář VU3V 20 

  V Slavnostní ukončení Virtuální univerzity 3. věku.   

8 28.01.15 A3V: Hrátky s pamětí 14 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory.   

9 29.01.15 AVČ: Hrátky s pamětí 12 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku.    

10 02.02.15 Knižní novinky 5 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

11 04.02.15 Virtuální univerzita 3. věku 21 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

12 05.02.15 Pojďme si zazpívat … 52 

  
K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.    

13 09.02.15 Knižní novinky 2 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

14 16.02.15 Knižní novinky 3 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

15 17.02.15 Poválečná cesta české společnosti k Únoru 1948 85 

  V Přednáška významného českého historika prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc.    

16 18.02.15 Virtuální univerzita 3. věku 21 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

17 18.02.15 AVČ: Je možno zaparkovat na kometě? 13 

  V Přednáška Dr. Petra Hájka o historickém výzkumu.   

18 19.02.15 A3V: Kubismus a české umění 52 

  V Seminář A3V vede Mgr. Sylva Cidlinská.    
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

19 23.02.15 AVČ: Hudební cyklus – 75 let Karla Gotta 21 

  V Pořad s velkoplošnou projekcí uvádí Dr. Arnošt Drmola.   

20 23.02.15 Knižní novinky 4 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

21 25.02.15 A3V: Hrátky s pamětí 16 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory.   

22 26.02.15 AVČ: Hrátky s pamětí 9 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku.   

23 02.03.15 Alois Musil – Ze světa islámu 73 

  K Knihu za účasti spolueditorů představil Dr. Pavel Žďárský.   

24 04.03.15 Virtuální univerzita 3. věku 21 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

25 04.03.15 Rodokmeny, matriky a staré texty 46 

  V Třídílný cyklus přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické.   

26 05.03.15 Pojďme si zazpívat … 48 

  
K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.    

27 05.03.15 Mons. Jan Graubner 86 

  K Setkání s arcibiskupem v sále knihovny.   

28 06.03.15 Knižní novinky 4 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

29 09.03.15 Putování okolo Annapuren 49 

  K Křest knihy regionálního autora Josefa Dvořáka.    

30 11.03.15 A3V: Hrátky s pamětí 13 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory.   

31 11.03.15 Guláš pro Masaryka 20 

  K Beseda s autorkou knihy, rozhlasovou redaktorkou Milenou Štráfeldovou.   

32 12.03.15 AVČ: Hrátky s pamětí 12 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku.    

33 13.03.15 Knižní novinky 2 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

34 16.03.15 AVČ: Hudební cyklus – Elvis Presley ve filmu 15 

  V Pořad s velkoplošnou projekcí uvádí Dr. Arnošt Drmola.   

35 18.03.15 Virtuální univerzita 3. věku 20 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

36 18.03.15 Paměť nejsou žádné čáry 31 

  
V 

Přednáška Zdeňky Adlerové o trénování paměti a mozkovém joggingu v rámci 

Národního týdne trénování paměti 2015.   

37 19.03.15 A3V: Karel Čapek 125 let 52 

  V Seminář A3V vede Mgr. Libuše Procházková.   
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38 20.03.15 Knižní novinky 4 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

39 27.03.15 Knižní novinky 5 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

40 31.03.15 Vyškovský cedník 2014 22 

  K Slavnostní vyhodnocení literární soutěže.   

41 01.04.15 A3V: Hrátky s pamětí 18 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory.    

42 01.04.15 Jan Hus a jeho význam pro současnost (600 let od úmrtí) 23 

  K Beseda s Ing. Pavlem Vikem. Pořádá Apoštolská církev ve spolupráci s KKD Vyškov.   

43 02.04.15 Pojďme si zazpívat … 39 

  
K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.    

44 02.04.15 AVČ: Hrátky s pamětí 8 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku.    

45 03.04.15 Celonárodní čtení Bible 30 

  K Pořádá Apoštolská církev ve spolupráci s KKD Vyškov před knihovnou.   

46 03.04.15 Velikonoční zamyšlení u kávy 25 

  K Pořádá Apoštolská církev ve spolupráci s KKD Vyškov v K-Klubu.   

47 03.04.15 Knižní novinky v Literární kavárně 5 

  K Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit.   

48 08.04.15 Virtuální univerzita 3. věku 23 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

49 08.04.15 Rodokmeny, matriky a staré texty 25 

  V Druhý díl cyklu přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické.   

50 10.04.15 Knižní novinky v Literární kavárně 2 

  K Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit.   

51 15.04.15 A3V: Hrátky s pamětí 15 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory.   

52 16.04.15 A3V: Vliv člověka na krajinu a životní prostředí 52 

  V Seminář A3V vedou Stanislav Hořínek a Dana Smržová.   

53 16.04.15 AVČ: Hrátky s pamětí 9 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku.    

54 17.04.15 Knižní novinky v Literární kavárně 9 

  K Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit.   

55 20.04.15 Knihovny palmových listů 27 

  
K Ing. Pavel Krejčí přednáší o svých cestách do Indie. 

  

56 22.04.15 AVČ: Pluto – včera, dnes a zítra 15 

  
V Přednáška Dr. Petra Hájka o výzkumu nejvzdálenějšího tělesa ve Sluneční soustavě. 
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57 22.04.15 Virtuální univerzita 3. věku 22 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

58 23.04.15 Veřejné projednání Územního plánu Vyškov 60 

  K Odborný výklad zajistí Ing. Miroslav Dubina a Ing. Pavel Mitev.   

59 24.04.15 Knižní novinky v Literární kavárně 3 

  K Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit.   

60 27.04.15 Uvězněni 27 

  K Křest knihy regionální autorky Dany Šimkové.   

61 28.04.15 Hrátky s češtinou II. 15 

  V Zábavnou formou nás provede Mgr. Libuše Procházková.   

62 30.04.15 Knižní novinky v Literární kavárně 3 

  K Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit.   

63 06.05.15 Hrátky s pamětí 18 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory.   

64 06.05.15 Rodokmeny, matriky a staré texty 9 

  V Workshop na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické.   

65 07.05.15 Knižní novinky v Literární kavárně 4 

  K Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit.   

66 12.05.15 Rodokmeny, matriky a staré texty 9 

  V Workshop na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické.   

67 14.05.15 Hrátky s pamětí 11 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku.   

68 15.05.15 Knižní novinky v Literární kavárně 5 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

69 18.05.15 Střípky lidské duše pro Matěje 7 

  K Sbírku básní představí David Knésl z Rájce Jestřebí.   

70 21.05.15 Od Galilea Galileiho po dnešek 40 

  V Seminář A3V vede RNDr. Petr Hájek.   

71 22.05.15 Knižní novinky v Literární kavárně 6 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

72 26.05.15 ZUŠ Vyškov 9 

  K Vystoupení tanečního oboru v sále knihovny.   

73 26.05.15 Propagace nových cyklů vzdělávání pro seniory 27 

  V Prezentace přednášek v Klubu důchodců.   

74 27.05.15 Hrátky s pamětí 14 

  V Závěrečný seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

75 27.05.15 ZUŠ Vyškov 27 

  K Vystoupení literárně dramatického oboru v sále knihovny.   

76 27.05.15 Propagace nových cyklů vzdělávání pro seniory 38 

  V Prezentace přednášek v Klubu důchodců.   
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77 28.05.15 Hrátky s pamětí 11 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

78 29.05.15 Knižní novinky v Literární kavárně 4 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

79 29.05.15 ZUŠ Vyškov 78 

  K Třídní přehrávka žáků v sále knihovny.   

80 02.06.15 Pocta Axelu Munthemu 55 

  
K 

Literárním pořadem s vernisáží výstavy nás provedou MUDr. Karel Floryk, Dr. Ivan 

Pokorný a Ing. arch. Ivo Boháč, PhDr.   

81 04.06.15 Pojďme si zazpívat … 30 

  
K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.    

82 05.06.15 Knižní novinky v Literární kavárně 5 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

83 09.06.15 Virtuální univerzita 3. věku 19 

  V Závěrečný seminář.   

84 11.06.15 A3V: Kulturně náboženský fenomén poutí a vybraná poutní místa 69 

  V Seminář A3V vede Prof. PhDr. Miloslav Pojsl, UP Olomouc.   

85 12.06.15 Knižní novinky v Literární kavárně 5 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

86 12.06.15 Jan Řezi – Nostalgie  21 

  K Vzpomínky, emoce, písničky. Živé vystoupení s velkoplošnou projekcí.   

87 15.06.15 Mistr Jan Hus – člověk v dějinách 80 

  
V 

Přednáška Prof. Dr. Petr Čornej, DrSc., který patří k našim nejvýznamnějším znalcům 

Husova díla a husitství vůbec. Moderuje Dr. Ivan Pokorný.   

88 17.06.15 Karmalogie – čísla řeknou vše 44 

  K V datu narození máte vše o svém životě. Přednáší Eva Matulová.   

89 19.06.15 Knižní novinky 6 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

90 24.06.15 Bazar knih 45 

  K Možnost si levně nakoupit darované či vyřazené knihy.   

91 25.06.15 Slavnostní ukončení Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory 38 

  V Vystoupení Jožky Šmukaře.   

92 26.06.15 Knižní novinky v Literární kavárně 5 

  K Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.   

93 02.09.15 Hrátky s pamětí pro seniory 16 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

94 03.09.15 Pojďme si zazpívat … 37 

  
K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.    
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95 10.09.15 Hrátky s pamětí pro veřejnost 9 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

96 15.09.15 Sté výročí úmrtí Aloise Součka 75 

  K Vzpomínkový večer na prvního starostu města Vyškova.   

97 17.09.15 AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 12 

  V Cyklus přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické.   

98 21.09.15 Slavnostní imatrikulace účastníků U3V 60 

  V Zahájení studia U3V Univerzity Palackého v Olomouci.   

99 22.09.15 Shakespearovi šašci aneb Chvála bláznovství 103 

  
K 

Přednáška Prof. PhDr Martina Hilského, CSc., Dr h. c., MBE, našeho současného 

nejvýznamnějšího znalce a překladatele Shakespearova díla.   

100 24.09.15 U3V: Člověk ve zdraví a nemoci 57 

  
V 

Přednáška PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., na téma Komunikace a 

psychologie ve zdravotnictví.   

101 30.09.15 Virtuální univerzita 3. věku 45 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

102 01.10.15 Pojďme si zazpívat … 35 

  
K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.    

103 02.10.15 Knihovnický happening 390 

  K Celostátní setkání knihovníků.   

