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Úvodní slovo 

Na následujících stránkách předkládáme přehled našich aktivit v roce 2016; můžete sami 

posoudit, jak úspěšné byly, co se nám podařilo, případně i to, nač bychom se měli více zaměřit. 

Pestrá a bohatá činnost knihovny je samozřejmě výsledkem práce celého kolektivu. Pokud 

někdo z nás přijde se zajímavým programem, musí ostatní kolegové zajišťovat běžný provoz  

a každodenní služby v ostatních odděleních. Bez dobrého kolektivu je samozřejmě jakákoli týmová 

akce nemyslitelná. Proto bych chtěl na tomto místě všem spolupracovníkům za celoroční odvedenou 

práci pro blaho našich čtenářů poděkovat. Velké uznání patří v neposlední řadě i našemu zřizovateli, 

bez jeho prozíravé a osvícené podpory bychom rovněž ničeho nemohli dosáhnout. 

Koncem roku 2016 uplynulo 120 let od vzniku první veřejné knihovny ve Vyškově. Do té doby 

zde však působilo několik spolkových knihoven, z nichž nejstarší provozoval již od roku 1864 

čtenářsko-zpěvácký spolek Haná, jehož prvním počinem bylo založení knihovny a čítárny pro své 

členy. Vlivní představitelé této korporace pracovně působící především v Kontribučenské spořitelně, 

proto neopomněli – při výstavbě své nové bankovní budovy v roce 1886 – vybudovat současně 

v jejím sousedství velkorysou stavbu sídla všech vyškovských spolků, Besedního domu. Ten se také 

hned stal centrem kulturního dění v našem městě. Svým způsobem jím zůstává dodnes. 

O prázdninách roku 1896 zakládají vysokoškolští studenti – ovlivněni myšlenkami svého 

oblíbeného profesora T. G. Masaryka – Feriální (později Akademický) klub, jehož posláním bylo 

šířit vzdělanost a osvětu, proto jako prvořadý úkol viděli založení veřejné knihovny. V zápise z jejich 

valné hromady je uvedeno: Kniha musí doplniti, co nenahradí přednáška. Zříditi lidovou knihovnu ve 

Vyškově bude jednou z mnohých prací Feriálního klubu. Jest potřebí opravdové, třeba i tiché práce! 

Nejsnazší by bylo zveřejnit stávající spolkové knihovny – např. již zmíněného spolku Haná či 

tělocvičné jednoty Sokol nebo ženské vzdělávací jednoty Vlasta – avšak k takové dohodě nedochází, 

a tak Feriální klub 20. prosince 1896 otevírá v přízemních místnostech Besedního domu první 

veřejnou knihovnu, když předtím shromáždil z darů občanů na 300 svazků knih. 

Její další pokračovatelé později uveřejnili ve Vyškovských novinách tuto výzvu k darování 

knih: Neželte krásných knih pro veřejnou knihovnu! Svým darem stům čtenářů dáte příležitost, aby se 

jimi potěšili a zušlechtili! 

Dnes má knihovna přes sto tisíc svazků – na tento počet byla také současná budova při 

rekonstrukci koncipována – bylo by tedy zbytečné, aby jejich počet neustále rostl a prostory pro 

veřejnost tak neúměrně zatěžoval. K uchovávání všech vydaných knih – bez ohledu na to, zda jsou, 

nebo vůbec nejsou čteny – slouží jiné knihovny, například Národní knihovna ČR nebo Moravská 

zemská knihovna v Brně. U těch veřejných se pak často vedou vášnivě diskuse o tom, který svazek 

ponechat a kterého se naopak musíme zbavit. Není-li kniha čtena, měla by nemilosrdně uvolnit místo 

jiné, nové, s lákavou obálkou (třebaže obsahem mnohdy mdlým). Starý regál je také vyměněn za 
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novější, pěknější – obdobně jako prošlapaný koberec. Stará knihovnice by měla… No, to už jsme se 

dostali příliš daleko! 

Přátelé, kolegové a spolupracovníci, čtenáři i knihovníci – nechť je nám štěstěna příznivě 

nakloněna i v následujících letech! Ať i nadále občané města i jeho okolí nacházejí v krásné budově 

knihovny neformální místo k přátelskému setkávání, neboť je to jediná instituce, přirozené komunitní 

centrum, kde se tak v posledních stoletích potkávají všichni lidé bez rozdílu, aniž by museli jakkoli – 

třeba jen finančně – prokazovat, že na to mají právo. Městu – a potažmo i státu – se to mnohonásobně 

vrací… 

V dnešních moderních knihovnách Evropy – o tom sotvakdo pochybuje – si prostě můžeme  

i knížku půjčit! 

 

Ve Vyškově dne 30. ledna 2017 

 

             

        Dr. Vladislav Raška 

        ředitel Knihovny Karla Dvořáčka 
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti knihovny 

Knihovní fondy 

Knihovních jednotek (dále KJ) bylo v roce 2016 zpracováno 8.678 (loni 8.076), což je o 602 

knih více než v roce 2015. Koupeno bylo 7.789 knih, darem jsme získali 889 knih. Celková cena 

těchto vyexpedovaných knih činí 1.517.591,54 Kč. Mezi zpracovanými dokumenty bylo 128 knih 

s regionální tématikou; převažují publikace o historii obcí. Během tohoto období bylo celkem 

zpracováno 8.471 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 (486.500 Kč) a finanční částce určené na výměnný fond (375.000 Kč) z rozpočtu na 

regionální funkce. Díky stejnému rozpočtu jako v roce 2015 nebylo možné v KKD částku na knihy 

navýšit, a proto počet nakoupených titulů neustále klesá (v roce 2015 bylo nakoupeno 3.348 knih  

a zpracováno 157 darů, v roce 2016 nakoupeno 3.289 knih a zpracováno 614 darů). Průměrná prodejní 

cena knihy je 281,42 Kč (274,19 Kč v roce 2015). Získaná množstevní sleva za nákup knih 

představuje částku 674.385,46 Kč z celkové finanční částky 2.191.977 Kč, to znamená, že průměrná 

cena 1 knihy po odečtení množstevní slevy činila 194,84 Kč (194,35 Kč v roce 2015), což je nárůst  

o 0,49 Kč na jedné knize.  

Akvizice byla prováděna nákupem v distribučních velkoobchodech i přímým nákupem od 

jednotlivých nakladatelů. Velkoobchod Euromedia nám poskytuje 33 % množstevní slevu, 

nakladatelství Albatros a Alpress 30 %. S velkoobchodem Dobrovský jsme sjednali dokonce smlouvu 

na 35 %, stejně tak s nakladatelstvím Jota. 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 knih, 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 61 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.  
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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         

Vyškov KKD Knihy 3 289 614 926 069,00 281,57 649 461,49 197,46 

  CD 81   19 408,00 239,60 19 408,00 239,60 

  Časopisy 178   94 613,98 531,54 94 613,98 531,54 

Celkem 

dokumenty    3 548 614 1 040 090,98 293,15 763 483,47 215,19 

VF   1 960 221 549 190,00 280,20 374 597,56 191,12 

VF+ KKD   5 330 835 1 494 667,00    280,43    1 043 467,05    195,77 

Brankovice   53   15 135,00 285,57 10 452,66 197,22 

Křenovice   75   22 437,00 299,16 15 531,64 207,09 

Slavkov   198 54 59 156,00 298,77 40 645,56 205,28 

Celkem za 

knihovny   326 54 96 728,00 296,71 66 629,86 204,39 

MLK   2 214   619 990,00 280,03 426 902,63 192,82 

Celkem knihy   7 870 889 2 211 385,00 280,99 1 536 999,54 195,30 

                

Celkem   7 870 889 2 305 998,98 293,01 1 631 613,52 207,32 

 

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. 

V roce 2016 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám 2.594 knihovních jednotek za 

716.718 Kč. Po odečtení získané množstevní slevy 223.185,51 Kč zaplatily obce jen 493.532,49 Kč. 

Zálohy složené na náš účet činily 486.500 Kč.  

Ve sledovaném období bylo vyexpedováno z ODZF celkem 325 souborů nových knih. Na 

profesionální knihovny bylo zasláno 380 knih v 96 souborech, na oddělení veřejných knihoven bylo 

předáno 37 souborů s 2.214 knihami, na jednotlivá oddělení KKD bylo vyexpedováno 156 souborů 

s 3.903 knihami a výměnný fond byl vyexpedován ve 36 souborech s 2.181 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 Křenovice 

měsíčně.  
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Knihy pro místní knihovny  

Knihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva Vyúčtování 
Celkem 
svazků 

  Kč   

Bošovice 3 000,00 4 434,00 1 351,67 3 082,33 16,00 

Bohdalice 8 000,00 11 956,00 3 847,72 8 108,28 43,00 

Dětkovice 5 000,00 7 472,00 2 357,44 5 114,56 27,00 

Drnovice 25 000,00 35 886,00 10 848,44 25 037,56 124,00 

Drysice 10 000,00 14 509,00 4 473,58 10 035,42 48,00 

Heršpice 8 000,00 11 767,00 3 726,65 8 040,35 43,00 

Hodějice 20 000,00 29 241,00 9 157,82 20 083,18 101,00 

Holubice 10 000,00 14 516,00 4 434,52 10 081,48 51,00 

Hostěrádky 15 000,00 21 853,00 6 786,72 15 066,28 75,00 

Hoštice 6 000,00 8 811,00 2 780,52 6 030,48 29,00 

Hrušky 20 000,00 29 263,00 9 137,88 20 125,12 104,00 

Hvězdlice 15 000,00 21 973,00 6 933,41 15 039,59 75,00 

Chvalkovice 3 000,00 4 592,00 1 483,80 3 108,20 17,00 

Ježkovice 2 000,00 2 999,00 901,09 2 097,91 12,00 

Komořany 5 000,00 7 551,00 2 379,27 5 171,73 27,00 

Kozlany 18 000,00 26 485,00 8 376,85 18 108,15 91,00 

Kobeřice 8 000,00 11 679,00 3 615,51 8 063,49 43,00 

Krásensko 7 000,00 10 352,00 3 241,12 7 110,88 40,00 

Křižanovice 4 000,00 5 836,00 1 755,64 4 080,36 23,00 

Kučerov 5 000,00 7 591,00 2 475,12 5 115,88 26,00 

Letonice 15 000,00 21 750,00 6 627,55 15 122,45 77,00 

Lovčičky 7 000,00 10 281,00 3 149,74 7 131,26 38,00 

Luleč 6 000,00 8 768,00 2 630,65 6 137,35 30,00 

Lysovice 6 000,00 8 933,00 2 834,33 6 098,67 35,00 

Mor. Málkovice 10 000,00 14 531,00 4 481,00 10 050,00 55,00 

Medlovice 2 000,00 3 110,00 961,18 2 148,82 11,00 

Milešovice 5 000,00 7 572,00 2 457,69 5 114,31 29,00 

Milonice 3 000,00 4 562,00 1 433,42 3 128,58 17,00 

Moravské Prusy 7 000,00 10 376,00 3 289,34 7 086,66 34,00 

Mouchnice 5 000,00 7 333,00 2 311,68 5 021,32 27,00 

Němčany 5 000,00 7 324,00 2 246,29 5 077,71 25,00 

Nemochovice 2 000,00 3 110,00 968,88 2 141,12 10,00 

Nemojany 8 000,00 11 765,00 3 637,41 8 127,59 44,00 

Nemotice 2 000,00 3 050,00 930,33 2 119,67 11,00 

Nesovice 10 000,00 14 105,00 4 054,21 10 050,79 50,00 

Nevojice 10 000,00 14 676,00 4 531,58 10 144,42 52,00 

Nížkovice 6 500,00 9 554,00 2 969,14 6 584,86 34,00 

Olšany 4 000,00 5 978,00 1 888,61 4 089,39 21,00 

Orlovice 7 000,00 9 968,00 2 946,31 7 021,69 44,00 

Otnice 10 000,00 14 670,00 4 624,19 10 045,81 49,00 

Pístovice 4 000,00 6 057,00 1 943,40 4 113,60 23,00 
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Knihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva Vyúčtování 
Celkem 
svazků 