104 06.10.15 Jamboree Japan 48 

  K Beseda s účastníky světového skautského setkání v Japonsku.   

105 07.10.15 MAXIBAZAR 55 

  K Možnost si levně nakoupit darované či vyřazené knihy.   

106 07.10.15 U3V: Hrátky s pamětí pro seniory 16 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

107 07.10.15 Den otevřených dveří 2 

  K Prohlídka knihovny s výkladem.   

108 08.10.15 Hrátky s pamětí pro veřejnost 8 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

109 08.10.15 Univerzita 3. věku 58 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

110 12.10.15 Rakovina a mamo vyšetření, co je třeba vědět a dělat 58 

  V Přednáška týkající se našeho zdraví.   

111 13.10.15 AVČ: Astronomické přednášky – Pluto odhalilo svoji tvář 4 

  V Přednáška Dr. Petra Hájka.   

112 14.10.15 Virtuální univerzita 3. věku 28 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   
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113 15.10.15 AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 20 

  V Cyklus přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické.   

114 16.10.15 Úkoly životního podvečera 15 

  V Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých.   

115 17.10.15 Doprovázení vážně nemocného – teoretická část 15 

  V Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých.   

116 20.10.15 Cestopisná přednáška o USA pro seniory 73 

  V Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých.   

117 20.10.15 Literárně-hudební večer ve Světě klavírů 23 

  K Pořadem provází Zdeňka Adlerová a Jiří Berčík.   

118 22.10.15 Univerzita 3. věku 54 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

119 23.10.15 Doprovázení vážně nemocného – praktická část 15 

  V Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých.   

120 24.10.15 Pomáhající profese u lůžka umírajícího  15 

  V Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých.   

121 27.10.15 Virtuální univerzita 3. věku 28 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

122 29.10.15 Vyškov 1934 až 1936 ve filmech JU Jana Hona 78 

  V Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých.   

123 03.11.15 Literární podvečer k 70. výročí úmrtí Karla Dvořáčka 46 

  K Vzpomínkový večer na významného spisovatele.   

124 04.11.15 Hrátky s pamětí pro seniory 16 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

125 05.11.15 Pojďme si zazpívat… 38 

  K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.   

126 05.11.15 Univerzita 3. věku 56 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

127 09.11.15 Den poezie 2015: Do proudu poezie 30 

  K Pořadem provází Jan Řezníček a Dalimil Ševčík.   

128 11.11.15 Virtuální univerzita 3. věku 43 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

129 13.11.15 Hrátky s pamětí pro seniory 25 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

130 12.11.15 Hrátky s pamětí pro veřejnost  11 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

131 19.11.15 AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 14 

  V Cyklus přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické.   
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132 19.11.15 Univerzita 3. věku 55 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

133 20.11.15 Ekologie, včelí pastva a léčivé rostliny 39 

  V 

Přednáška s uznávanou odbornicí na léčivé rostliny, stromy a keře Ing. 

Miroslavou Novotnou.   

134 24.11.15 AVČ: Astronomické přednášky – Ohrožují asteroidy Zemi? 10 

  V Přednáší Dr. Petr Hájek.   

135 24.11.15 Literárně-hudební večer ve Světě klavírů 28 

  K Pořadem provází Zdeňka Adlerová a Jiří Berčík.   

136 25.11.15 Virtuální univerzita 3. věku 45 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

137 01.12.15 Kníže Jan Josef I. z Liechtensteina ve válečném tažení roku 1805 67 

  K Přednáší RNDr. Alois Kleveta.   

138 02.12.15 Hrátky s pamětí pro seniory 17 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

139 02.12.15 Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Vyškov 50 

  K Odborný výklad přednese Ing. arch. Miroslav Dubina.   

140 03.12.15 Univerzita 3. věku 59 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

141 08.12.15 Kiitos Suomi! 23 

  V O Finsku přednáší Zdeňka Adlerová.   

142 09.12.15 Virtuální univerzita 3. věku 28 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

143 10.12.15 Hrátky s pamětí pro veřejnost  11 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

144 15.12.15 AVČ: Cestopis I – Kiitos, Suomi! 15 

  V O Finsku přednáší Zdeňka Adlerová.   

145 16.12.15 Hudební pořad s vánoční tématikou. 50 

  V 

Přednáší Ludmila Orálková a Jana Spíchalová v Domově pro seniory ve 

Vyškově.   

146 17.12.15 AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 12 

  V Cyklus přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické.   

147 18.12.15 Krvavý měsíc nad horou Liliavou 103 

  K Slavnostní křest nové historické knihy vyškovského spisovatele Josefa Špidly.   

148 22.12.15 Pojďme si zazpívat koledy… 78 

  K 

S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.   

     Celkem návštěvníků 4.696 
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1 06.01.15 Dějiny české populární hudby 25 

  V Hudební pořad Dr. Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

2 07.01.15 Dějiny české populární hudby 27 

  V Hudební pořad Dr. Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

3 07.01.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 13 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

4 07.01.15 Vyšší dívčí  2 

  K Kurz háčkování pro začátečníky.   

5 12.1.15 Hrátky s Večerníčkem 13 

  K 

Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. Téma: Včelí medvídci od jara 

do zimy.   

6 13.1.15 Dějiny české populární hudby 14 

  V Hudební pořad Dr.. Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

7 14.1.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 13 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

8 14.1.15 Vyšší dívčí 3 

  K Kurz háčkování pro začátečníky.   

9 21.1.15 Big-beat 28 

  V Hudební pořad Dr. Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

10 21.01.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 8 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

11 28.1.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 10 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

12 04.02.15 S kočárkem do knihovny 12 

  V 

Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma: 

Léčebné účinky lněného oleje, přednáší Hana Horáková.   

13 04.02.15 Rock a pop ve filmu 29 

  V Hudební pořad Dr. Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

14 04.02.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 8 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

15 09.02.15 Hrátky s Večerníčkem 9 

  K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. Téma: Míša Kulička.   

16 11.02.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 12 

  V S lektorem Janem Řezníčkem.   

17 16.02.15 Turecko, jak ho neznáš 22 

  K 

Beseda s Bc. Jaroslavem Štěrbou o jeho zážitcích z pobytu v Turecku v rámci 

programu Erasmus.   
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18 18.02.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 10 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

19 23.02.15 Prázdniny v T- Klubu 18 

  K Hraní deskových her, Xbox,…   

20 23.02.15 Prázdniny v knihovně 8 

  K Autodráha, stolní hry, pexeso.   

21 24.02.15 Pro šikovné ručičky 3 

  K Vyrábíme bambuláčky.   

22 03.03.15 Naši ilustrátoři 27 

  V Beseda pro MŠ Drysice.   

23 04.03.15 S kočárkem do knihovny 15 

  V 

Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma: 

Vlasová poradna, přednáší Jitka Povolná.   

24 04.03.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 13 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

25 09.03.15 Hrátky s Večerníčkem 14 

  K 

Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. Téma: Pohádky z pařezové 

chaloupky Křemílka a Vochomůrky.   

26 09.03.15 Astrid Lindgrenová 22 

  V Beseda o životě a díle autorky pro ZŠ Purkyňova.   

27 10.03.15 Knihovnická lekce 20 

  V Seznámení s knihovnou + pohádky pro MŠ Havlíčkova.   

28 11.03.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 11 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

29 11.03.15 Knihovnická lekce 25 

  V Seznámení s knihovnou + pohádky pro MŠ Palánek.   

30 11.03.15 Tátové čtou dětem 6 

  K Soutěžní odpoledne pro čtoucí táty a jejich děti na podporu čtenářství.   

31 12.03.15 Knihovnická leke 12 

  V Seznámení s knihovnou + pohádky pro MŠ Revoluční.   

32 13.03.15 Knihovnická lekce 17 

  V Seznámení s knihovnou + pohádky pro MŠ Palánek.   

33 16.03.15 Astrid Lindgrenová 21 

  V Beseda o životě a díle autorky pro ZŠ Purkyňova.   

34 17.03.15 Knížka pro prvňáčka 72 

  V 3 x zábavná hodina pro ZŠ Nádražní.   

35 18.03.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

36 18.03.15 Pohádky, autoři a ilustrátoři 30 

  V Pro MŠ Drnovice.   
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37 19.03.15 Astrid Lindgrenová 18 

  V Beseda o životě a díle autorky pro ZŠ Purkyňova.   

38 19.03.15 Čtenářská superstar 11 

  K Zábavné soutěžní odpoledne na podporu čtenářství pro největší dětské čtenáře.   

39 20.03.15 Pohádky, autoři a ilustrátoři 7 

  V Pro MŠ Račice.   

40 23.03.15 Pohádky, autoři a ilustrátoři 17 

  V Pro MŠ Vážany.   

41 24.03.15 Miloš Kratochvíl 17 

  V Beseda o životě a díle autora pro ZŠ Nádražní.   

42 24.03.15 Mark Twain 23 

  V Beseda o životě a díle autora pro ZŠ Nádražní.   

43 25.03.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 8 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

44 27.03.15 Noc s Andersenem 2015 21 

  K Tradiční celostátní akce. Téma: Pohádky Jana Drdy.   

45 27.03.15 Roald Dahl a Zdeněk Miler 14 

  V Pro ZŠ Račice.   

46 31.03.15 Roald Dahl 36 

  V Beseda o životě a díle autora pro ZŠ Purkyňova.   

47 01.04.15 S kočárkem do knihovny 32 

  V 

Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma: 

Domácí vzdělávání.   

48 01.04.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 11 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

49 03.04.15 Velikonoční prázdniny v knihovně 6 

  K Zábavné odpoledne pro děti – drátování vajíček.   

50 07.04.15 Němečtí autoři píšící pro děti  15 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

51 08.04.15 Ota Pavel   15 

  V Beseda o životě a díle autora pro ZŠ Bohdalice.   

52 08.04.15 Big – beat 23 

  V Hudební pořad  Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

53 08.04.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 14 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

54 09.04.15 Mark Twain 24 

  V Beseda o životě a díle pro ZŠ Nádražní.   

55 10.04.15 Josef Lada 15 

  V Beseda o životě a díle pro ZŠ Vyhlídka.   
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56 13.04.15 Hrátky s Večerníčkem 12 

  K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. Téma: Rákosníček a rybníček.   

57 14.04.15 Josef Lada 22 

  V Beseda o životě a díle pro ZŠ Nádražní.   

58 15.04.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 9 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

59 22.04.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 10 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

60 22.04.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 23 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

61 23.04.15 Herden 9 

  K 

Hrajeme staré i nové deskové, společenské, logické, postřehové a především zábavné 

stolní hry. Určeno pro všechny bez rozdílu věku.   

62 23.04.15 Josef Čapek 17 

  V Beseda o životě a díle pro ZŠ Morávkova.   

63 29.04.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 10 

  V S lektorkou Lucií Svobodovou.   

64 29.04.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 23 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

65 29.04.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 24 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

66 30.04.15 Čarodějnické hrátky 15 

  K Zábavné odpoledne pro děti.   

67 05.05.15 Knihovnická lekce v T-klubu 50 

  K Pro ISŠ Slavkov.   

68 06.05.15 S kočárkem do knihovny 10 

  K Tradiční setkání maminek i tatínků na mateřské dovolené. Téma: Karmalogie.   

69 06.05.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 13 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

70 07.05.15 Zdeněk Miler 22 

  V Beseda o životě a díle autora pro ZŠ Nádražní.   

71 11.05.15 Slušné chování 15 

  V Beseda pro ZŠ Vyhlídka.   

72 11.05.15 Hrátky s Večerníčkem a skřítkem Hajajou 15 

  K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

73 12.05.15 Týden lesů 65 

  V 

Zábavné dopoledne s pracovníky, kteří se věnují lesní pedagogice, při příležitosti 

oslav Evropského týdne lesů.   

74 13.05.15 Autoři a jejich pohádky 30 

  V Beseda pro ZŠ Purkyňova.   
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75 13.05.15 Semafor a Jiří Suchý 28 

  V Hudební pořad  Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

76 18.05.15 Batman: Temný rytíř 2 

  K Podvečer věnovaný historii, komiksům a filmům s netopýří tématikou.   

77 20.05.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 12 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

78 26.05.15 Knížka pro prvňáčka 11 

  V Zábavná hodina čtení pro ZŠ Bohdalice.   

79 01.06.15 Celé Česko čte dětem 95 

  K Zábavné odpoledne pro děti na podporu čtenářství.   

80 03.06.15 S kočárkem do knihovny 10 

  K 

Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma: Pejsek 

v rodině s dětmi.   

81 03.06.15 Semafor a Jiří Suchý 26 

  V Hudební pořad  Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

82 08.06.15 Knihovnická lekce 22 

  V Pro ZŠ Nížkovice.   

83 08.06.15 Hrátky s Večerníčkem 15 

  K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. Téma: Zvířátka.   

84 09.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 12 

  K Pro ZŠ Bohdalice.   

85 09.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 23 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

86 11.06.15 Pasování prvňáčků  na čtenáře 23 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

87 11.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 20 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

88 16.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 16 

  K Pro ZŠ Tyršova.   

89 16.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 19 

  K Pro ZŠ Tyršova.   

90 17.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 10 

  K Pro ZŠ Na Vyhlídce.   

91 17.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 23 

  K Pro ZŠ Tyršova.   

92 17.06.15 Rock a pop ve filmu 23 

  V Hudební pořad Dr. Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

93 23.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 17 

  K Pro ZŠ Letní pole.   
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94 23.06.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 15 

  K Pro ZŠ Letní pole.   

95 23.06.15 Mozkový jogging  15 

  V Pro Gymnázium Kroměříž.   

96 01.07.15 Drátenická dílnička 12 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

97 08.07.15 Malování na textil pomocí voskovek 5 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

98 15.07.15 Čtení na pokračování 1 

  K Zábavné odpoledne pro děti s knihou.   

99 12.08.15 Drátenická dílnička 4 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

100 26.08.15 Malování na textil pomocí voskovek 2 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

101 04.09.15 Knihovnická lekce 78 

  V Pro SOU a SOŠ Sochorova Vyškov.   

102 15.09.15 Knihovnická lekce 30 

  V Pro Gymnázium.    

103 16.09.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 5 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

104 21.09.15 Hrátky s Večerníčkem 21 

  K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. Téma: Vepřík a kůzle.   

105 23.09.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

106 29.09.15 Knihovnická lekce 48 

  V Pro Gymnázium Vyškov.    

107 30.09.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 16 

  K Pro ZŠ Vyhlídka.    

108 06.10.15 Staré knihy do sběru nepatří 5 

  K Workshop v dětském oddělení.   

109 07.10.15 S kočárkem do knihovny 9 

  K 

Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma: 

Homeopatie.   

110 07.10.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 5 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

111 08.10.15 Mezi námi strašidly 32 

  K Zábavné odpoledne pro děti.   

112 12.10.15 Hrátky s Večerníčkem 4 

  K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. Téma: Kosí bratři.   
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113 14.10.15 Pasování prvňáčků na čtenáře 34 

  K Pro ZŠ Morávkova.   

114 14.10.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

115 15.10.15 Beseda na téma Mytologie 42 

  V Pro ZŠ Ivanovice na Hané.   

116 20.10.15 Mark Twain 23 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

117 21.10.15 Karel Poláček 17 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

118 21.10.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 5 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

119 21.10.15 Knihovnická lekce 26 

  V Pro SOŠ zdravotnickou a ekonomickou Vyškov.   

120 04.11.15 S kočárkem do knihovny 21 

  K 

Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma: Jaké 

knihy pod stromeček?   

121 04.11.15 Knihovnická lekce 35 

  V Pro SOŠ zdravotnickou a ekonomickou Vyškov.   

122 04.11.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 5 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

123 11.11.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 2 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

124 11.11.15 Knihovnická lekce + beseda Pohádky a pohádkáři 20 

  V Pro ZŠ Brankovice.   

125 18.11.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

126 25.11.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

127 26.11.15 Výroba adventních dekorací z papíru 5 

  K Zábavné odpoledne nejen pro děti.   

128 28.11.15 Den pro dětskou knihu 92 

  K Tradiční celostátní akce pro celou rodinu.   

129 02.12.15 S kočárkem do knihovny 17 

  K 

Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma: 

Zdobení perníčků a balení dárků.   

130 02.12.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 5 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

131 07.12.15 Hrátky s Večerníčkem 18 

  K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. Téma: Vánoce s Večerníčkem.   
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132 09.12.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 1 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

133 16.12.15 Kroužek zábavné logiky pro děti 6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

134 22.12.15 Dárky na poslední chvíli 1 

  K Tvoření pro děti od 7 let.   

135 23.12.15 Výroba vánočních dekorací převážně z papíru 5 

  K Tvoření pro děti od 7 let.   

    Celkem návštěvníků 2.437 

 

 

 

 

 

 

Den pro dětskou knihu 
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1 14.01.15 Literární čaj o páté 47 

  K Setkání se spisovatelem Markem Šindelkou, držitelem ceny Magnesia litera 2012.   

2 10.02.15 Valná hromada Klubu přátel KKD 52 

  K Roční bilance činnosti a plánované akce spolku Klub přátel KKD.   

3 24.02.15 Literární čaj o páté 52 

  K 
Setkání se spisovatelkou a malířkou Lenkou Horňákovou-Civade, která k nám 

zavítá až z daleké Francie. 
  

4 31.03.15 Literární čaj o páté 53 

  K Setkání s novinářem a spisovatelem Jiřím Jilíkem.   

5 21.04.15 Literární čaj o páté 46 

  K 
Setkání s hudebním skladatelem, zpěvákem, malířem, textařem a spisovatelem 

Richardem Pachmanem.   

6 25.05.15 Literární čaj o páté 104 

  K 
Hledání lásky – poetické leporelo hledající hudební a literární doteky citu 

nejniternějšího, citu lásky. Účinkují Alfred Strejček a Štěpán Rak.   

7 14.09.15 Literární čaj o páté 113 

  K Setkání s populárním botanikem a spisovatelem Václavem Větvičkou.   

8 05.10.15 Literární čaj o páté 67 

  K 
Setkání s populárním novinářem, publicistou, rozhlasovým a televizním 

moderátorem Václavem Žmolíkem.   

9 18.11.15 Literární čaj o páté 49 

  K Na téma česká historická próza přednáší Mgr. Libuše Procházková.   

10 14.12.15 Literární čaj o páté 53 

  K 
Setkání se spisovatelkou, překladatelkou, scenáristkou, dramaturgyní a literární 

historičkou Radkou Denemarkovou.   

    Celkem návštěvníků  636 

 

 

           Vernisáž výstavy  
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1 21.01.15 Internetové databáze 16 

    Kurz na vyhledávání informací.   

2 03.02.15 Internetová školička  6 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

3 10.02.15 Internetová školička 6 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

4 17.02.15 Internetová školička 6 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

5 24.02.15 Internetová školička 4 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

6 10.03.15 Wikipedie 4 

    Projekt pro píšící seniory.   

7 07.04.15 Internetová školička 8 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

8 14.04.15 Internetová školička 8 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

9 21.04.15 Internetová školička 8 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

10 28.04.15 Internetová školička 6 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

11 06.10.15 Internetová školička 7 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

12 06.10.15 PC Kurz I. 10 

    Základy ukládání a zpracování fotografií na PC.   

13 13.10.15 Internetová školička 7 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

14 20.10.15 Internetová školička 4 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

15 27.10.15 Internetová školička 4 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

16 03.11.15 Internetová školička 7 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

17 03.11.15 PC Kurz II. 5 

    Psaní a vytváření dokumentu v textovém editoru WORD.   

18 10.11.15 Internetová školička 7 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

19 24.11.15 Internetová školička 6 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

20 01.12.15 Internetová školička 4 

    Kurz na ovládání PC pro seniory.   

     Celkem návštěvníků  133 
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1 leden Od Spolkové knihovny Hané ke KKD 150 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.  

2 leden Klub tvořivých knihovníků se představuje 180 

  K Výstava v sále knihovny.  

3 leden Z našich ateliérů - Tomáš Vrána 350 

  K 
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii 

výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 
 

4 leden Kola, kruhy 120 

  K Výstava výtvarného oboru ZUŠ Vyškov v dětském oddělení.  

5 únor 
S Mojmírem Režným a Ervínem Černým po stopách středověkého osídlení 

Drahanské vrchoviny  
209 

  K Vernisáž výstavy s prodejem publikací. Ve spolupráci s o. s. Barvínek.  

6 březen Z našich ateliérů - Eva Hudcová 350 

  K Vernisáž + výstava obrazů a tapisérií.  

7 březen Kočka 110 

  K Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Vyškově v dětském oddělení.  

8 březen Jarní výstava – bonsaje, dřevo, keramika 280 

  K 
Tradiční velikonoční výstava v novém hávu: Jaroslav Navrátil – bonsaje, Otakar 

Jakubčík – dřevořezby a Tomáš Vrána – keramika.  

9 duben Obrázky z Maroka 220 

  K Výstava akvarelů Lenky Horňákové Civade v sále KKD.  