Podbřežice 3 000,00 4 463,00 1 349,50 3 113,50 18,00 

Podomí 2 000,00 3 069,00 959,38 2 109,62 11,00 

Pustiměř 10 000,00 14 737,00 4 667,05 10 069,95 54,00 

Radslavice 3 000,00 4 614,00 1 526,30 3 087,70 16,00 

Račice 6 000,00 8 910,00 2 843,32 6 066,68 30,00 

Rašovice 6 500,00 9 691,00 3 090,34 6 600,66 38,00 

Ruprechtov 2 000,00 3 118,00 978,31 2 139,69 13,00 

Snovídky 10 000,00 14 705,00 4 648,26 10 056,74 52,00 

Studnice 5 000,00 7 514,00 2 389,21 5 124,79 26,00 

Šaratice 5 000,00 7 380,00 2 263,69 5 116,31 28,00 

Švábenice 6 000,00 8 880,00 2 822,22 6 057,78 31,00 

Topolany 5 000,00 7 394,00 2 304,13 5 089,87 28,00 

Tučapy 3 500,00 5 210,00 1 636,15 3 573,85 22,00 

Vážany V. 6 000,00 8 948,00 2 829,22 6 118,78 30,00 

Velešovice 10 000,00 14 433,00 4 316,44 10 116,56 47,00 

Zelená Hora 4 000,00 6 084,00 1 978,72 4 105,28 22,00 

Zvonovice 3 000,00 4 601,00 1 503,43 3 097,57 17,00 

Celkem stř. 10 421 500,00 619 990,00 193 087,37 426 902,63 2 214,00 

Slavkov 40 000,00 59 156,00 18 510,44 40 645,56 252,00 

Brankovice 10 000,00 15 135,00 4 682,34 10 452,66 53,00 

Křenovice 15 000,00 22 437,00 6 905,36 15 531,64 75,00 

Celkem stř. 9 65 000,00 96 728,00 30 098,14 66 629,86 380,00 

            

Celkem zálohy 486 500,00 716 718,00 223 185,51 493 532,49 2 594,00 

            

Vyškov 650 000,00 926 069,00 276 607,51 649 461,49 3 903,00 

            

Celkem KKD 650 000,00 926 069,00 276 607,51 649 461,49 3 903,00 

            

VF 375 000,00 549 190,00 174 592,44 374 597,56 2 181,00 

            

Celkem okres 1 511 500,00 2 191 977,00 674 385,46 1 517 591,54 8 678,00 
 

 

Pracovnice regionu z oddělení veřejných knihoven vyexpedovala pro jednotlivé knihovny na 

okrese 2.594 knih ve 301 souborech. 

Z výměnného fondu bylo v roce 2016 na knihovny regionu z oddělení veřejných knihoven 

expedováno 340 souborů s 13.306 svazky. V rámci plnění regionálních funkcí – rozvoz zpracovaných 

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

najeto 3.440 km. Knihovníci místních knihoven uskutečnili 152 návštěv v KKD za účelem výběru 

knih. 
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Samozřejmostí je poskytování konzultační a poradenské činnosti profesionálním  

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

zápůjčky knih. 

Celkově bylo za rok 2016 zharmonizováno 2.049 jmenných autorit, 36 korporací a 241 věcných 

hesel. Námi bylo vytvořeno 68 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.  

V roce 2016 byl díky projektu podanému do dotačního programu VISK3 proveden upgrade 

knihovního systému ARL z výměnného formátu UNIMARC na MARC21. Zároveň jsme museli přejít 

na nová pravidla RDA, která jsou v současné době celostátně podporovaná. Tento přechod byl 

náročný po stránce organizace práce, zaučování do nového systému i pravidel. Katalogizátorky prošly 

několika školeními v NK Praha i v MZK Brno a poznatky takto nabyté musely uplatnit v praxi. 

Situace si vyžádala množství konzultací s firmou Cosmotron při doladění systému na podmínky naší 

knihovny. Nová pravidla RDA jsou náročnější na zpracování záznamu. Naše knihovna je povinna 

zasílat záznamy do Souborného katalogu, a to byl také jeden z důvodů tohoto přechodu. Nadále tak 

můžeme spolupracovat díky stejnému výměnnému formátu s ostatními knihovnami na přebírání  

a zasílání záznamů. Tato kooperace usnadňuje a zrychluje práci katalogizátorkám. Na podzim jsme 

zprovoznili zasílání záznamů do souborného katalogu prostřednictvím OAI protokolu, což je možné 

jenom v tomto výměnném formátu. 

Další projekt, který byl realizován, je zavedení půjčování e-knih. Do knihovního systému bylo 

implementováno okolo 3 tisíc záznamů, díky kterým si mohou čtenáři půjčit v on-line katalogu  

e-knihu. Byla nutná úprava systému a vyvstala nutnost záznamy k e-knihám upravit podle 

katalogizačních pravidel, na čemž průběžně pracujeme.  

Ve všech odděleních služeb čtenářům bylo v roce 2016 důsledně dbáno na ochranu všech 

knihovních jednotek – knih, periodik, CD i audioknih. Přebaleno a opraveno bylo 1.520 dokumentů. 

Kladli jsme důraz především na aktualizaci a transparentnost fondu. Průběžně  probíhala kontrola 

stavění knih, duplicity z volného výběru byly přesunuty do skladu, případně vyřazeny. Pokračovali 

jsme v aktualizaci a odpisech u naučné literatury. Odepsáno bylo 3.011 převážně zužitých knih 

(B-1.388, N-894, M-504, MN-121, H-104). Tyto byly pak následně nabídnuty obyvatelům Vyškova  

v  oblíbených bazarech před knihovnou, uskutečnily se celkem dvakrát.  
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Přírůstek zvukového fondu v roce 2016 činil 81 nových CD (62 titulů audioknih, 16 titulů  české 

populární hudby a 3 tituly zahraniční populární hudby), a to v celkové hodnotě 19.408 Kč. Průměrná 

cena zvukové jednotky je 239,60 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 381 audioknih. 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 2016 knihovna odebírala 178 

titulů novin a časopisů (125 abonovaných, 28 v remitendě, 25 periodik dostáváme darem). Některá 

periodika zanikla (Audio video, Gól, Ladění) a nově bylo objednány 3 tituly – Týdeník Echo, Nové 

proměny bydlení, Military revue. Celková hodnota nakoupených tiskovin je 94.613,98 Kč. Cena za 

předplatné jednoho titulu periodik je 531,94 Kč. Ve studovně mají čtenáři k dispozici 11 zpravodajů 

měst a obcí Vyškovska. Poškozené a starší časopisy jsou vyřazovány, pravidelně je také kontrolováno 

abecední uložení jednotlivých titulů v čítárně.  

 

 

Návštěvníci dětského oddělení 

 

Přílohy – grafy ukazatelů 

 Knihovní fond 

 Přírůstky 
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Služby čtenářům 

V roce 2016 bylo zaregistrováno 4.944 čtenářů (mládež 885, dospělí 4059), což představuje 

okolo 24 % obyvatel Vyškova. Knihovnu navštívilo 91.981 uživatelů, a to jak registrovaných čtenářů, 

tak i uživatelů, kteří využívají jiné služby knihovny než půjčování dokumentů. Uspořádali jsme 347 

akcí, kterých se účastnilo 12.118 návštěvníků. Registrovaní čtenáři si vypůjčili 198.328 dokumentů. 

Čtenářům také nabízíme on-line služby, prodloužit si výpůjční lhůtu přes internet, rezervace knihy a 

nově půjčování e-knih na mobilní zařízení. Fyzické návštěvy uživatelů za účelem realizování 

výpůjčky nebo prodloužení dokumentů se snižují, protože čtenář může využít službu on-line. Stále 

více návštěvníků také využívá wifi připojení v prostorách knihovny, na které se mohou připojit se 

svými mobilními zařízeními. Tím také dochází ke snižování návštěvnosti na internetových stanicích. 

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 prošly 

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

roce je zhlédlo celkem 57 789 návštěvníků. Dlouhodobým virtuálním projektem, ve kterém 

pokračujeme, je fan stránka KKD Vyškov na Facebooku (FB). Ke konci roku měla tato stránka 1.294 

fanoušků. Informace na FB jsou denně aktualizovány a shlédlo je celkem 156.954 osob. Informace  

z FB jsou také automaticky zobrazovány na sociální síti Twitter - www.twitter.com@kkd_vyskov, 

kde máme již 103 „followers“, to je následovatelů. V květnu jsme rozšířili naši propagaci o 

zveřejňování informací zřízením profilu na Instagramu, kde jsme zveřejnili 186 fotografií, které 

zhlédlo 125 zájemců a zřídili jsme knihovní kanál na Youtube, kde jsme uveřejnili 51 propagačních 

videí, které zhlédlo 4.638 zájemců. Pracovnice dětského oddělení spravuje a aktualizuje Webíček 

malých čtenářů http://detskestranky.webnode.cz. Organizátorkou aktivit (mimochodem akreditovaná 

trenérka paměti) jsou také spravovány a doplňovány stránky Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků Knihovníci – trenéři paměti a se vznikem občanského sdružení Klub přátel KKD byly také 

založeny jeho internetové stránky www.klubpratelkkd.cz. Vzhledem k tomu, že Klub, potažmo jeho 

stránky, prezentují výhradně akce a činnost KKD, jedná se o další médium, které naší práci propaguje.  

Počet návštěvníků on-line katalogu byl 56.087. Prodloužení výpůjční doby nebo vytvoření 

rezervace přes on-line katalog využilo 18.242 našich čtenářů. 

V knihovně zůstalo nadále i v tomto roce k dispozici celkem 15 stanic internetu, které navštívilo 

4.161 uživatelů. 

Vyškovská knihovnická „keška“ oslavila v loňském roce sedmé narozeniny a stále je „hledači“ 

nejen z našeho města využívána. 