10 květen Z našich ateliérů – Dagmar Sochorová 450 

  K 
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii 

výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny.  

11 květen Výstava k 75. výročí vzniku hudebního školství ve Vyškově 150 

  K Vernisáž + výstava ve 2. podlaží KKD.  

12 květen Pravěk 110 

  K Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Vyškově v dětském oddělení.  

13 červen Pocta Axelu Munthemu 250 

  K Vernisáž výstavy autentických fotografií Villy Axela Muntheho.  

14 červen Z našich ateliérů: Alice Estefányi  – Tapiserie a vlněné koláže 350 

  K 
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii 

výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny.  

15 červenec Mistr Jan Hus 150 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.  

16 září Nebuďte na trápení sami, půjde se vám lépe 150 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.  

17 září Gustav Klimt 90 

  K Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Vyškově v dětském oddělení.  
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18 září Z našich ateliérů: akademická malířka Eva Mužíková 370 

  K 
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii 

výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny.  

19 říjen Dekorační keramika 150 

  K Výstava keramiky Hany Demelové a Ludmily Vlčkové ve Velkém sále KKD.  

20 říjen Sokol Vyškov ve fotografii 120 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.  

21 říjen Od alchymie k lékárenství 236 

  K Výstava v málém sále KKD. Ve spolupráci s národní kulturní památkou Kuks.  

22 říjen Významné ženy Vyškovska  

  K Galerie TIC. Ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka.  

23 říjen Z našich ateliérů: Ilda Pitrová 350 

  K 
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii 

výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny.  

24 listopad Dřevěné hračky, hry a hlavolamy 220 

  K Výstava regionální firmy M.I.K. v sále KKD.  

25 listopad Piafa 110 

  K Výstava z činnosti sdružení ve 2. podlaží.  

26 prosinec Vánoční výstava 850 

  K Tradiční výstava vánočních dekorací v sále KKD.  

     Celkem návštěvníků  6.075 

 

 

 

 

Vánoční výstava 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 hlavní ukazatele roku KKD – čtenáři 

 hlavní ukazatele roku KKD – výpůjčky 

 hlavní ukazatele roku KKD – návštěvníci 
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Regionální funkce 

 Rozsah regionálních služeb poskytovaných naší pověřenou knihovnou v letošním roce zůstává 

beze změn. Stav pracovních úvazků 3,2 zůstává stejný jako v loňském roce.  

Regionální působnost knihovny – počet obsluhovaných knihoven se nezměnil. V Kojátkách 

z důvodu nezájmu obyvatel o služby knihovny bylo dohodnuto se zřizovatelem pozastavení činnosti 

na dva roky. V obci Podivice byla knihovna v havarijním stavu a její činnost byla neuspokojivá, 

v současné době jsou knihy umístěny v náhradních prostorách a činnost je pozastavena. V našem 

regionu zůstávají 4 profesionální knihovny (+10 poboček), 70 knihoven (+1 pobočka) je 

neprofesionálních a pověřená knihovna (+2 pobočky). 

Knihovna ve Vážanech n. Litavou byla přestěhována z 1. poschodí budovy obecního úřadu do 

přízemí budovy bývalé školy, pobočka knihovny Bučovice v Kloboučkách byla přes prázdniny 

vystěhována z důvodu probíhající rekonstrukce budovy včetně výměny oken. Rekonstrukce probíhala 

také v knihovnách v Mouchnice, Křižanovice a v Podbřežicích se měnily okna. Do lepších prostor 

byla přestěhována knihovna v Drysicích.  Po prověrce KF v Olšanech, kterou provedla pracovnice 

pověřené knihovny, následoval úklid, vymalování a nové uspořádání knihovny. V Hostěrádkách byla 

v knihovně nainstalována televize s průměrem obrazovky 120 cm. 

V knihovnách Nemojany, Šaratice, Holubice, Nížkovice, Kobeřice a Moravské Prusy se změnil nebo 

přibyl knihovník, noví pracovníci byli proškoleni na práci s knihovním systémem ARL a vedení 

knihovny. 

Konzultační činnost a metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení konkrétních problémů 

v knihovnách, realizaci regionálního projektu a zaškolení nových knihovníků. Konzultace jsou 

využívány v naší knihovně ve velké míře. Knihovníci si zvykli využívat e-mailovou konzultaci a řešit 

tímto způsobem množství problémů. Díky našemu knihovnímu systému ARL jsme schopni řešit vše 

včetně katalogizace, inventarizace, výpůjčního protokolu on-line průběžně. Většina požadavků 

(odpisy, statistiky, výstupy ze systému, opravy chyb a další) i jiných vzniklých problémů knihovníků 

jsou tak vyřešeny často ihned, nejpozději do několika dnů. Pravidelná konzultace s pracovníky obcí  

i knihovníky probíhá v rámci všech rozvozů knih. Práce metodiček je tak efektivnější, s knihovníky 

jsou stále v kontaktu a mají přehled co se v knihovnách děje. Pro knihovny byl vypracován opět 

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov za rok 2014, který spolu s materiály Standardy 

pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám (vydala NK ČR) využíváme při metodických 

návštěvách. 

Metodické návštěvy se uskutečnily zejména v knihovnách zapojených do grantu, v dalších 

knihovnách podle aktuální potřeby nebo plánu metodických návštěv. V Bohdalicích, Nemochovicích, 

Lovčičkách, Hruškách, Kobeřicích, Krásensku, Ruprechtově, Lysovicích, Holubicích, Drysicích, 

Mouřínově, Podbřežicích, Olšanech, Vážanech nad Litavou a v Nových Sadech bylo zahájeno 
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ukládání knih do RegARL. Celý fond byl již uložen ve všech knihovnách kromě Kobeřic, Podbřežic, 

Mouřinova a Vážan kde je před dokončením. Kvůli rekonstrukci knihovny a nefunkčnímu internetu 

jsme museli zahájení projektu odsunout na počátek nového roku v Křižanovicích a Zbýšově. 

V Drnovicích bylo dokončeno ukládání knih, byli uloženi čtenáři do výpůjčního modulu a knihovna 

začala půjčovat přes knihovní systém ARL. Na přání starostky v Drysicích se uskutečnilo jednání  

o nové knihovně na OÚ a následně přímo na místě v plánovaných prostorách. Další návštěvy byly 

zaměřeny na řešení vzniklých problémů nebo zahájení revizí v knihovnách a uskutečnily se mj. 

v knihovně Kobeřice, Dražovice, Drnovice, Němčany, Manerov, Nemochovice, Kojátky, Zelená 

Hora, Habrovany, Bučovice, Ivanovice na Hané, Brankovice, Křenovice, Milonice, Medlovice, 

Dětkovice, Letonice, Slavkov, Rousínov, Mouřínov a Nemojany. Z každé návštěvy vypracováváme 

Zprávu z metodické návštěvy, ve které je popsána situace knihovny včetně srovnání se standardy. 

Porada profesionálních knihovníků se uskutečnila v dubnu a listopadu v pověřené knihovně. 

Knihovníci byli seznámeni s rozborem činnosti jednotlivých profesionálních knihoven a s aktualitami 

v oblasti knihovnictví, proběhlo zhodnocení regionálních funkcí za rok 2014. Po několikaletém úsilí 

bylo dohodnuto s knihovnicí Ivanovic na Hané zapůjčení souboru z VF. S knihovníky profesionálních 

knihoven operativně řešíme vzniklé problémy a postupujeme jim informace z Moravské zemské 

knihovny i z Národní knihovny ČR. Zápisy z porad jsou vystaveny na webových stránkách pověřené 

knihovny.  

Vzdělávání knihovníků – V dubnu a listopadu proběhly v pověřené knihovně a v knihovně ve 

Slavkově semináře neprofesionálních pracovníků knihoven. Knihovníci byli seznámeni s aktuálními 

informacemi z oblasti veřejného knihovnictví a s hodnocením rozborů činnosti knihoven za rok 2014. 

Z předložených ročních výkazů o knihovně jsme provedli analýzu plnění doporučených standardů. 

Dalším bodem byly výsledky grantu a jeho realizace. Byl zdůrazněn význam webových stránek, jejich 

aktualizace a on-line katalogů a knihovníci znovu vyzváni k jejich zřízení. Zvláštní pozornost byla 

věnována statistické činnosti knihovníků MK, konkrétně vyplňování Statistického deníku knihovny. 

Pro usnadnění práce knihovníků při jeho vyplňování jsme vytvořili tabulku, ve které mohou vést 

evidenci statistických výkonů knihovny ve svém počítači.  

Již šestým rokem vyhodnocujeme nejlepší knihovnu regionu na podzimní poradě 

neprofesionálních knihovníků, která tímto získává slavnostní ráz. Zkušenosti a ohlasy jsou velmi 

pozitivní, protože to pracovníky stimuluje, i zřizovatel knihovny je polichocen a svého pracovníka 

ohodnotí. V letošním roce ocenění získala knihovna Letonice. Poděkování za dlouholetou činnost 

obdrželi knihovníci z Němčan, Milonic, Mouřínov a za výrazné zlepšení činnosti knihovny obdrželi 

poděkování knihovníci z Drnovic a Nemojan.  

V květnu proběhla dvě školení k ukládání knih do Regionálního knihovního systému ARL. 

Školení bylo zaměřeno na seznámení s webovým Clientem Z39.50, katalogizací a ukládáním fondu do 
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elektronického systému. V záři byli v pověřené knihovně proškoleni noví knihovníci (z 5 knihoven). 

Tato proškolení v naší knihovně se uskutečnila poprvé, knihovníci si zároveň prohlédnou pověřenou 

knihovnu, kde jim vysvětlíme jaké služby KKD svým uživatelům nabízí.  

Statistika knihovnických činností je opakovaně konzultována a novým knihovníkům 

vysvětlena. Převážná část výkazů přesto musela být opravena a doplněna, teprve pak byly 

zpracovány do formulářů StatExcel a NIPOSU – MK ČR. Výkazy jsou následně vytištěny a zaslány 

na obce jako podklad pro statistiku příštího roku.  

Pomoc při revizi a aktualizaci KF – v knihovních systémech ARL nebo RegARL byla 

zahájena revize v těchto knihovnách: Nové Sady, Krásensko, Lysovice, Kobeřice, Nemochovice, 

Ruprechtov, Holubice, Němčany, Bohdalice, Brankovice, Křenovice, Zelená Hora, Drysice, Olšany, 

Brankovice, Letonice, Drnovice, Otnice, Vážany nad Litavou, Podbřežice a Mouřínov. V 17 z nich již 

byla uzavřena. V 11 knihovnách pracovnice pověřené knihovny provedla aktualizaci KF. Vzhledem 

ke zdravotnímu omezení knihovnice v Němčanech zde provedly revizi pracovnice pověřené knihovny. 

Revize proběhla i v Otnicích, kde využívají elektronický systém Win-knih.  

Do Výměnného fondu (VF) jsme nakoupili za finanční částku 484.485,- Kč (po slevě 

329.753,18 Kč) a zpracovali 1.837 knih včetně 111 darů. Nákup i zpracování fondu bylo zahájeno 

v měsíci březnu po podepsání Smlouvy o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních 

funkcí a zaslání finančních prostředků na účet pověřené knihovny. Roční rozpočet na nákup 

výměnného fondu činil 330.000,- Kč. V současné době je ve výměnném souboru 23.156 knihovních 

jednotek. 19.895 dokumentů je rozpůjčeno na knihovny regionu.  

Cirkulace výměnného fondu je stále nejvyužívanější službou regionálních funkcí. Bylo 

vyexpedováno 311 souborů s 12.544 knihami a cirkulace je realizována průběžně. Počet i skladba 

knih expedovaných na jednotlivé MK se odvíjí od požadavků jednotlivých knihovnic a jejich čtenářů. 

Snažíme se, aby každá neprofesionální knihovna obdržela nejméně 100 knih za rok, v případě zájmu 

knihovníka množství půjčených knih není omezeno. Výměnné fondy využívají všechny knihovny. 

Nákup a zpracování KF z prostředků obce v letošním roce realizujeme pro 62 obcí. Do 

kooperačního systému na nákup a zpracování knihovního fondu se i v tomto roce nezapojily tři 

profesionální knihovny: Bučovice (s pobočkami Čerčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice), Ivanovice 

na Hané (s pobočkou Chvalkovice na Hané) a Rousínov (s pobočkami Čechyně, Kroužek, 

Slavíkovice, Královopolské Vážany a Vítovice), dále pak 9 místních knihoven (Habrovany, Kojátky, 

Malínky, Mouřínov, Nové Sady, Podivice, Uhřice, Vážany nad Litavou a Zbýšov).  

Knihovnám, které využívají regionální funkci na nákup a zpracování fondů z prostředků obce, 

předkládáme k podpisu přílohu ke smlouvě s finanční částkou, kterou obec schválila pro daný rok  

a převedla zálohově na účet KKD. Čtvrtletně, popřípadě kdykoli na požádání, jsou obce informovány 
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o čerpání finanční zálohy a koncem roku je provedeno vyúčtování. V letošním roce některé obce 

navýšily své prostředky na nákup a celkově se rozpočet zvýšil o 38.500.- Kč. 

Nakoupili jsme knihy za finanční částku 736.636,- Kč, (po započtení množstevní slevy 

zaplatily knihovny jen 508.789,39 Kč) a zpracovali 2.855 knih (včetně zpracovaných darů z obcí), 

které byly vyexpedovány ve 301 souborech přímo na jednotlivé knihovny. Dokumenty nakupujeme 

s maximální možnou slevou, kterou nám dodavatel poskytne. Z regionálních prostředků jsou hrazeny 

náklady na jeho zpracování a expedici.  

Servis výpočetní techniky proběhl v knihovnách Křenovice, Brankovice, Zelená Hora, 

Hrušky, Nemochovice, Holubice, Krásensko, Ruprechtov, Topolany, Nové Sady, Letnice a Drnovice, 

kde jsme provedli úpravy v nastavení systému nebo nainstalovali novou verzi programu.  

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí znamená zejména rozvoz souborů knih 

nakoupených z prostředků obcí a výměnného fondu. V letošním roce jsme zavedli rozvoz knih 

z prostředků obcí jednou za čtvrtletí pro profesionální i neprofesionální knihovny (profesionální 

knihovny měly v minulých letech rozvoz 1x měsíčně). Naopak častěji rozvážíme a svážíme výměnné 

soubory. Při metodických návštěvách a při revizích se využívá také hromadná doprava, ale především 

služební osobní automobil. Celkem bylo ujeto 3.321 km.  

Automatizace knihoven – v současné době je zpřístupněno 62 on-line katalogů místních 

knihoven na stránkách KKD. Většina knihoven má také své on-line katalogy na záložkách na webu 

obce nebo svých webových stránkách. Zároveň je fond všech knihoven, pro které nakupujeme 

dostupný v Katalogu regionu Vyškov, který je součástí on-line katalogu KKD. Uživatelé tak mají 

možnost snadno a kdykoli zjistit, ve které knihovně se požadovaný titul nachází. 

Pověřená knihovna má automatizované obě pobočky SVN a Rychtářov, celkově má v regionu 

67 knihoven (včetně KKD) a 6 poboček AKS a 63 knihoven (včetně KKD se 2 pobočkami) on-line 

katalog. 

Naše pracovnice kontrolují a opravují případné chyby, které vznikají při ukládání záznamů do 

regionálního katalogu na obecních knihovnách, případně pomáhají s katalogizací problematických 

knih. 

 Kulturní činnost – v březnu proběhlo okresní kolo soutěže Čtenářská superstar, které se 

účastnili vítězové tří knihoven regionu. Na podporu kulturní činnosti pověřená knihovna nabídla dvě 

akce: Trénování paměti a Čteme pejskovi. Tyto naše pracovnice realizovaly v knihovnách Hostěrádky, 

Slavkov, M. Prusy, Letonice, Málkovice, Rašovice, Medovice a Nemojany. Pro velký zájem jsou další 

naplánovány i v  roce 2016. 

Na webových stránkách pověřené knihovny jsou pro knihovníky pravidelně doplňovány 

informace a manuály pro jejich práci a naleznou zde veškeré potřebné dokumenty. 
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Výkaz regionálních funkcí za rok 2014 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok 2015 

1 Kraj Jihomoravský                                

2 Název knihovny Knihovna Karla Dvořáčka                   

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,2 

4 Počet obsluhovaných knihoven 87 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 87 

7   počet poskytnutých konzultací 521 

8   počet metodických návštěv 97 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 87 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 88 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 52 

14   počet všech vzdělávacích akcí 52 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 45 

16   počet všech účastníků 129 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 76 

18   počet všech vyučovacích hodin 106 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 96 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 5 

22   počet akcí 2 

23   počet účastníků 10 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 17 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  76 034 

27   počet revidovaných knihoven 17 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

29   počet obsloužených knihoven 62 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 2 734 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 62 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 2 855 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2015 23 156 

36   roční přírůstek VF 1 837 

37   roční úbytek výměnného fondu 173 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 726 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce   

40   z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 111 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 87 

43   počet expedovaných souborů 311 

44   počet svazků v souborech 12 544 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46   počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu AKS 19 

47   počet akcí, zásahů 23 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 87 

50   počet ujetých km 3 321 



 50 

Řídící činnost 

Rovněž v tomto roce pracujeme s nenavýšeným rozpočtem, museli jsme se navíc i nadále 

vyrovnávat s neobsazeným místem ve službách. Tato změna si vynutila omezení provozu (podrobněji 

o tom níže).  

Ještě v lednu jsme mohli naposled využít programu Odborné praxe pro mladé do 30 let 

v Jihomoravském kraji, který zajišťoval Úřad práce ČR – krajská pobočka Brno. Od února je toto 

místo neobsazené, protože nebylo schváleno zvýšení mzdových prostředků na obnovení pracovní 

pozice za pracovnici, která odešla v r. 2012 do důchodu a jejíž mzdový fond jsme použili pro krytí 

nového místa uklízečky, neboť z úsporných důvodů jsme vypověděli úklidovou službu firmy Staeg. 

Díky ukončení pracovního poměru další zaměstnankyně v prosinci 2014 jsme její mzdový fond mohli 

použít k tomu, aby na něj přešla zaměstnankyně dosud financovaná z brněnského Úřadu práce. To si 

však vynutilo omezení provozu v dětském oddělení a v T-klubu v době od 16 do 18 hodin, kdy zde 

zůstává pouze jeden pracovník. V případě nemoci či účasti na školení nastává pak další problém 

s pokrytím provozní doby všech oddělení knihovny.  

Částka na provoz zůstává stále stejná, přestože veškeré náklady stále rostou a naše možnosti 

zredukovat či jinak ušetřit nějaké náklady byly již dávno vyčerpány; psali jsme o tom v minulých 

zprávách o hospodaření. Navýšení finanční částky na nákup knih tedy opět nebylo možné, i když 

každoroční nárůst cen knih (viz Knihovní fondy) způsobuje klesající přírůstek nakoupených 

dokumentů. Tento nedostatek se projevuje na úbytku čtenářů i poklesu výpůjček. Z tohoto důvodu 

neplníme ukazatel, který ve svém metodickém pokynu Standard pro dobrou knihovnu, vydalo 

Ministerstvo kultury, který stanovuje 10% obnovu knihovního fondu ve volném výběru. Částka, 

kterou bychom potřebovali na navýšení, se pohybuje okolo 50 tis. Kč.  

Dalším standardem, na který jsme se zaměřili v letošním roce, je jednou za dva roky uspořádat 

dotazníkové šetření Průzkum spokojenosti uživatelů vyškovské knihovny. První se konal v roce 2013 

a byl pro nás inspirativní. Na základě podnětů z tohoto průzkumu jsme již realizovali např. barevné 

vymalování veřejných prostor, Bibliobox, T-klub. V  dubnu až v květnu byl rozeslán nebo rozdán 

stejný dotazník dětem i dospělým. Uživatelé hodnotili i tentokrát služby knihovny jako velmi dobré 

nebo dobré, přesto jsou náměty a připomínky pro nás opět inspirující, neboť chceme své služby stále 

zkvalitňovat. 

Naší snahou je, aby služby, které knihovna veřejnosti poskytuje, byly co nejkvalitnější, proto 

každoročně usilujeme i o získání finančních prostředků i z jiných zdrojů (Fundraising). 

Projekty vyhlášené Ministerstvem kultury ČR v programu Veřejná informační služba knihoven 

– VISK 3 jsou již pravidelným cílem našich snah. Byl opět schválen projekt Regionální knihovní 

systém ARL pro neprofesionální knihovny, který jsme pro tento rok podali v prosinci 2014 a který je 

pokračováním projektů z let 2012 a 2013, 2014. Týká se automatizace knihoven regionu, zavedení 
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jednotného Katalogu regionu Vyškov, vzniku on-line katalogů jednotlivých knihoven regionu  

a provádění revizí přes knihovní systém ARL – získali jsme částku 82.000,- Kč.  