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.twitter.com@kkd_vyskov
http://detskestranky.webnode.cz/
http://www.klubpratelkkd.cz/
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Grafy návštěvníků webu www.kkdvyskov.cz 

 

 

 

 

http://www.kkdvyskov.cz/
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Grafy návštěvníků webu www.kkdvyskov.cz 

 

Velkým pomocníkem pro naši knihovnu a ještě více pro čtenáře je Bibliobox. Mohou do něj 

vracet knihy v době, kdy je knihovna zavřená. Tato služba je hojně využívána.  Novou službou pro 

občany je zřízení  tzv. „knihobudek“- v parčíku před knihovnou, ve středisku Maják, kavárně Janský  

a v místním Aquaparku. Průběžně je doplňujeme vyřazenými nebo darovanými dokumenty, které si 

čtenáři bez jakékoliv evidence mohou vypůjčit a vrátit, případně vyměnit za jiné.  

Pro lepší orientaci ve fondu nabízíme čtenářům kromě piktogramů na knihách i tematické 

seznamy beletrie (historické detektivky, válečné romány, týrané ženy apod.), a to jak v tištěné verzi, 

tak v elektronické na stránkách knihovny. V současné době pracujeme na zdokonalení této služby na 

našich webových stránkách, kde budou u jednotlivých knih „prokliky“ přímo na on-line katalog naší 

knihovny. Čtenář tak okamžitě zjistí, zda je kniha volná, nebo vypůjčená, případně si ji může 

zarezervovat. Dále jsme zavedli záložky do knih Čtenář doporučuje a Knihovník doporučuje. Další 

naší novinkou jsou anketní lístky pro čtenáře Kniha, která mi schází…, na něž čtenáři píší své 

požadavky na nákup knih. Vždy dostanou zpětnou odpověď, zda knihu koupíme, popřípadě proč 

nemůžeme vyhovět. Tyto naše inovace se setkaly s příznivým ohlasem u čtenářů. Dle Zákona  

o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. provádíme také pravidelně aktualizaci databáze čtenářů, kdy 

dochází k výmazu uživatelů, kteří po dva roky neuskutečnili žádnou transakci.  

http://www.kkdvyskov.cz/
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V referenčním oddělení bylo v tomto roce zodpovězeno 560 dotazů, z toho 90 přes e-mail. Pro 

vyřizování dotazů byly využívány knihy z příruční knihovny a placené elektronické databáze 

(Anopress – plnotextové články z českých novin a časopisů tištěných i online s archivem od roku 

1996, ASPI – zákony, judikatura, články). V roce 2016 bylo zadáno přes přihlášení do databáze 

Anopress 216 dotazů a zobrazeno 871 plných textů článků. V další používané databázi ASPI bylo 

vloženo 217 dotazů a zobrazeno 68 plných textů zákonů a komentářů. Rovněž byly zpracovány 

rešerše na základě požadavků především vysokoškoláků. V tomto roce se jednalo o tyto rešerše: 

Ekologické problémy Vyškovska, Slovenská vojenská policie, Němčany v tisku 2011 - 2015, Migrace 

v ČR, Vězeňství-penologie, Lektorské dovednosti - vzdělání lektorů, Vzdělávání zdravotně postižených, 

Cyklostezky na Vyškovsku. Prostřednictvím meziknihovní služby bylo zaevidováno a realizováno 207 

žádanek od našich uživatelů - čtenáři požadovali 174 knih a 33 kopií článků. Přes mezinárodní 

meziknihovní výpůjční službu byla objednána 1 kniha a 2 kopie článků. KKD poskytla 1.878 

dokumentů prostřednictvím MVS jiným knihovnám, zejména v obcích regionu. Poměrně stabilní 

zůstává zájem o regionální témata. Proto se stále snažíme rozšiřovat fond regionální literatury. 

Abychom zpřístupnili zájemcům o region co nejvíce informací, doplňujeme literaturu, provádíme 

analytický popis článků z regionálních tiskovin, které ukládáme do databáze REDO. Zpracovali jsme 

545 článků vztahujících se k Vyškovsku. V elektronické databázi regionálních dokumentů zájemce 

nalezne bibliografický záznam článku, v knihovně potom i plný text. Do databáze osobností regionu 

bylo zapsáno 8 osobností. Na webu KKD v rubrice – Výročí osobností regionu byla připomenuta 

výročí roku 2016. Na základě přepracované bibliografie Karla Dvořáčka byly pořízeny kopie článků 

z novin a kapitol z knih pojednávajících o Karlu Dvořáčkovi. Tyto materiály byly následně 

uspořádány, opatřeny obsahem a svázány. 

Během roku probíhalo shromažďování materiálů o regionálních osobnostech. V listopadu jsme 

instalovali v galerii  TIC výstavu Po stopách osobností Vyškovska. Představili jsme 16 osobností 

(literáti, hudebníci, výtvarníci, vědci) a místa spojená s jejich životem (rodné domy, pamětní desky, 

místa posledního odpočinku). 

V T-klubu probíhal od února do dubna jedinečný cyklus přednášek připravený ve spolupráci 

s Informačním centrem pro mládež v Prostějově nesoucí název Cestuj a buď aktivní s ICM. Projekt 

vznikl za podpory nadace Tři brány. V době jarních prázdnin byl T-klub přístupný po celý den, 

návštěvníci měli možnost naučit se hrát deskové hry Tik, tak bum a Zlaté Česko a k dispozici byly 

taktéž další deskové hry i X-box. S velkým úspěchem se setkala březnová akce Malí čtenáři velkým 

čtenářům. Návštěvníci T-klubu vytvářeli knižní záložky, kterých bylo během odpoledne vyrobeno 

celkem 23. V odpoledních hodinách probíhaly neformální literární besedy a povídání o knihách.  

V dubnu jsme se sešli nad knihou Pán prstenů J.R.R. Tolkiena (Jeden prsten vládne všem). Účastníci 

měli možnost zhlédnout prezentaci o autorovi a jeho díle a krátké ukázky z filmového zpracování 
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knihy. V červnu byl pro zájemce připraven Pokec nad knihou Johna Greena Hvězdy nám nepřály. 

Také během letních prázdnin jsme nabídli „náctiletým“ pestrý program: každé pondělí relaxaci při 

vymalování mandal – Mandalománie, středy patřily Klubu deskových her a pátky Mozkocvičně. 

V červnu skončil svou činnost Kroužek zábavné logiky a byl nahrazen právě Mozkocvičnami. Rozvíjet 

své logické myšlení v rámci těchto akcí mohou zájemci od devíti let bez předchozího přihlášení. 

V říjnu si pracovnice oddělení připravila literárně-hudební pásmo Večery pod lampou aneb co četly 

naše babičky a zopakovali jsme oblíbenou výrobu knižních záložek. 

K aktuálním tématům či svátkům jsme začali mladým čtenářům nabízet krátkodobé výstavky 

knih, např. k svátku sv. Valentýna, k „čarodějnicím“ nebo k výročí narození Karla IV. Každou středu 

pokračoval tradiční Kroužek zábavné logiky pro děti, na který navazoval Klub deskových her pro 

všechny bez rozdílu věku. V červnu až v září došlo k přesunu části knihovního fondu z T-klubu do 

oddělení pro dospělé. Proběhla také důkladná kontrola a oprava knih, aktualizovala se vícesvazková 

díla. Knihy byly kvůli snadnější orientaci čtenářů ve fondu rozděleny do tří skupin: komiks, fantasy  

a sci-fi literatura a romány pro mládež. 

Protože součástí T-klubu je zároveň hudební oddělení, uspořádali jsme v tomto roce s PhDr. 

Arnoštem Drmolou celkem 3 hudební pořady pro studenty vyškovského gymnázia: Historie jazzu, 

Muzikál a Vivaldiano. Přednášky si vyslechlo 105 studentů. 

Dětské oddělení pokračuje ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ Vyškov a i v letošním roce 

propůjčilo své prostory k uspořádání výstav. Tentokrát prostory knihovny pro děti vyzdobily výstavky 

na téma Město, Pravěk, Mayové a Vánoční výstavka. V budoucnu uvažujeme o rozšíření spolupráce  

i s hudebním a dramatickým oborem. Své práce na téma Vzory a linie, vystavovaly v dětském 

oddělení děti Mateřské školy, Základní školy a Střední školy na sídlišti Osvobození. Kulturní  

i výchovné pořady si u nás stále objednávají i vyučující ze ZŠ. Některé školy přivádějí děti do 

knihovny opakovaně. Ostatní školy z Vyškova a okolí navštěvují knihovnu nepravidelně. Vysvětlují 

to přílišnou zaměstnaností tříd nebo jinými výukovými programy. Vzniká tak problém hlavně  

u knihovnických lekcí, které by měly na sebe navazovat a rozvíjet znalosti dětí a studentů. Můžeme  

i přesto konstatovat, že v průběhu celého roku přicházeli žáci s vyučujícími na literární besedy  

o spisovatelích a jejich dílech i na lekce informativní výchovy. Velice dobrá je spolupráce 

s vyškovskými mateřskými školami. 

V tomto roce knihovna i nadále spolupracovala s MC Radost Vyškov při přípravě pořadu 

S kočárkem do knihovny. Na přání maminek nás navštívila řada lektorů s besedami na zajímavá 

témata: Domácí výroba masek, Návrat do práce po mateřské dovolené, Domácí vzdělávání, Cvičení a 

pohyb pro radost, Jaké botičky pro vaše dětičky a v neposlední řadě Bazárek dětského ošacení. Ve 

druhém pololetí  MC Radost ukončilo spolupráci na tomto pořadu, ale dále bude pokračovat při jiných 

akcích, např. při organizaci Dne dětí nebo Dne pro dětskou knihu. Tento dlouholetý projekt bude  
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i nadále pokračovat a maminky na mateřské o něj nepřijdou. Dalším pravidelným pořadem pro 

nejmenší návštěvníky jsou Hrátky s Večerníčkem, zábavný podvečer pro děti a jejich rodiče, který se 

koná vždy druhé pondělí v měsíci. Knihovnice si s dětmi hrají, povídají a tvoří. Tentokrát byly hrátky 

inspirovány pohádkami Mezi námi koťaty, Vodník Česílko, Pohádky o mašinkách, Medvídci se musí 

učit a Vepřík a kůzle, Pohádky ovčí babičky, Cvrček a mravenec a Pingu a jeho rodina. V lednu se 

uskutečnil zábavný den Legománie, kdy děti tvořily z Lega. Výrobky byly následně další měsíc 

v dětském oddělení vystaveny. V období jarních prázdnin děti s knihovnicemi vyráběly dekorace ze 

starých knih, háčkovaly záložky nebo vyráběly dekorace na Velikonoční výtvarné dílničce. Studenti 

nižšího gymnázia projevili zájem o výtvarnou dílnu, ve které tvořili dekorace ze starých knih. Tuto 

techniku si vyzkoušeli v knihovně i žáci z literárního kroužku při ZŠ Tyršova. S velkým úspěchem  

u dětí proběhlo povídání Pejsek můj kamarád, za účasti živého pejska nebo hravé Detektivní 

odpoledne. Naše knihovna se opět zapojila do celostátního projektu Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Byly uspořádány mimořádné hodiny čtení a psaní 

přímo v knihovně. Čtyři třídy prvňáčků si zábavnou formou zopakovaly školní učivo přímo v praxi. 

Koncem dubna jsme pro dětské návštěvníky připravili Čarodějnické hrátky. Při hrách si děti mohly 

vyzkoušet svůj postřeh, zručnost, trpělivost i znalosti z čarodějnického oboru.  

I dětské oddělení si letos připomnělo 700. výročí narození Karla IV. v zábavném pořadu Karel 

IV. byl také kluk. Děti i dospělí se netradiční formou dozvěděli zajímavosti ze života této historické 

osobnosti. V červnu v dětském oddělení přespaly děti ze ZŠ Pustiměř. Pro malé nocležníky byl 

připraven zábavný večer Noc vodníka Vašíka, plný her a soutěží. V červenci nocovali v knihovně děti 

s rodiči ze sportovního oddílu Orlík Vyškov. Knihovnice si pro ně připravily zábavné soutěže na téma 

Pepek námořník. Každou prázdninovou středu si mohly děti vyzkoušet své dovednosti při výrobě 

vlaštovek, papírových i háčkovaných záložek, dekorací ze starých knih nebo drátovaných drobností. 

V říjnovém Týdnu knihoven se děti v knihovně učily vyrábět dekorace ze starých knih. Od října 

jednou měsíčně probíhal klub šikovných rukou tzv. Kutikulín. V něm se děti učily např. macramé, 

výrobu dekorací ze starých knih nebo výrobu vánočních dekorací. S velkým úspěchem se setkala další 

pravidelná akce Pasování prvňáčků na čtenáře. Již tradičně nám při realizaci pomáhali členové SHŠ 

Armet Vyškov. Celkem bylo pasováno 221 dětí z deseti tříd základních škol Vyškova i z okolí. 

Už počtvrté jsme se na Mezinárodní den dětí připojili k celostátní akci Celé Česko čte dětem, 

tentokrát s názvem Celé Česko čte dětem, Vyškov navíc i pejskům. Připravili jsme pro nejmenší 

čtenáře program plný zábavy a her, přišla nás navštívit i fenka Endy. V listopadu se konala tradiční 

celostátní akce Den pro dětskou knihu. Tentokrát jsme ji věnovali oslavě 100. výročí narození 

britského spisovatele norského původu Roalda Dahla a jeho tvorbě pro děti. Malí i velcí 

návštěvníci mohli s námi vstoupit přímo do Dahlových pohádkových knih Karlík a továrna na 

čokoládu, Jakub a obří broskev, Fantastický pan Lišák, Jirkova zázračná medicína, Obr dobr, 

http://celeceskoctedetem.cz/


 20 

Čarodějnice nebo Danny mistr světa. Knihovnice a knihovníci připravili pro děti soutěže, noru 

odvahy, chemické pokusy, čarodějnické zkoušky, testy v poznávání zvířat, rostlin, výtvarné dílny. 

Novinkou byl fotografický ateliér Jagadesign.cz, kde se mohli děti i dospělí vyfotografovat  

v pohádkových kostýmech. 

Akce knihovny: V tomto roce jsme si připomněli 700. výročí narození Karla IV. V březnu se 

uskutečnil literárně-hudební pořad Pocta králi a císaři Karlu IV. Jednalo se o další z podvečerů 

iniciovaných a společně připravených s Dr. Ivanem Pokorným. Autorem literárně hudebního pásma 

byl hudební skladatel Daniel Dobiáš, kterého zná vyškovské publikum již z loňského setkání  

s Williamem Shakespearem a Martinem Hilským.  Hostem byla herečka a politička Táňa Fischerová. 

Trochu jiný pohled na osobnost Karla IV. nabídl ve své červnové přednášce Tajemství krále a císaře 

Karla IV. doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. Pořad zahájil herec Alfred Strejček citací Karlových 

Moralit.  Poté se ujal slova docent Ramba, náš přední stomatochirurg, který prozkoumal panovníkovu 

lebku v rámci týmového výzkumu vedeného prof. E. Vlčkem. Život Jošta Lucemburského připomněla 

zajímavá přednáška předního znalce středověkých moravských dějin prof. PhDr. Libora Jana, Ph.D.,  

z MU Brno. Všechny výše jmenované akce se uskutečnily za finanční podpory Jihomoravského kraje 

a města Vyškova. V únoru v sále knihovny proběhl slavnostní křest komiksu Šejch Músá aneb prof. 

Alois Musil za účasti výtvarnice Kateřiny Košútové a zástupců vydavatele – Akademické společnosti 

Aloise Musila. V březnu, tradičně před velikonočními svátky, se ve spolupráci s Církví adventistů 

před knihovnou konalo Celonárodní čtení bible. 

Soustavně zpříjemňujeme prostory knihovny instalací výstav, většinou spojených s vernisáží  

a kulturním programem. Pracovnice referenčního oddělení realizovala výstavy Ženy Vyškovska a 120 

let veřejné knihovny ve Vyškově. V rámci celoroční akce Kniha fotografii - fotografie knihovně byly 

instalovány výstavy Magické Dolomity Jaromíra Flösslera a Alexandra Kolovratníka, Indočína, 

Světlo-fotografie z ateliéru Karla Vlčka. Jarní výstava nesla tentokrát podtitul Jarní výstava pomáhá… 

Knihovna tak dala příležitost k prezentaci místním charitativním organizacím (Charita, Adra, Piafa, 

Denní stacionář), které představily svou činnost, a měly možnost prodávat výrobky svých klientů.  

V prosinci se uskutečnila v prostorách knihovny výstava Všichni jsme nadáni uměním. Obsahovala 

práce, které vznikly v rámci kurzu Arteterapie pro seniory a zdravotně postižené občany. V prosinci se 

v sále knihovny uskutečnila jako každý rok tradiční Vánoční výstava. Drobné propagační výstavky 

v prostorách půjčoven, které inspirují čtenáře k četbě a připomínají jim významná kulturní  

a společenská výročí, se staly již naprostou samozřejmostí. 

Pravidelně se také zapojujeme do celostátně vyhlášených akcí a aktivit jako je např. Březen - 

měsíc čtenářů. V jeho samém závěru proběhlo slavnostní vyhodnocení literární soutěže Vyškovský 

cedník 2015. Podruhé jsme se letos připojili k celostátní akci Noc literatury. Tentokrát jsme za 

netradiční místo ke čtení zvolili Kapli sv. Anny na Dukelské ulici a celou akci svěřili mužům.  

http://jagadesign.cz/
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Letos dostali naši čtenáři počtvrté šanci pro Rande naslepo s knihou. Na literární schůzku jsme 

připravili šedesát „dospělých partnerů“, z nichž ani jeden nezůstal v koši. Mezi další, už zažité aktivity 

naší knihovny patří dubnový Světový den knihy a autorských práv. Už po šesté proběhla ve Vyškově 

Férová snídaně. Asi 50 účastníků se vinou nepříznivého počasí sešlo tentokrát v knihovně na 

společném pikniku.  

Při pořádání akcí knihovna nezapomíná ani na regionální autory. V tomto roce se například 

uskutečnily besedy, spojené se křty knih Alois Hudec - mistr kruhů s Dagmar Stryjovou z Račic  

a Útěk do Mombasy s Danou Šimkovou. S velkým zájmem u veřejnosti se setkaly přednášky RNDr. 

Aloise Klevety spojené s promítáním historických filmů: Vzpomínka na Edvarda Beneše, Co zůstalo 

na Pražském hradě po T. G. Masarykovi a E. Benešovi?, Napoleonské inspirace, Milan Rastislav 

Štefánik, Dva mlynáři z vyškovského náměstí, Tři osobnosti z vyškovského náměstí. V květnu si 

účastníci zavzpomínali na Vyškov včera a dnes při promítání srovnávacích fotografií Jindřicha 

Holíčka, s komentářem Miloše Nevřaly. V listopadové akci Den poezie se představil návštěvníkům 

vyškovský knihovník a básník Jan Řezi se svou novou, již třetí sbírkou Tichý muž. 

V tradičním říjnovém Týdnu knihoven proběhla řada akcí, např. Retrománie – komponovaný 

pořad o Šimkovi a Grossmannovi, který připravila Zdeňka Adlerová ve spolupráci s Dalimilem 

Ševčíkem. 

Knihovna si v tomto roce připomněla 120. výročí založení. Při této příležitosti bylo 

uspořádáno několik akcí. Například v říjnu mohli návštěvníci zhlédnout v Besedním domě divadelní 

představení Baskervillská bestie v podání prostějovského divadla Point. První listopadový podvečer 

jsme měli příležitost prožít ve společnosti básníka a spisovatele Jana Vodňanského a hudebního 

skladatele Daniela Dobiáše. Jejich úspěšný komponovaný pořad Jak se vylízat  z civilizace finančně 

podpořilo Město Vyškov a Jihomoravský kraj. 

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

Tím je i Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov, která finančně podpořila 

akci Vyškovský cedník 2016. Dalším významným partnerem a mecenášem je Klub přátel KKD, o.s., 

jehož Literární čaje o páté umožnily i v tomto roce návštěvníkům knihovny setkání s řadou 

významných osobností české kultury – Ivem Odehnalem, Jiřím Hájíčkem, Antonínem Bajajou, 

Zuzanou Součkovou, Míchalem Dlouhým. S nebývale velkou účastí návštěvníků proběhla beseda 

s autory rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí Josefem Veselým a Jaromírem Ostrým. Velký 

ohlas měla i beseda s doc. Jiřím Špičkou o Petrarcovi. Oblíbené u členů klubu jsou i tzv. Literární 

toulky. V červnu byla jejich cílem Litomyšl a její okolí, v srpnu se podívali do Ivančic a Náměště nad 

Oslavou. V prosinci navštívili členové klubu divadelní představení Petrolejové lampy v Městském 

divadle v Brně. Velice dobrá je spolupráce se Základní uměleckou školou ve Vyškově, se kterou 

sdílíme společnou budovu. V posledním květnovém týdnu se v sále KKD uskutečnil Týden 



 22 

uměleckého vzdělávání a dramatické tvorby, na nichž předvedli veřejnosti svá vystoupení žáci 

hudebního, tanečního a dramatického oboru se svými pedagogy. Velkou účast zaznamenal  

1. absolventský koncert ZUŠ. Úspěšně jsme také navázali na loňský rok ve Světě klavírů ve Vyškově, 

kde knihovnice spolu s majitelem Jiřím Berčíkem v 1. pololetí připravily pro návštěvníky čtyři 

Literárně-hudební večery. Knihovna začala letos spolupracovat s vyškovskou Charitou, která zde 

uskutečnila několik přednášek: Vyrovnání se s krizovými situacemi, Život v ústavní péči nebo doma?, 

Domácí péče o nevyléčitelně, nemocné a umírající, Pomáhám, ale kdo pomůže mně? a v neposlední 

řadě se v sále KKD uskutečnila Konference Charity.  

Navázali jsme spolupráci také s jinými organizacemi, např. s Domovem u Zámku Chválkovice 

na Hané, a s Chráněným bydlením ve Vyškově, kde Zdeňka Adlerová připravila pro klienty cestopisné 

přednášky Plavba Středomořím a Finsko. Společně se spolkem  Diogenes byla v knihovně uspořádána 

přednáška na téma Sýrie před občanskou válkou a v září hojně navštívená beseda s doc. Jaroslavem 

Maxmiliánem Kašparů na téma Stavy a vztahy. V listopadu se v prostorách knihovny konala celodenní 

prezentace vyškovských organizací, které zajišťují dobrovolnictví s názvem Den dobrovolníka. Ve 

spolupráci s PIAFA Vyškov se uskutečnilo v listopadu autorské čtení z knihy Homo psychoticus pod 

názvem Zbláznit se může každý. KKD, potažmo dětské oddělení navázalo spolupráci s centrem Maják 

(dříve Dům dětí a mládeže). Pro jeho příměstské tábory jsme na požádání připravily dvě zábavná 

dopoledne: Z pohádky do pohádky a Kouzla. Na letní tábory jsme zapůjčily soubory knih a zároveň 

instalovaly knihy do tzv. knihobudky. Byla předjednána další spolupráce na rok 2017 např. při 

organizaci Noci s Andersenem.  