V prosinci byly vypracovány a podány 3 projekty na rok 2016 a to: Přechod knihovního systému 

ARL na formát MARC21 a nová katalogizační pravidla RDA jak pro naši knihovnu, tak pro knihovny 

regionu a zavedení nové služby Půjčování e-knih uživatelům regionu Vyškov. Do dotačního programu 

Knihovna 21. století jsme zaslali projekt Muži čtou.  

Na Městský úřad Vyškov jsme podali celkem 2 projekty. Do oblasti Podpora aktivit směřující 

k prevenci rizikového chování byl projekt nazván Společnou diskuzí proti negativním jevům 

provázející mladou generaci se zaměřením na kriminalitu, rizikové chování šikanu a kyberšikanu – 

byl však zamítnut. Oblast Přednášky z různých oblastí života pro základní školy byl obeslán 

projektem Cyklus přednášek k významným výročím roku 2015 – obdrželi jsme částku 11.000,- Kč. 

V rámci tohoto projektu se uskutečnilo celkem 3 přednášky pro veřejnost, které měly vždy velkou 

návštěvnost. 

Pro rok 2016 jsme podali 2 projekty: první se týká 700. výročí narození českého krále a císaře 

Karla IV. a druhý 120. výročí veřejné městské knihovny ve Vyškově.  

Rovněž letos jsme znovu zařazeni v programu VISK 8/A Informační zdroje mezi zvýhodněné 

uživatele přístupu do databáze TAMTAM, tj. časopisů, tiskových zpráv, rozhlasových a televizních 

zpravodajství, to znamená, že po dobu 8 měsíců máme přístup zdarma a zbývající 4 měsíce 

financujeme sami, a to s výraznou předplatitelskou slevou; tuto službu zajišťuje firma Anopress.  

I letos jsme využili projekt Česká knihovna, který proběhl ve dvou kolech a mohli jsme si  

z předloženého seznamu vybrat knihy tentokrát v hodnotě 11.000,- Kč. Samozřejmě jsme pomohli 

realizovat tento projekt i ostatním profesionálním knihovnám našeho regionu.  

Další projekt – cyklus přednášek Cestuj a buď aktivní s ICM – byl odeslán na Komunitní nadaci 

pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov, je zaměřen na činnost mládeže v T-klubu. Spolupráce 

s touto nadací je již dlouholetá; letos rovněž finančně podpořila každoroční akci Vyškovský cedník. 

Velmi dobrá je spolupráce s občanským sdružením Klub přátel KKD, o.s., které díky získaným 

finančním prostředkům z grantů a od sponzorů přispívá na kulturní akce a aktivity, do kterých 

bychom se jinak nemohli zapojit. V tomto roce seklub podílel na financování projektu Vyškov čte 

dětem a Den pro dětskou knihu. Taktéž oblíbené Literární čaje by se bez finančního a organizačního 

zaštítění občanským sdružením nemohly konat.  

Celostátní akce: Snad každý rok pořádáme jednu či hned několik akcí, které mají přesah do 

celé republiky. Ani letos tomu nemůže být jinak. Ujali jsme se organizace Knihovnického 

happeningu, který každoročně zahajuje Týden knihoven, neboť jeho počátek je spjat s Vyškovem, kde 

se konal již tři roky předtím, než se nám jej podařilo prosadit jako celostátní akci. Pořádá se vždy 

v jiném městě; letošní 19. ročník měl téma Knihovny po škole – diskrétní vzdělávání v knihovnách… 
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Smyslem celého setkání bylo netradičním kulturním programem pro veřejnost a vtipným 

způsobem upozornit na problematiku čtení, čtenářství, českých knihoven a knihovníků. Jedná se  

o prestižní záležitost a současně i určité uznání pořádající knihovně. Akce proběhla pod záštitou SKIP 

(Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) – ten poskytl příspěvek ve výši 20.000 Kč –  

a města Vyškova – účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 25.000 Kč na krytí plánované 

ztráty. 

V praxi je situace taková, že knihovníci z celé republiky se sejdou v jednom městě České 

republiky (vždy pod patronací jedné knihovny), která vymyslí tématické zaměření happeningu  

a následný program. Ten je různý, ale většinou obsahuje rozmanité soutěže a průvody knihovníků  

a dalších osob z řad veřejnosti (státní sféry apod.). Večer následuje kulturní program pro knihovníky. 

Další den probíhají většinou různé prohlídky knihoven, kulturních zařízení či turistické vycházky – 

prostě to nejzajímavější, co pořádající město a region mohou nabídnout. Cílem celé akce je především 

soustředěná mediální kampaň, v jejímž centru jsou knihovny. 

Měli jsme však pocit, že se happening zvolna mění ve velice příjemné setkání knihovníků, že 

jim sice dokážeme ukázat, co všechno ti knihomolové dokáží udělat – ale naši čtenáři zde zůstávali 

stále více v roli statistů. Nabídli jsme proto, že letošní ročník uspořádáme a ty pasivní diváky 

„vtáhneme“ do hry. 

Knihovnické týmy dostaly za úkol připravit pro Vyškovany literární prezentaci své knihovny či 

města, zatímco, kolemjdoucí návštěvníci obcházeli jednotlivé stánky a hodnotili je. Motivací jim bylo, 

že za každý odevzdaný soutěžní lístek získali odměněnu (sklenkou vína); tři vylosovaní navíc obdrželi 

ceny. Po celou dobu tohoto klání probíhal na podiu kulturní program, během něhož zástupci týmů 

přednesli krátké zdravice a pozvání veřejnosti ke svému stolu. Na závěr pak bylo vyhodnocení týmů, 

předání darů veřejnosti a putovního džbánu pro vítěznou knihovnu (Masarykova veřejná knihovna ve 

Vsetíně). 
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Nespornou zásluhu na dobrém průběhu mělo nádherné počasí, což je u tohoto druhu akcí 

naprosto nezbytným předpokladem úspěchu. 

V podvečer se v knihovně konal tradiční program pro registrované knihovníky a oficiální hosty; 

jeho vyvrcholením byla beseda a autorské čtení Martina Reinera, jehož román Básník – Ivan Blatný 

získal vedle nejrůznějších ocenění oprávněně i značnou pozornost kulturní veřejnosti. 

V sobotu pak proběhl doprovodný program – návštěva muzea a literárně historická procházka 

městem. Vyškovský happening byl současně poctou spisovateli Karlu Dvořáčkovi, od jehož úmrtí  

(20. 8. 1945) uplynulo 70 let. Může nás těšit, že všichni účastnící hodnotili vyškovský happening 

velice příznivě. 

Tomuto výročí byla věnována 14. července i letošní Fontána slov – Karel Dvořáček na konci 

války: smrt největšího beletristy Vyškovska na prahu svobody aneb Smutná záchrana před dalším 

kriminálem a novou nesvobodou. Literárním podvečerem provázeli Jarmila Wolfová a Vladislav 

Raška. 

Školení a semináře: K proškolování pracovníků knihovny dochází pravidelně, ve sledovaném 

období bylo zaměřeno na proškolení pracovníků v systému ARL – seznámení s novými funkcemi po 

upgrade systému, obsluha multifunkční kopírky. Pravidelně se pracovníci účastní školení pořádaných 

v MZK Brno, NK Praze. Nejnovější trendy a koncepce knihovnické činnosti čerpáme na celostátních 

konferencích v Olomouci a v Pardubicích. V letošním roce bylo stěžejní školení pracovníků na nová 

katalogizační pravidla RDA, na která bude muset knihovna přejít v roce 2016. Pracovní porady pro 

vedoucí oddělení se konaly pravidelně každé pondělí a na jednotlivých odděleních pak probíhaly 

průběžně. Porada všech zaměstnanců KKD se konala šestkrát. 

Pravidelná účast pracovníků na poradách organizovaných MZK a NK ČR je samozřejmostí. 

K regionálním funkcím proběhly dvě krajské koordinační porady. Vzdělávání pracovníků a zvyšování 

jejich znalostí je další standard zavedený v loňském roce, každý knihovník, by měl absolvovat  

48 hodin ročně. Získané informace slouží k rozšiřování nabídky služeb pro uživatele, což je nezbytné 

pro udržení vysokého standardu knihovny. Odborná knihovnická školení využíváme převážně 

v Moravské zemské knihovně v Brně, protože jsme limitováni rozpočtem knihovny. Práci naší 

knihovny prezentujeme také na odborných seminářích; v tomto pololetí naše kolegyně hovořila  

o svých zkušenostech trenérky paměti na dvou knihovnických akcích, a to v Litvínově a v Žilině. 

Pracovníci knihovny se zúčastnili školení o optimalizaci webových stránek obdobných 

organizací organizovanou MZK pro větší přehlednost a dostupnost. Zaměření bylo pro zrakově a jinak 

hendikepované uživatele. Knihovna dopadla vzhledem k finančním a personálním možnostem při 

vyhodnocení podle hodnocení školitele poměrně slušně.  

Správa budovy: Po dvanácti letech provozu budovy od rekonstrukce a intenzivní službě 

veřejnosti je samozřejmé, že její údržba si vyžaduje větší pozornost než jen běžnou údržbu. Všechny 
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dále popsané stavební akce byly zadány po vypsání výběrového řízení dle závazných Zásad vydaných 

zřizovatelem. 

Mezi drobné opravy tohoto období můžeme uvést: výměnu zpětných klapek plynového kotle – 

(6 tis.); oprava elektroměru v kotelně – (3 tis.); výměna řídící jednotky chlazení v místnosti internetu 

pro veřejnost – (11 tis.); čištění okapů, oprava uvolněných šablon či jejich náhrada – (8 tis.). Obdobné 

drobné opravy se samozřejmě vzhledem k délce používání dají předpokládat. 

Částečná oprava střešní krytiny – výměna popraskaných šablon – byla připravována již 

v loňském roce; bohužel se do výběrového řízení na tuto práci nikdo nepřihlásil. Na podzim jsme 

proto požádali o konzultaci stavební firmu Dobeš; ta naznala, že jakákoli částečná oprava vadných 

šablon je zcela nerentabilní, neboť bude mít za následek poškození dalších, nastal by jakýsi dominový 

efekt. Optimálním řešením je v okamžiku, kdy se tyto nedostatky naplno projeví, nahradit nevhodně 

zvolenou krytinu novou, a to samozřejmě vhodnější, která bude mít životnost mnohem delší než tato, 

kde se životnost šablon pohybuje někde okolo 15 let. Pokud se tato oprava nebude ve vhodnou dobu 

realizovat, hrozí větší zatékaní, které způsobí nejen větší škody, ale i to, že voda pronikne do 

sádrokartonových stropů a ty pod její tíhou spadnou, takže nastane přímé ohrožení životů dětí 

navštěvujících výuku v ZUŠ. Na obnovu čekají i nátěry střešních konstrukcí, ta musí být navíc 

doplněna o nový přístupový můstek k prosklenému atriu. Letošní mírná zima se naštěstí na střešní 

krytině neprojevila, takže můžeme doufat, že se tento problém o další rok posune. Jak to ve 

skutečnosti bude, ukáže se opět na jaře. 