Pro vzdělávání seniorů regionu pořádáme Univerzitu 3. věku, pobočka Univerzity Palackého 

v Olomouci (U3V), která v září loňského roku nahradila úspěšnou Akademii 3. věku. V tomto roce se 

uskutečnilo celkem 7 seminářů. V červnu jsme slavnostně ukončili 1. ročník. V září byl další ročník 

U3V zahájen imatrikulací, které se zúčastnilo 61 seniorů. Součástí U3V jsou i další vzdělávací kurzy: 

celoroční kurs trénování paměti pro seniory (2 x měsíčně), který absolvovalo 20 zájemců 

s permanentkou, tento počet již přesahuje ideální počet účastníků na jednom kurzu (10 - 15). V únoru 

jsme otevřeli šestý a sedmý ročník Virtuální univerzity 3. věku. Semestr Hudební nástroje absolvovalo 

14 účastnic, semestr Umění rané renesance v Itálii absolvovalo 22 žen a 1 muž.  

V tomto roce ukončilo první cyklus Virtuální univerzity 3. věku (VU3V) 15 studentek, 14 z nich 

se v květnu zúčastnilo slavnostní promoce absolventů v Praze. Probíhal také další ročník Akademie 

volného času – vzdělávání pro všechny bez rozdílu věku. V rámci této aktivity proběhly: úspěšné 

Astronomické přednášky RNDr. Petra Hájka, Ing. Dalibora Hanžla, Hudební cyklus s Dr. Arnoštem 

Drmolou, Hrátky s češtinou, které fundovaně vedla předsedkyně Klubu přátel KKD Mgr. Libuše 

Procházková, S kočárkem do knihovny (viz dětské oddělení) a kurz Trénování paměti pro veřejnost se 

Zdeňkou Adlerovou. Byly také uspořádány kursy pro veřejnost: Práce s e-mailem a Jak správně 
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vyhledávat informace na webu, On line katalog, kterých se zúčastnilo celkem 5 zájemců. Internetovou 

školičku – Základy ovládání PC absolvovalo vždy ve čtyřech lekcích na jaře 6 a na podzim  

5 účastníků. 

Je potěšující, že nadále zůstali knihovně věrni naši „dobrovolníci“ a i letos pořádali bez nároků 

na odměnu kulturně vzdělávací akce. Patří sem již výše jmenovaní Dr. Arnošt Drmola, RNDr. Petr 

Hájek a Mgr. Libuše Procházková. V neposlední řadě je to i Ing. Jan Holzer, bez něhož by se nekonal 

pravidelný měsíční pořad Pojďme si zazpívat, který je již 10. rokem stálicí a můžeme konstatovat, že 

patří u veřejnosti mezi nejoblíbenější.  

V únoru byla na podporu čtenářství vyhlášena Knižní výzva 2016. Čtenáři ve dvou kategoriích 

(do 14 let a 15+) musí přečíst v  časovém intervalu (únor–listopad) určitý počet knih podle zadaných 

kritérií (např. kniha se žlutým obalem, cestopisná, oblíbená z dětství). Výzva skončila začátkem 

listopadu. Po tomto datu obdrželi účastníci výzvy tři otázky. Ze čtenářů, kteří měli řádně vyplněný 

registrační list a odpověděli správně na kontrolní otázky, bylo v prosinci odměněno v každé kategorii 

pět výherců hodnotných cen. 

Poslední neopomenutelnou skupinou jsou naši imobilní spoluobčané, pro které již řadu let 

zajišťujeme nabídku titulů k půjčení v jejich domovech. Veřejnost je s touto službou spokojena  

a v současnosti si tímto způsobem půjčuje 5 našich čtenářů. Pro větší komfort při placení poplatků 

jsme zavedli pro naše čtenáře možnost platby kartou. V druhém pololetí jsme našim uživatelům 

nabídli další novou službu – možnost půjčování e-knih. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoz knih čtenářům 
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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 06.01.16 Hrátky s pamětí pro seniory 13 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

2 07.01.16 Pojďme si zazpívat… 51 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  

3 14.01.16 Vyrovnání se s krizovými situacemi 15 

  V Přednáška Charity Vyškov.   

4 21.01.16 Život v ústavní péči, nebo doma? 15 

  V Přednáška Charity Vyškov.   

5 26.01.16 Milan Rastislav Štefánik 35 

  V Přednáší RNDr. Alois Kleveta.   

6 27.01.16 Virtuální univerzita 20 

  V Slavnostní ukončení v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.   

7 28.01.16 Domácí péče o nevyléčitelné, nemocné a umírající 15 

  V Přednáška Charity Vyškov.   

8 28.01.16 Literárně-hudební večer ve Světě klavírů 30 

  K Pořadem provází Ludmila Orálková, Sylva Cidlinská a Jiří Berčík.   

9 04.02.16 Univerzita 3. věku 55 

  V 
Zahájení 2. semestru celoživotního vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v 

postproduktivním věku. 
  

10 04.02.16 Pojďme si zazpívat… 35 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  

11 09.02.16 Hezky česky 28 

  V O češtině přednáší Mgr. Libuše Procházková.   

12 10.02.16 Virtuální univerzita 37 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

13 12.02.16 Pozoruhodný život prof. Aloise Musila v obrazech 98 

  K 
Slavnostní uvedení komiksu Šejch Músa za přítomnosti výtvarnice Kristýny 

Košutové. 
  

14 16.02.16 Finanční gramotnost 5 

  V Přednáší Libor Tůma z ČSOB Vyškov.   

15 18.02.16 Univerzita 3. věku 55 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   
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P
o
řa

d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

16 18.02.16 Napoleonské inspirace 58 

  K Přednáší RNDr. Alois Kleveta.   

17 23.02.16 AVČ: Astronomické přednášky - Jak vznikla sluneční soustava 11 

  V Přednáší RNDr. Petr Hájek.   

18 23.02.16 Literárně-hudební večer ve Světě klavírů 15 

  K Pořadem provází Ludmila Orálková, Sylva Cidlinská a Jiří Berčík.   

19 24.02.16 Virtuální univerzita 36 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

20 25.02.16 Vzpomínka na prezidenta Edvarda Beneše 21 

  V Přednáší RNDr. Alois Kleveta.   

21 03.03.16 Pojďme si zazpívat… 44 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  

22 03.03.16 Univerzita 3. věku 55 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

23 07.03.16 Pocta králi a císaři Karlu IV. 98 

  K 
Literárně- hudební pořad k 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého 

panovníka Karla IV. Pořadem provází Táňa Fischerová a Daniel Dobiáš. 
  

24 09.03.16 Co zůstalo na Pražském hradě po T.G.Masarykovi a E.Benešovi? 23 

  V Prvním cyklem přednášek provází RNDr. Alois Kleveta.   

25 09.03.16 Virtuální univerzita 37 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

26 17.03.16 Univerzita 3. věku 53 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na osoby v postproduktivním věku.   

27 23.03.16 Celonárodní čtení bible 35 

  K Celostátní akci pořádá Církev adventistů.   

28 23.03.16 Virtuální univerzita 36 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

29 24.03.16 Literárně-hudební večer ve Světě klavírů 15 

  K Pořadem provází Ludmila Orálková, Sylva Cidlinská a Jiří Berčík   

30 30.03.16 Konference Charita 100 

  V Určena lidem, kteří se ve svém životě setkávají s duševním onemocněním.   

31 31.03.16 Vyškovský cedník 2015 49 

  V Slavnostní vyhodnocení literární soutěže.   

32 05.04.16 Jošt Lucemburský, markrabě moravský 100 

  V Historická přednáška profesora Libora Jana.   
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P
o
řa

d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

33 06.04.16 AVČ: Hezky česky 13 

  V O češtině přednáší Mgr. Libuše Procházková.   

34 06.04.16 Virtuální univerzita 36 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

35 07.04.16 Pojďme si zazpívat… 41 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  

36 12.04.16 AVČ: České hity 60. - 90. let 13 

  V Hudebním pořadem provází Dr. Arnošt Drmola.   

37 13.04.16 Hrátky s pamětí pro seniory 17 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

38 14.04.16 AVČ: Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 10 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

39 14.04.16 Univerzita 3. věku 56 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

40 20.04.16 Virtuální univerzita 32 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

41 26.04.16 
AVČ: Astronomické přednášky - Pod jižní hvězdnou oblohou na největší 

observatoři v Chile 
16 

  V Přednáší Ing. Dalibor Hanžl a Bc. Martin Lehký.   

42 27.04.16 Literárně-hudební večer ve Světě klavírů 16 

  K Pořadem provází Ludmila Orálková, Sylva Cidlinská a Jiří Berčík.   

43 27.04.16 I. Absolventský koncert ZUŠ Vyškov 100 

  K V sále knihovny.   

44 28.04.16 Univerzita 3. věku 51 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

45 04.05.16 Hrátky s pamětí pro seniory 16 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

46 05.05.16 Pojďme si zazpívat… 52 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  

47 09.05.16 Islám 44 

  V Mimořádný seminář U3V.   

48 10.05.16 AVČ: Světové hity populární hudby 11 

  V Hudebním pořadem provází Dr. Arnošt Drmola.   
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49 11.05.16 Noc literatury aneb Muži čtou 50 

  K 
Igor Bareš, Petr Muzikář, Alexandr Novák, Eda Bösser, Jan Řezníček a Dalimil 

Ševčík čtou z evropských knih. Koná se v Kapli sv. Anny. 
  

50 12.05.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 9 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

51 13.05.16 Vyškov včera a dnes 65 

  K 
Promítání srovnávacích fotografií Jindřicha Holíčka, s komentářem Miloše 

Nevřaly. 
  

52 14.05.16 Férová snídaně 51 

  K Světový den pro fair trade v parčíku před knihovnou.   

53 19.05.16 Virtuální univerzita 15 

  V Slavnostní promoce v aule České zemědělské univerzity v Praze.   

54 19.05.16 O Evropské Unii 44 

  V Beseda se studenty vyškovského gymnázia s europoslancem Pavlem Svobodou.   

55 23.05.16 Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Vyškov  10 

  K V sále knihovny pod vedením Taťány Švarcové.   

56 25.05.16 Malá hudební odpoledne ZUŠ Vyškov 12 

  K V sále knihovny pod vedením Bc. Milana Takáče.   

57 25.05.16 Hrátky s pamětí pro seniory 16 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

58 26.05.16 Malá hudební odpoledne ZUŠ Vyškov 10 

  K V sále knihovny pod vedením Zdeňka Krátkého.   

59 27.05.16 Malá hudební odpoledne ZUŠ Vyškov 12 

  K V sále knihovny pod vedením MgA. Lukáše Sotoláře a Bc. Jaroslava Frice.   

60 31.05.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 7 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

61 02.06.16 Pojďme si zazpívat… 45 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  

62 07.06.16 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 18 

  V Přednáška Charity Vyškov.   

63 08.06.16 Hrátky s pamětí pro seniory 16 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

64 09.06.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 6 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

65 13.06.16 Tajemství krále a císaře Karla IV. 109 

  V Přednáší doc. MUDr. Jiří Ramba DrSc.   
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66 15.06.16 Virtuální univerzita 25 

  V Závěrečný seminář v sále knihovny.   

67 21.06.16 Sýrie před občanskou válkou a dnes 35 

  V Přednáška PhDr. Jiřího Horáka, Ph.D.   

68 22.06.16 Hrátky s pamětí pro seniory 12 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

69 23.06.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 8 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

70 24.06.16 Finsko 8 

  V Přednáška v Chráněném bydlení ve Vyškově.   

71 28.06.16 Plavba Středomořím 28 

  V Přednáška pro Domov u Zámku.   

72 29.06.16 Velký knižní bazar před knihovnou 80 

  K Prodej vyřazených knih.   

73 18.07.16 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 10 

  V Přednáška Charity Vyškov.   

74 01.09.16 Pojďme si zazpívat 34 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.   

75 06.09.16 Je nedobrovolná migrace trendem současnosti? 10 

  V Beseda s Evou Kaličinskou z Organizace pro pomoc uprchlíkům.    

76 07.09.16 Hrátky s pamětí pro seniory 19 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

77 08.09.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 10 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

78 12.09.16 Imatrikulace U3V 61 

  K Slavnostní zahájení ve velkém sále.   

79 13.09.16 Alois Hudec - mistr kruhů 30 

  K Slavnostní křest knihy regionální autorky Dagmar Stryjové.   

80 13.09.16 Arteterapie 15 

  V Seminář o léčebné metodě prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit.   

81 15.09.16 Stavy a vztahy 143 

  V 
Beseda s psychiatrem, teologem a spisovatelem Doc. ThDr. PaeDr. MUDr. 

Jaroslavem Maxmiliánem Kašparů, Ph.D., dr.h c.   

82 20.09.16 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 17 

  V Přednáška Charity Vyškov.   
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83 21.09.16 Hrátky s pamětí pro seniory 15 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

84 22.09.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 9 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

85 22.09.16 Univerzita 3. věku 57 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku. 
  

86 23.09.16 Z Vyškova do Mongolska, stopem! 125 

  K Cestopisná přednáška.   

87 27.09.16 Virtuální univerzita 3. věku 36 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

88 29.09.16 Jak se měří vesmír? 18 

  V Přednáška RNDr. Petra Hájka.   

89 03.10.16 Retrománie 24 

  K Audio-vizuální vzpomínka na Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna.   

90 04.10.16 Arteterapie 15 

  V Seminář o léčebné metodě prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit.   

91 04.10.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 7 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

92 05.10.16 Velký knižní bazar 45 

  K Prodej vyřazených knih.   

93 05.10.16 Hrátky s pamětí pro seniory 20 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

94 05.10.16 Den otevřených dveří 3 

  K Návštěva známých i neznámých míst knihovny.   

95 06.10.16 Pojďme si zazpívat 41 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.   

96 06.10.16 Univerzita 3. věku 53 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

97 07.10.16 Baskervillská bestie 78 

  K Koná se v Besedním sále při příležitosti oslav 120. výročí knihovny.   

98 10.10.16 Den zdraví s ALME 19 

  K Přednášky o tradiční čínské medicíně a jiných témat týkající se zdraví. 
  

99 12.10.16 Virtuální univerzita 3. věku 39 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   
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100 12.10.16 Den otevřených dveří 3 

  K Návštěva známých i neznámých míst knihovny.   

101 13.10.16 Tři osobnosti z vyškovského náměstí 66 

  K Přednáška dr. Aloise Klevety.   

102 17.10.16 Dana Šimková: Útěk do Mombasy 18 

  K Křest knihy regionální autorky.   

103 19.10.16 Hrátky s pamětí pro seniory 19 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

104 20.10.16 Univerzita 3. věku 54 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

105 20.10.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 10 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

106 26.10.16 Virtuální univerzita 3. věku 35 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

107 01.11.16 Jan Vodňanský - Daniel Dobiáš: Jak vylízat se z civilizace 55 

  K Pořad k výročí 120 let knihovny.   

108 02.11.16 Hrátky s pamětí pro seniory 15 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

109 03.11.16 Pojďme si zazpívat 46 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.   

110 03.11.16 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku 9 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

111 03.11.16 Univerzita 3. věku 53 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

112 07.11.16 Den dobrovolníka 111 

  V Prezentace vyškovských organizací, které zajišťují dobrovolnictví.   

113 08.11.16 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 15 

  V 
Přednáška ve spolupráci s Charitou Vyškov a za finanční podpory Jihomoravského 

kraje.   

114 09.11.16 Virtuální univerzita 3. věku 22 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

115 10.11.16 Zbláznit se může každý 19 

  V Autorské čtení z knihy Homo psychoticus, které pořádá PIAFA Vyškov. 
  

116 11.11.16 Tisková konference Charity Vyškov 25 

  V Koná se ve velkém sále u příležitosti dvacetiletého výročí.   
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117 14.11.16 Dva mlynáři z vyškovského předměstí 74 

  V O Františku Bukovském a Ing. Jaromíru Součkovi přednáší dr. Alois Kleveta.   

118 15.11.16 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku 11 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

119 15.11.16 Arteterapie 25 

  V Seminář o léčebné metodě prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit.   

120 16.11.16 Hrátky s pamětí pro seniory 18 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

121 21.11.16 Jak se dělá pinhole? 9 

  K Workshop s Anrym Lukáčem.   

122 22.11.16 Je astronomie nejstarší vědou? 18 

  V Přednáška RNDr. Petra Hájka.   

123 23.11.16 Virtuální univerzita 3. věku 25 

  V Pro vzdělávání seniorů v regionech.   

124 23.11.16 Den poezie - Ostrovy tichého muže 20 

  K Křest nové básnické sbírky Jana Řeziho.   

125 24.11.16 Univerzita 3. věku 58 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku.   

126 29.11.16 Tradice slavkovského bojiště ve vzpomínkách pamětníků 38 

  V Videoprojekce dr. Aloise Klevety.   

127 30.11.16 Hrátky s pamětí pro seniory 18 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

128 01.12.16 Pojďme si zazpívat 43 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.   

129 01.12.16 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 9 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

130 02.12.16 Včelaření v České republice, v Evropě a ve světě 49 

  V Přednáška Ing. Františka Texla.   

131 02.12.16 Ohrožené děti a jejich příběhy 23 

  V Přednáška PhDr. Zdeňka Papouška.   

132 05.12.16 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 15 

  V Přednáška Charity Vyškov.   

133 08.12.16 Univerzita 3. věku 59 

  V Celoživotní vzdělávání zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku. 
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134 13.12.16 Knižní výzva 19 

  K Slavnostní předávání cen čtenářům.   

135 19.12.16 Leo Anderle a další letci RAF 48 

  V 
Vzpomínka na rodáky z Vyškovska v řadách RAF. Ve spolupráci s Muzejním 

spolkem ve Vyškově.   

136 20.12.16 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku 12 

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   

137 22.12.16 Pojďme si zazpívat vánoční koledy… 73 

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.   

 
  celkem 4 700 

 

 

 

Prezentace vyškovských organizací, které zajišťují dobrovolnictví 
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Tabulka II – kulturní a vzdělávací akce pro školy, školská zařízení a děti ve volném čase 

Legenda: K – kulturní akce, V – vzdělávací akce 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

06.01.16 Kroužek zábavné logiky 3 

V S lektorem Janem Řezníčkem   

11.01.16 Hrátky s Večerníčkem 18 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

13.01.16 Kroužek zábavné logiky 4 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

20.01.16 Kroužek zábavné logiky 5 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

27.01.16 Kroužek zábavné logiky 3 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

28.01.16 Po škole o škole 10 

K Zábavné odpoledne pro školáky na ukončení 1. pololetí.   

29.01.16 Legománie 15 

K Tvoření z lega podle knih a vlastní fantazie.   

03.02.16 S kočárkem do knihovny 20 

K Domácí výroba masek s lektorkou Janou Šebečkovou.   

03.02.16 Kroužek zábavné logiky 3 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

08.02.16 Hrátky s Večerníčkem 8 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

10.2.16 Kroužek zábavné logiky 3 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

16.02.16 Historie jazzu I. 22 

V Pořad pro Gymnázium Vyškov.   

16.02.16 Výroba dekorací z papíru 30 

K Pro Gymnázium Vyškov.   

17.02.16 Kroužek zábavné logiky 5 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

18.02.16 Háčkované drobnosti 4 

K Zábavné odpoledne pro děti podle knih.   

22.02.16 Cestuj a buď aktivní s ICM: Dobrovolnictví 5 

V 
Přednáškou provází Mgr. Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež v 

Prostějově. 
  

24.02.16 Kroužek zábavné logiky 5 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

02.03.16 Pejsek můj kamarád 7 

K Povídání a čtení o psích mazlíčcích za přítomnosti živého pejska.   

03.03.16 Detektivní odpoledne 5 

K Zábavné odpoledne s detektivní zápletkou.   

07.03.16 Knihovnická lekce 22 

V Pro MŠ Drnovice.   

08.03.16 Knihovnická lekce 18 

V Pro MŠ Sochorova.   

09.03.16 Knihovnická lekce 20 

V Pro MŠ Sochorova.   
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10.03.16 Knihovnická lekce 19 

V Pro MŠ Sochorova.   

08.03.16 Relaxace v knihovně 4 

K Oddechové odpoledne v dětském oddělení.   

09.03.16 Kroužek zábavné logiky 4 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

14.03.16 Knihovnická lekce 6 

V Pro MŠ Revoluční.   

14.03.16 Hrátky s Večerníčkem 16 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

15.03.16 Knihovnická lekce 17 

V Pro ZŠ Purkyňova.   

15.03.16 Knihovnická lekce 20 

V Pro MŠ Jarní.   

15.03.16 Historie jazzu II. 26 

V Pro Gymnázium Vyškov.   

16.03.16 Knihovnická lekce 23 

V Pro ZŠ Purkyňova.   

16.03.16 Knihovnická lekce 17 

V Pro ZŠ Letní pole.   

17.03.16 Knihovnická lekce 21 

V Pro ZŠ Purkyňova.   

17.03.16 Knihovnická lekce 20 

V Pro MŠ Jarní.   

16.03.16 Kroužek zábavné logiky 4 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

18.03.16 Knihovnická lekce 14 

V Pro ZŠ Radslavice.   

18.03.16 Skládanky 7 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

21.03.16 Knihovnická lekce 20 

V Pro MŠ Puškinova.   

21.03.16 Cestuj a buď aktivní s ICM: Grantové možnosti 2 

V Přednáška pořádaná ve spolupráci s ICM Prostějov.   

22.03.16 Knihovnická lekce 21 

V Pro MŠ Račice.   