S příslušnými odbory MěÚ řešíme i úpravy bezprostředního okolí knihovny (opěrné zídky  

u chodníků, chátrající betonové schodiště od ZUŠ atd.). Postupně dochází k dílčím úpravám 

nejpalčivějších nedostatků – zamazání betonem uvolněného kamení v opěrné zítce, oprava 

vydroleného betonu na schodech či hran chodníků. 

Služební auto po letech provozu a zejména stálým přetěžováním množstvím převážených knih 

při obsluze regionálních knihoven si vyžádalo další opravy – výměna čepů a tlumičů – cca 10 tis. 

Díky pochopení zřizovatele jsme mohli přistoupit k přípravě výběrového řízení na nové služební auto. 

To úspěšně proběhlo v červenci, po schválení Radou města Vyškova jsme objednali vybraný vůz  

a v prosinci jej v Brně zakoupili. Staré auto Octavia po schválení RM vyřadíme a nabídneme 

k odprodeji. Získané finance bychom rádi využili k posílení nákupu knih, neboť tato položka zůstává 

již dlouhodobě i přes trvalý růst cen publikací na nedostatečné úrovni. 

Malování: Postupně – každoročně probíhá vymalování jednotlivých částí budovy. V letošním 

roce pokračovala výmalba prostorů volného výběru knih, učebny PC a části chodby v přízemí. Ve 

výběrovém řízení na malování byla opět nejúspěšnější již osvědčená fa Vrána. Tyto práce byly opět 

realizovány během uzavření knihovny v době celozávodní dovolené, kdy je možné vystěhovaný 
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nábytek a další zařízení ponechat v komunikačních prostorech, kde se jinak běžně pohybují 

návštěvníci knihovny.  

Zjara jsme vypsali poptávkové řízení na penetraci oken – o tuto práci je však minimální zájem, 

nebo naopak za takových finančních podmínek, na něž jsme nemohli přistoupit. Doporučený 

soukromník, s nímž mají výborné zkušenosti správci městského úřadu, jí v letošním roce nakonec 

musel odmítnout ze zdravotních důvodů. Nakonec jediným zájemcem zůstala fa Vrána, ta na podzim 

slíbila, že zahájí práce na vybraném úseku budovy; měla to být první etapa a současně i jakási sondáž, 

která ukáže, jak je tato práce ve skutečnosti náročná. Firma však přes veškeré urgence do konce roku 

nenastoupila; nezbývá tedy, než tuto činnost přesunout do dalšího roku. 

Kamerový systém: Na realizaci obměny kamerového systému proběhlo výběrové řízení. 

Vítězem se stala firma L.A.S.O. Stávající technické řešení bude nahrazeno zařízením eliminujícím 

potřebu 2 PC s větším množstvím snímacích grafických karet. Provoz bude zajištěn dvěma 

integrovanými snímacími a nahrávajícími zařízeními, které odstraní poruchy způsobené provozem 

počítačů. Potřeba kvalitního kamerového systému je opakovaně vynucena provozem při ochraně 

našeho majetku. Záznamy si několikrát vyžádala Policie ČR při šetření různých krádeží. 

Během prázdninových měsíců byla provedena výměna kamerového systému za nový. Změna 

parametrů provozu je ohromující. Nezanedbatelným dopadem této změny je – kromě kvality, snížení 

spotřeby elektrické energie a také navýšení pracovního komfortu.  

Ozvučení sálu: Opakované problémy se stavem ozvučení vedly k maximálnímu a urychlenému 

jednání ohledně změny situace. Byl zjištěn problém v původní instalaci ozvučení a potvrdila se 

překročená životnost zařízení a značné technické opotřebení. To platí i o vybavení PC, které zastarává 

stále rychleji díky pokroku v programech a technice. Některé akce z „venku“ je nutno konvertovat na 

SW, který technika v sále zvládne. Proběhlo výběrové řízení s plánovanou realizací v druhém pololetí. 

Výměna ozvučení v sále knihovny proběhla a byla dokončena před zahájení obvyklého provozu 

v září. Byla změněna metodika ozvučení z původního stavu levá – pravá strana na systém přední – 

zadní. Problémy děleného prostoru s ozvěnou a dozvuky byly tímto postupem vyřešeny. 

Internet: Provoz internetu je nadále stabilní s minimem poruchových stavů. Na veřejných 

internetech se již projevuje technická nedostatečnost počítačů – jsou pomalé a také software je 

neaktuální (Windows XP). Pomalé reakce jsou způsobeny nižší kapacitou RAM, kterou postupně 

eliminujeme montáží vhodných modulů z vyřazených počítačů. Díky vhodné kombinaci 

s antivirovým programem se daří držet zabezpečení na přijatelné úrovni. Již dva roky nebyl evidován 

technický problém s připojením. 

Knihovna se přihlásila k virtuální konferenci Wikipedie pro seniory. I přes omezené technické 

možnosti se podařilo splnit všechny náležitosti a připravit pracoviště pro komunikaci. Dané technické 
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řešení v budoucnu nabízí další možnosti pro podporu knihovny, která umožní komunikaci návštěvníků 

s odborníky či jinak zajímavými lidmi kdekoli na světě. 

V průběhu roku došlo k ukončení podpory aplikace Java pro starší typy operačního systému 

(Windows XP). Situaci řešíme zakonzervováním posledního fungujícího stavu. To zatím pro provoz 

knihovny na veřejných internetech stačí, ale provoz on-line katalogů v budově knihovny je již značně 

omezen nebo téměř znemožněn. Bude proto nutné provést průzkum trhu pro náhradu stávajícího 

řešení. Bohužel něco tak dokonale funkčního za tak málo peněz není nyní na trhu. V současnosti 

dostupné postupy by vyžadovaly nasazení jiné serverové technologie a terminálového přístupu. 

Náklady na zprovoznění této varianty by dosahovaly statisícových nákladů a při tomto vytížení by to 

byly neadekvátně vynaložené prostředky. 

Knihovnický systém: V průběhu března byl opět proveden upgrade aplikačního serveru 

Cosmotron. Změna proběhla úspěšně a bez problémů pro knihovníky i pro veřejnost. Byla ukončena 

spolupráce s firmou Konzulta, se kterou knihovna rozběhla rozesílání SMS uživatelům místo 

klasického poštovního doručování. I když to byla spolupráce velice příjemná s minimem technických 

konfliktů a odborně na profesionální úrovni. Změnu však vyvolala cenově výhodnější nabídka firmy 

Cosmotron. 

Při testování během příprav pro revize v knihovnách okresu se podařilo vyřešit problém  

s provozem klienta při měněném způsobu připojení (LAN – Wi-fi) stanice k internetu. Tím se zvýší 

využitelnost techniky při pracích na knihovnách okresu a také se pomůže mnoha knihovnám  

s kombinovanou možností připojení stanic. 

Problematika elektrických a datových rozvodů: Technika vykazuje poruchové stavy hlavně 

na koncích datových a elektrických vedení v 1. NP (elektronická pracovna, ODZF). V ODZF opět 

došlo k poškození UPS; obdobná porucha UPS se stala i na pracovišti správce budovy ve 4. np. 

Opětovné datové poruchy v elektronické pracovně vedly k postupnému snižování její návštěvnosti. 

Naopak se zvýšilo používání Wi-fi naší knihovny, a to jednak v přímo v budově, jednak po uzavření 

provozní doby v parčíku před knihovnou, kdy je připojení často užíváno až do pozdních nočních 

hodin.  

Správce LAN obnovil konzultace ohledně pokračování prací na revizi a případné změně 

elektrické a datové instalace. Bohužel kapacita zainteresovaných expertů neumožnila jejich další 

nehonorovanou návštěvu knihovny; jednání však proběhlo alespoň na brněnském odborném veletrhu 

AMPER, jeho další pokračování se mělo konat během podzimních měsíců. 

Během podzimu se však nepodařilo najít vhodné kapacitní a termínové možnosti pro obnovení 

prací. Náročnost problému odradila některé oslovené, protože problematiky je již mezi odbornou 

komunitou známá a provádění těchto prací je značně neoblíbené. 
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Při obnovení provozu po malování během zavření knihovny došlo na 7 stanicích k destrukcím 

zdroje napájení. To lze připisovat k pokračování latentního problému s elektrickou instalací. Tam, kde 

to bylo možné, proběhla výměna za ještě funkční zdroje z odstavených stanic. U zbývajících jsme 

museli nové komponenty dokoupit. Obdobné příčiny způsobily zánik dvou UPS, jejichž servis by byl 

nerentabilní. 

Technické vybavení – HW, SW: Dodavatel XEROX firma Spin propaguje se stále větším 

důrazem možnost zprovoznění veřejné tiskárny, kde by bylo možno zadávat tisky z internetu a do 

knihovny by si člověk došel již pro hotový tiskový výstup. Z organizačních a finančních důvodů zatím 

nebude tento projekt realizován. 

Prezentační smyčka: Pro další propagaci byl zprovozněn v hale služeb starší počítač, kde 

prezentuje knihovna ve smyčce svůj program a pozvánky na akce.  

Při konzultacích s obcemi a jinými institucemi vznikal často problém s naším zastaralým HW  

a SW, neboť obce mají mnohdy již modernější technické vybavení. Z volných finančních prostředků 

na konci roku se zakoupil SW pro vzdálený přístup TeamViewer a současné verze Microsoft Office 

pro služební stanice knihovny. 

Pro naši prezentaci na webových stránkách či sociálních sítích i následnou prácí se čtenáři, je 

zapotřebí pořízení kvalitní techniky: tablet nebo tzv. chytrý telefon, fotoaparát a videokamera. 

V průběhu roku se objevily poruchy na bezpečnostních branách a opakovaně došlo k zastavení 

jejich provozu. Opravy byly řešeny náhradou komponentů z vyřazených bran, které měla dodavatelská 

firma k dispozici. Tyto brány jsou původní, pocházejí tedy z roku 2003; podle prohlášení techniků 

servisní firmy je optimální životnost tohoto zařízení 8 až 10 let. 