23.03.16 Knihovnická lekce 20 

V Pro ZŠ Puškinova.   

23.03.16 Kroužek zábavné logiky 4 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

24.03.16 Velikonoční výtvarná dílnička 7 

K Výroba velikonočních dekorací.   

30.03.16 Kroužek zábavné logiky 5 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

31.03.16 Malí čtenáři velkým čtenářům 9 

K Tvorba knižních záložek pro čtenáře knihovny.   
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01.04.16 Knížka pro prvňáčka 24 

V Pro ZŠ Vyhlídka.   

06.04.16 S kočárkem do knihovny 19 

V 
Téma: Návrat do práce po mateřské dovolené. S lektorkami Jarmilou Jelínkovou a 

Hanou Leššovou 
  

06.04.16 Kroužek zábavné logiky 4 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

11.04.16 Hrátky s Večerníčkem 16 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

12.04.16 Muzikály 28 

V Pro Gymnázium Vyškov.   

12.04.16 Knihovnická lekce 26 

V Pro ZŠ Bohdalice.   

13.04.16 Kroužek zábavné logiky 2 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

13.04.16 Knihovnická lekce 18 

V Pro ZŠ Bohdalice.   

15.04.16 Jeden prsten vládne všem… 6 

K Zábavné odpoledne s knihou J.R.R.Tolkiena.   

18.04.16 Knížka pro prvňáčka a knihovnická lekce - Václav Čtvrtek 20 

V Pro ZŠ Morávkova.   

20.04.16 Knihovnická lekce 20 

V Pro MŠ Kučerov.   

20.04.16 Knihovnická lekce 15 

V Pro ZŠ Pustiměř.   

20.04.16 Knihovnická lekce 25 

V Pro ZŠ Rousínov.   

20.04.16 Kroužek zábavné logiky 4 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

21.04.16 Knížka pro prvňáčka 18 

V Pro ZŠ Bohdalice.   

25.04.16 Cestuj a buď aktivní s ICM: Levné cestování 2 

V Přednáška pořádaná ve spolupráci s ICM Prostějov.   

27.04.16 Kroužek zábavné logiky 5 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

27.04.16 Knížka pro prvňáčka 23 

V Pro ZŠ Morávkova.   

29.04.16 Čarodějnický rej 15 

K Hrátky pro čarodějnice a čaroděje školou povinné.   

04.05.16 S kočárkem do knihovny 20 

V 
Téma: Domácí vzdělávání. S lektory Martinou Zikovou, Danou Kolaříkovou a Lukášem 

Neubertem 
  

04.05.16 Kroužek zábavné logiky 5 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

09.05.16 Hrátky s Večerníčkem 10 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

10.05.16 Vivaldianno 29 

V Pro Gymnázium Vyškov.   

11.05.16 Kroužek zábavné logiky 2 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

18.05.16 Karel IV. byl také kluk 8 

V Zábavné odpoledne s nejslavnějším panovníkem všech dob.   

18.05.16 Kroužek zábavné logiky 4 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

25.05.16 Kroužek zábavné logiky 5 

V S lektorkou Renatou Dvořákovou.   

26.05.16 Háčkované záložky 2 

K Výroba háčkovaných záložek s motivy zvířátek.    

26.05.16 Čtenáři čtenářům 19 

K Výroba knižních záložek pro čtenáře knihovny.   

30.05.16 Čtení před spaním 18 

V Pro MŠ Havlíčkova.   

01.06.16 S kočárkem do knihovny 10 

K Téma: Cvičení a pohyb pro radost   

01.06.16 Celé Česko čte dětem - Vyškov navíc i pejskům 15 

K Zábavné odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí.   

06.06.16 Čtení před spaním 18 

V Pro MŠ Havlíčkova.   

06.06.16 Noc vodníka Vašíka 29 

V Pro ZŠ Pustiměř.   

08.06.16 Pasování na čtenáře 23 

K Pro ZŠ Brankovice.   

08.06.16 Knihovnická lekce 20 

V Pro ZŠ Brankovice.   

13.06.16 Hrátky s Večerníčkem 20 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

13.06.16 Čtení před spaním 18 

V Pro MŠ Havlíčkova.   

15.06.16 Pasování na čtenáře 71 

K Pro ZŠ Purkyňova.   

17.06.16 Pasování na čtenáře 49 

K Pro ZŠ Nádražní.   

20.06.16 Čtení před spaním 17 

V Pro MŠ Havlíčkova.   

23.06.16 Pasování na čtenáře 26 

K Pro ZŠ Vyhlídka.   

24.06.16 Pokec nad knihou Johna Greena Hvězdy nám nepřály 2 

K Beseda pro starší děti v T-klubu.   

29.06.16 Pohoda v T-klubu 12 

K Zábavné odpoledne pro starší děti.   

04.07.16 Mandalománie (7 AKCÍ) 15 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

04.07.16 Pepek Námořník 45 

K Pro sportovní oddíl Orlík   

08.07.16 Mozkocvična (6 AKCÍ) 10 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

13.07.16 Hračičkové (6 AKCÍ) 25 

K Zábavné odpoledne v dětském oddělení.   

19.07.16 Z pohádky do pohádky 27 

K Pro příměstský tábor Maják.   

16.08.16 Kouzla 26 

K Pro příměstský tábor Maják.   

05.09.16 Prohlídka knihovny (3 AKCE) 90 

V Pro SOŠ a SOU Sochorova.   

08.09.16 Klub deskových her 6 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

12.09.16 Hrátky s Večerníčkem 8 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

13.09.16 Čtení před spaním 18 

V Pro MŠ Palánek.   

14.09.16 Klub deskových her 8 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

20.09.16 Čtení před spaním 20 

V Pro MŠ Palánek.   

21.09.16 Klub deskových her 2 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

22.09.16 Karel IV. a komiks 23 

K Výtvarný workshop s Ing. Danielem Vydrou.   

26.09.16 Pasování na čtenáře 45 

K Pro ZŠ Morávkova.   

27.09.16 Čtení před spaním 17 

V Pro MŠ Palánek.   

30.09.16 Mozkocvična 3 

V Zábavné odpoledne v T-klubu.   

03.10.16 Braňte knihu 6 

K Téma: Naučte se správně obalit knihu.   

05.10.16 Retrománie 20 

K Výroba dekorací ze starých knih.   

10.10.16 Hrátky s Večerníčkem 16 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

11.10.16 Čtení před spaním 19 

V Pro MŠ Palánek.   

12.10.16 Klub deskových her 6 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

12.10.16 Pasování na čtenáře 18 

K Pro ZŠ Bohdalice.   

18.10.16 Knihovnická lekce - Bohumil Hrabal 20 

V Pro ZŠ Bohdalice.   
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

18.10.16 Čtení před spaním 18 

V Pro MŠ Palánek.   

19.10.16 Klub deskových her 3 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

20.10.16 Knihovnická lekce 23 

V Pro ZŠ Bohdalice.   

20.10.16 Výroba knižních záložek 12 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

20.10.16 Kutikulín 2 

K Kreativní odpoledne v dětském oddělení.   

26.10.16 Prázdniny v dětském oddělení 3 

V S úžasnými příběhy Davida Walliamse.   

26.10.16 Klub deskových her 3 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

02.11.16 S kočárkem do knihovny 5 

K Téma: Jaké botičky pro vaše dětičky.   

02.11.16 Klub deskových her 4 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

07.11.16 Hrátky s Večerníčkem 16 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

08.11.16 Knihovnická lekce 32 

V Pro Gymnázium Vyškov.   

15.11.16 Čtení před spaním 18 

V Pro MŠ Palánek.   

16.11.16 Kutikulín 7 

K Kreativní odpoledne v dětském oddělení.   

16.11.16 Klub deskových her 4 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

22.11.16 Čtení před spaním 18 

V Pro MŠ Palánek.   

23.11.16 Klub deskových her 5 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

24.11.16 Mozkocvična 3 

V Zábavné odpoledne v T-klubu.   

26.11.17 Den pro dětskou knihu 89 

K Oslava 100. narozenin Roalda Dahla.   

29.11.16 Čtení před spaním 20 

V Pro MŠ Palánek.   

30.11.16 Dekorace ze starých knih 1 

K Zábavné odpoledne v dětském oddělení.   

30.11.16 Klub deskových her 6 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

01.12.16 Knihovnická lekce  74 

V Pro ZŠ Purkyňova.   

06.12.16 Čtení před spaním 19 

V Pro MŠ Palánek.   
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

07.12.16 S kočárkem do knihovny 18 

K Pro maminky i tatínky na mateřské dovolené.   

07.12.16 Klub deskových her 7 

K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

12.12.16 Hrátky s Večerníčkem 16 

K Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod.   

13.12.16 Čtení před spaním 15 

V Pro MŠ Palánek.   

20.12.16 Čtení před spaním 18 

V Pro MŠ Palánek.   

21.12.16 Kutikulín 1 

K Kreativní odpoledne v dětském oddělení.   

  celkem 2 232 

 

 

Noc v knihovně pro sportovní oddíl Orlík 

 



 40 

Tabulka III – akce Klubu přátel KKD 
P

o
řa

d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 19.01.16 Literární čaj o páté 45 

  K Setkání s brněnským spisovatelem a básníkem Ivem Odehnalem.   

2 01.02.16 Valná hromada Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka , o.s. 61 

  K Setkání členů ve velkém sále knihovny.   

3 15.02.16 Literární čaj o páté 56 

  K 
Setkání s jihočeským spisovatelem a dvojnásobným držitelem ceny Magnesia 

Litera Jiřím Hajíčkem. 
  

4 29.03.16 Literární čaj o páté 64 

  K Setkání s prozaikem a novinářem Antonínem Bajajou.   

5 28.04.16 Literární čaj o páté 58 

  K 
Setkání s blogerkou a autorkou knihy Když se dáma rozběhne Zuzanou 

Součkovou.   

6 24.05.16 Literární čaj o páté 131 

  K 
Setkání s autory rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí Josefem Veselým 

a Jaromírem Ostrým.   

7 26.09.16 Literární čaj o páté 49 

  K 
Setkání s s bohemistou, překladatelem a pedagogem Filosoficko-přírodovědecké 

fakulty Slezské univerzity doc. PhDr. Liborem Martinkem, Ph.D.   

8 24.10.16 Literární čaj o páté 52 

  K 
Beseda s autorem námětu seriálu Četnické humoresky a spisovatelem Michalem 

Dlouhým.   

9 11.11.16 Literární čaj o páté 41 

  K 
Beseda s proděkanem pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Univerzity 

Palackého doc. Mgr. Jiřím Špičkou, Ph.D.   

     Celkem 557 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční výstava 
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Tabulka IV – výstavy a vernisáže v prostorách knihovny 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Měsíc Název akce 

Ú
ča

st
 

1 leden Ženy Vyškovska 320 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.   

2 leden Magické Dolomity - Jaromír Flössler a Alexandr Kolovratník 550 

  K Vernisáž výstavy fotografií s kulturním programem.   

3 leden Města 250 

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

4 březen Jarní výstava pomáhá… 130 

  K Výstava v sále knihovny.   

5 duben Karel Vlček: Světlo - fotografie z ateliéru 500 

  K Výstava v prostorách knihovny.   