Policie ČR: Opět jsme byli osloveni Policií ČR s žádostí o pomoc. Jde o dohledání odesilatele 

hanlivých textů ze sítě knihovny. Technické řešení a otevřený přístup, zajišťující bezproblémový 

přístup pro veřejnost, bohužel neumožňují dohledání pachatele. 

Spolupráce: Ředitel knihovny i nadále pracuje v regionálním i celorepublikovém výkonném 

výboru SKIP a v sekci Veřejné knihovny této oborové organizace. Dále je členem hodnotitelské 

komise za knihovnický počin roku. I v tomto roce působil jako hodnotitel celostátně udělované 

literární ceny Magnesia Litera. Pravidelně se zúčastňuje porad ředitelů pověřených knihoven 

regionálních funkcí Jihomoravského kraje v MZK. V oborové organizaci SKIP působí  

i další zaměstnanci KKD: kol. Dagmar Marušincová pracuje již několik let v regionální revizní 

komisi; ekonomka Soňa Křetinská současně působí (samozřejmě mimo pracovní dobu) jako pokladní 

regionální organizace a lektorka tréninku paměti Zdeňka Adlerová je předsedkyní nové Sekce 

knihovníků – trenérů paměti. Celkem šest našich zaměstnanců je členem SKIP, což je i v celostátním 

měřítku velmi dobré zastoupení. 
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KKD spolupracuje s ostatními příspěvkovými organizacemi ve městě, i s dalšími sdruženími, 

které vyvíjejí obdobnou činnost. Dle svých možností se snaží vycházet vstříc svému zřizovateli, od 

roku 2012 se konají v sále knihovny volby do tří okrsků. 

Kontrolní činnost: Každý měsíc je pravidelně prováděna kontrola dodržování bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a to na základě mandátní smlouvy 

s bezpečnostním technikem Mgr. Karlem Šolcem. Ten zároveň provádí vstupní a periodická školení 

BOZP a PO našich zaměstnanců. V návaznosti na to probíhaly i preventivní lékařské prohlídky  

u závodní lékařky MU Jany Pavlasové; dle nové Smlouvy o poskytování pracovnělékařské služby (§ 

260 odst. 2 obchodního zákoníku). 

Propagace: Stále je omezena z finančních důvodů propagace formou plakátků  

a letáků; určité zlepšení je díky spolupráci s MKS, máme možnost umístit propagační plakátky do 

dvou vitrín v podchodu. Podařilo se nám také vyjednat uveřejnění pozvánek na akce v týdeníku 

Region, ale na významné akce v knihovně bychom potřebovali masivnější propagaci v regionálním 

tisku nebo na plakátovacích plochách, což by vyžadovalo investovat do placené inzerce. Vydávání 

knihovního periodika z finančních důvodů stále zatím není možné. Další informace o dění v knihovně 

čtenáři naleznou v prostorách knihovny. S aktuálním děním jsou uživatelé seznamováni 

prostřednictvím mailů, několika webových stránek a facebooku. Náš měsíční program a naše aktivity 

pravidelně zveřejňujeme v tisku. Nadále spolupracujeme a přispíváme do kalendáře výročí Osobnosti 

střední Moravy, který vydává Knihovna města Olomouce. Pravidelně uveřejňujeme zprávy o akcích 

knihovny ve Vyškovském zpravodaji. Mimo to informujeme o své činnosti v regionálním, 

celorepublikovém i knihovnickém tisku. Nejvíce příspěvků: bylo uveřejněno ve Vyškovském deníku – 

89, ve Vyškovských novinách – 35, v Mladé frontě Dnes – 3, Vyškovském zpravodaji – 24, v 5+2 dny 

– 3 nebo i v odborných knihovnických časopisech – Duha – 4 příspěvky. Propagace knihovny probíhá 

také v celostátních i regionálních médiích. Pravidelné pozvánky uvádí Český rozhlas Brno a o naší 

činnosti informuje regionální televize Vyškov i regionální zpravodajství ČT Brno. Celkem 

v televizním vysílání proběhlo 12 reportáží o knihovně. Především VYMIK (Vyškovský městský 

informační kanál) uvádí týdenní pozvánky na naše akce a reportáže ze zvlášť významných pořadů. 

Z uvedeného vyplývá, že pro propagaci, která je možná bez finančních prostředků knihovna dělá 

maximum. V současné době to ale není dostačující a bylo by potřebné do propagace knihovny 

investovat, a tím přilákat i více návštěvníků. Knihovna poskytuje mnoho služeb, o kterých, jak se 

často přesvědčujeme, vyškovští občané nevědí.  

Publikační činnost a faktografie regionu: Věnujeme nadále značnou pozornost 

shromažďování bibliografických i faktografických údajů o našich významných rodácích – zejména  

o A. Musilovi, jehož dílo v českém jazyce udržujeme ve svém fondu v jedinečném kompletu jako 

jediná knihovna na světě. Pravidelně publikujeme v odborném tisku články o regionálních i jim 
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blízkých osobnostech. Shromažďujeme veškerou vydanou literaturu (periodickou i neperiodickou) –  

a to jak novou, tak i starší, obtížně přístupnou; pokud je originální výtisk nedostupný, pořizujeme jeho 

kopii. Tuto práci oceňují naši uživatelé, zejména studenti zpracovávající diplomové práce. V zorném 

úhlu našeho zájmu nejsou tedy jen personálie, nýbrž i místopis, tedy vše, co se vztahuje k Vyškovu či 

Vyškovsku. V letošním roce se věnujeme zejména dílu Karla Dvořáčka, od jehož úmrtí krátce po 

osvobození uplynulo 70 let. Doplnili jsme jeho bibliografii o množství nových položek, další se nám 

naopak podařilo usilovnou prací doplnit či opravit. Tyto nové poznatky jsme využili při vydání 

sborníku. Dokonce jsme získali pátráním po antikvariátech a aukcích několik knih, o jejímž zisku 

jsme ještě nedávno pochybovali. Takže obdobně jako u A. Musila můžeme konstatovat, že takové 

množství dokumentů o této osobnosti nikdo nevlastní. Příznivě nás ocenili i studentky, které dílu  

K. Dvořáčka věnovali své diplomové práce. 

Výročí Karla Dvořáčka jsme důstojně vzpomenuli vydáním sborníku Jen tato jizva zůstala...  

a předali jej veřejnosti na vzpomínkovém podvečeru 3. listopadu 2015. Tohoto slavnostního aktu za 

přítomnosti členů spisovatelovy rodiny (syna a synovce) se vedle knihovníků zúčastnili přátelé 

knihovny, a to nejen členové jejího klubu. Pořad připravil editor zmíněné publikace, úryvky 

z Dvořáčkovy tvorby četla Jarmila Wolfová; příjemným zpestřením byl poslech krátkých ukázek 

z velice zdařilého dokumentárního cyklu Mezi slovy: Karel Dvořáček – spisovatel neprávem 

zapomenutý. Rádio Proglas jej uvedlo v premiéře 22. srpna 2015 (první repríza byla 27. srpna). Pořad 

prolínala – jak jinak – Janáčkova hudba, kterou Dvořáček miloval. 

Milé překvapení způsobila paní Zdeňka Veselá, když připomněla, že byla za války 

v Ivanovicích po dva roky jeho žačkou, což hned doložila vysvědčením, na němž nechyběl v obou 

pololetích podpis třídního učitele Karla Dvořáčka. 

Vyvrcholením tohoto podvečerního setkání bylo předání již zmíněného sborníku, v němž na 

první část – věnovanou dosud nepublikovaným vzpomínkám na válečné osudy tohoto spisovatele – 

navazuje druhá, a to výrazně doplněné (o 90 položek!) vydání jeho úplné bibliografie. 

Ocenění knihovny: KKD v soutěži Knihovna roku 2015 se letos konečně posunula z dlouholeté 

druhé pozice a v kategorii měst mezi dvaceti až padesáti tisíci obyvatel se dostala na první pozici. 

Úspěch nikterak neumenšuje, že na tomto pomyslném stupínku stanula společně s třebíčskou 

knihovnou. Naopak! Svědčí to jen o tom, že úroveň českých knihoven je velmi vysoká, takže 

ministerská komise musela nakonec kapitulovat a přiřknout vítězství oběma městům. Slavnostní 

ocenění se konalo v Národní knihovně v Praze 8. října 2015. 

Navzdory stále se snižujícímu rozpočtu udržujeme svou činnost na trvale nadstandardní úrovni. 

A tak nás samozřejmě těší, že mnozí uživatele si naší práce váží a nepovažují ji za zcela samozřejmou. 

S potěšením pak čteme třeba takové řádky: 
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Přestěhovala jsem se… chci vám říct, že postrádám nejen vyškovskou přehlednou knihovnu, ve 

které jsem se vždy rychle zorientovala, všechno bez problémů našla, nemusela každou druhou knihu 

žádat ve skladu, ale hlavně postrádám přívětivost vyškovských knihovnic, které nikdy neváhaly jít pro 

nějaký titul třeba i o patro výš, a netvářily se na mne jako na obtížný hmyz. Prosím, vyřiďte mé 

srdečné díky za jejich ochotu, které jsem si vždy vážila a s odstupem si jí vážím tím víc, čím více ji 

postrádám, neboť je v přirozenosti lidské, že co člověk ztratí, nejvíce ocení. (Soňa Urbanová) 

Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši nemalou práci v kroužku, kterou s dětmi odvádíte. Jsem 

přesvědčena, že i Vaší zásluhou byla dcera ve všech třech přijímacích řízeních úspěšná. Přeji hodně 

úspěchů a sil do další (náročné) práce. (Vladimíra Synková) 

Velmi mile mne překvapily paní knihovnice. Byl jsem se zeptat na možnost nalézt článek  

z Vyškovských novin asi pět let zpátky. Při pohledu na řadu svázaných výtisků mne opustilo prvotní 

nadšení. Než jsem došel domů, tak oba hledané články jsme měli doma emailem. Je obdivuhodné, že 

nejen články vyhledaly, ale také vyhledaly kontaktní adresu. Někde jsem četl, že knihovna ve Vyškově 

patří k těm dobrým, ale mýlili se, je nejlepší! (Zdeněk Štark) 
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Rozbory zpracovali: 

 

Dr. Vladislav Raška, ředitel 

Jaroslava Barová, zástupkyně ředitele 

Soňa Křetinská, ekonomka 

Ludmila Orálková, vedoucí služeb 

 

Ve Vyškově dne 29. ledna 2016 
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