6 červen Pravěk 250 

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

7 červenec Knihovna fotografii - fotografie knihovně 2016 350 

  K Výstava na téma Indočína v prostorách knihovny.   

8 srpen Výstava bonsají 250 

  K Výstava ve velkém sále knihovny.   

9 září Vzory a linie 150 

  K Výstava výtvarných prací MŠ, ZŠ a SŠ, sídliště Osvobození v dět. oddělení.   

10 září Dobrovolníci 120 

  K Výstava v sále knihovny.   

11 září 27. září - Den charity aneb Pomáháme i pomáhajícím 220 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.   

12 září Vivat Volunteer aneb Život dobrovolníka 150 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.   

13 listopad Pinhole 390 

  K Výstava v prostorách knihovny.   

14 listopad 120 let veřejné knihovny ve Vyškově 170 

  K Výstava historických dokumentů k výročí vzniku první veřejné knihovny.   

15 prosinec Všichni jsme nadáni uměním 120 

  K 
Slavnostní vernisáž výstavy výtvarných děl, které vznikly v rámci kurzu Arteterapie 

pro seniory a zdravotně postižené občany.   

16 prosinec Vánoční výstava 420 

  K Tradiční výstava vánočních dekorací v sále KKD.   

17 prosinec Vánoční výstava 120 

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

     celkem 4 460 
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Tabulka V – IT kurzy v počítačové učebně 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 05.01.16 PC Kurz III. 3 

    Práce s emailem.   

2 02.02.16 PC Kurz IV. 2 

    Jak správně vyhledávat informace na webu.   

3 08.03.16 Internetová školička 6 

    Základy ovládání PC.   

4 15.03.16 Internetová školička 6 

    Základy ovládání PC.   

5 22.03.16 Internetová školička 5 

    Základy ovládání PC.   

6 29.03.16 Internetová školička 6 

    Základy ovládání PC.   

7 13.07.16 S knihovnou pohodlně na síti (6 AKCÍ) 4 

    Školení s lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

8 03.10.16 Internetová školička 5 

    Školení s lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

9 10.10.16 Internetová školička 5 

    Školení s lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

10 17.10.16 Internetová školička 5 

    Školení s lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

11 24.10.16 Internetová školička 4 

    Školení s lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

12 26.10.16 ONLINE katalog 5 

    Školení s lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

13 16.11.16 ONLINE katalog 6 

    Školení s lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

    celkem 62 

 

 

 

 

 

 

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 zůstal beze změn. Stav 

pracovních úvazků byl 3,2 jako v předešlém roce. Rozpočet na výkon regionálních funkcí oproti 

loňskému roku byl navýšen o 97.000 Kč. O 40.000 Kč byl navýšen rozpočet na nákup výměnných 

fondů, 29.000 Kč bylo na dofinancování grantu na přechod knihovního systému na MARC21. 

V letošním roce byl vydán  nový Vnitřní předpis k výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji 

pro pověřené knihovny a nová Metodika Moravské zemské knihovny v Brně k výkonu regionálních 

funkcí v JMK. Tím došlo k navýšení administrativy vyúčtovávání dotace. Počet obsluhovaných 

knihoven se nezměnil. Změnil se ale počet profesionálních knihoven, od počátku roku je knihovna  

v Drnovicích zařazena mezi profesionální.  

Pozastavená činnost byla v Kojátkách z důvodu nezájmu obyvatel o služby knihovny a také 

v Podivicích, protože byla v nevyhovujících podmínkách. 

V prvním čtvrtletí vyhlásil Jihomoravský kraj dotační řízení na úpravy a vybavení knihoven. 

Z vyškovského regionu požádalo o dotaci 23 knihoven, 1 byla vyřazena z důvodu pozdního 

podání, Kožušice dotaci obdržely na založení knihovny, ale budou ji vracet, protože vedení obce se 

rozhodlo tuto akci odložit. V ostatních 21 knihovnách prostředky z dotace výrazně pomohly obnovit  

a zkvalitnit vnitřní vybavení, pořídit nové IT vybavení. Dotaci využily knihovny Ježkovice, 

Křenovice, Uhřice, Otnice,  Bohdalice, Nemochovice, Nížkovice, Podbřežice, Moravské Prusy, 

Velešovice,  Hostěrádky-Rešov,  Olšany,  Podomí, Nemojany a Nesovice. Do nových prostor se 

přestěhovaly a novým nábytkem byly vybaveny knihovny Kobeřice, Mouřínov, Rašovice a Snovídky. 

Bez využití dotace proběhla rekonstrukce v knihovnách v Mouchnicích a Zbýšově.  

V knihovnách Moravské Prusy, Nevojice, Holubice, Křenovice a ve Vážanech n. Litavou se 

změnil knihovník, noví pracovníci byli proškoleni v práci s knihovním systémem a vedení knihovny. 

Konzultační činnost a metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení konkrétních problémů 

v knihovnách, realizaci regionálního projektu a zaškolení nových knihovníků, dotace JMK, dotazníky 

NK, projekt Jižní Morava čte a další odbornou činnost. Konzultace jsou využívány v naší knihovně ve 

velké míře. Knihovníci si zvykli využívat e-mailovou konzultaci a řešit tímto způsobem množství 

problémů. Většina požadavků (odpisy, statistiky, výstupy ze systému, opravy chyb a další) i jiné 

vzniklé problémy knihovníků jsou tak vyřešeny často ihned, nejpozději do několika dnů. Pravidelná 

konzultace s pracovníky obcí i knihovníky probíhá v rámci všech rozvozů knih. Další konzultace se 

uskuteční obvykle při návštěvě knihovníků v pověřené knihovně u příležitosti výběru knih. Byl 

vypracován opět Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov za rok 2015, který spolu 

s materiály  Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám (vydáno NK CŘ) 

využíváme při metodických návštěvách a jednáních s představiteli obce. Byl také zpracován materiál 

10 let v knihovnách regionu Vyškov, který byl představen na jarních poradách.  
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Metodické návštěvy se uskutečnily v knihovnách, které zahájily v  roce 2015 revizi a začaly 

ukládat fond do RegARL. Toto bylo dokončeno v Podbřežicích, v Křižanovicích a ve Zbýšově, před 

dokončením je ve Vážanech nad Litavou. V dalších knihovnách proběhly podle aktuální potřeby 

nebo plánu metodických návštěv. Byly zaměřeny na řešení vzniklých problémů v knihovnách  

a uskutečnily se mj. v knihovně Milešovice, Nevojice, Křižanovice, M. Moravské Prusy, Drnovice, 

Tučapy, Nížkovice, Podbřežice, Snovídky, Podomí, Milonice, Hoštice, Němčany, Nemojany, 

Hvězdlice, Kobeřice, Topolany, Hostěrádky, Křenovice, Heršpice, Holubice, Bučovice, Otnice, 

Rousínov, Ivanovice na Hané a dalších. Ve Slavkově se uskutečnilo jednání o navýšení rozpočtu pro 

knihovnu za účasti metodiků z MZK a KKD, představitelů města a muzea Slavkov jako zřizovatele 

knihovny a vedoucího knihovny. Velkou pozornost si vyžádala knihovna v Křenovicích. Po častém 

střídání knihovnic v předcházejících letech byl v nepořádku knihovní fond. Tento stav si vyžádal 

z naší strany praktickou pomoc, v té budeme muset pokračovat i v roce 2017. 

Další nemalý úkol byl přechod knihovního systému ARL a RegARL na MARC21 a nová 

pravidla RDA. Ve 13 knihovnách, které mají plný systém ARL, byl Client Z39.50 převeden do 

nového výměnného formátu MARC21 a byla provedena transformace dat. V těchto knihovnách byla 

nutná instalace nové verze Client Z39.50, kterou provedly pracovnice pověřené knihovny. Systém 

RegARL s webovou katalogizací používá 46 knihoven. Také zde byla katalogizace převedena na 

MARC21 a provedena transformace dat těchto knihoven. Tyto upgrade si také vyžádaly výměnu 

instalace webové katalogizace a on-line katalogů každé knihovny. 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 v pověřené knihovně. 

V listopadu se účastnili pracovníci profesionálních knihoven slavnostního semináře všech 

knihovníků regionu. 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 a zaslány knihovníkům.  

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 2015. 

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

Byli seznámeni s přechodem na MARC21 a nová pravidla RDA, zdůraznili jsme nutnost výměny 

odkazů na on-line katalogy a webovou katalogizaci. Byly projednány projekty z JMK na vybavení 

knihoven a Jižní Morava čte. Na podzimním semináři převzaly poděkování za dobrou práci 

knihovnice z Lulče, Zbýšova a Podbřežic. Ocenění nejlepší knihovna regionu získala knihovna 

v Nemojanech. Krajské ocenění převzala 30. 11. 2016 na knihovnické slavnosti v Brně knihovnice 

Ladislava Růžičková z Drnovic. 
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V únoru proběhlo školení zejména pro nové knihovníky Jak funguje správná knihovna. 

Pracovnice firmy Cosmotron seznámila v červnu zaměstnance KKD a knihovníka ze Slavkova se 

změnami v systému ARL po přechodu na MARC21 a nová pravidla RDA. V červnu jsme uspořádali 

pro knihovníky dva workshopy Skládání dekorací ze starých vyřazených knih. V říjnu a listopadu 

proběhla 2 školení Práce s on-line katalogem a půjčování e-knih. Seminářů a školení se zúčastnilo 

dohromady 99 knihovníků.  

Statistika knihovnických činností je opakovaně konzultována a novým knihovníkům 

vysvětlena, pomoc byla zaměřena na poradenství při vyplňování statistických výkazů. Převážná část 

výkazů přesto musela být opravena a doplněna, teprve pak byly u nás přeneseny do formulářů 

StatExcel a NIPOSU – MK ČR. Sumáře slouží k porovnání výsledků regionální činnosti. Nemálo 

statistických údajů sledujeme a uchováváme v pověřené knihovně, následně je knihovníkům do 

výkazů doplňujeme.  

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

poskytnuta v těchto knihovnách: Hvězdlice, Nemojany, Hostěrádky-Rešov, Křižanovice u Bučovic, 

Zbýšov, Křenovice, Letonice, Vyškovské Vážany, Milonice, Kobeřice a Mouřínov. Revize proběhla  

i v Rousínově, tu si profesionální pracovnice provedla vlastními silami. Byla dokončena revize 

v Drnovicích, Podbřežicích, Brankovicích, Křenovicích. Započata a dokončena v Hostěrádkách-

Rešově (systém ARL), Křižanovice, Zbýšov (uloženy do RegARL). V Milonicích a ve Vyškovských 

Vážanech provedly pracovnice pověřené knihovny aktualizaci KF a retrokatalogizaci včetně revize.  

Do Výměnného fondu (VF) jsme nakoupili za finanční částku 549.190 Kč (po slevě 

374.597,56 Kč) a zpracovali 2.196 knih včetně 194 darů. Nákup i zpracování fondu byl zahájen 

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 375.000 Kč. Již čtvrtým rokem nakupujeme také audioknihy.  

Cirkulace výměnného fondu je stále nejvyužívanější službou regionálních funkcí, nové knihy 

jsou ihned rozebrány. Bylo vyexpedováno 340 souborů se 13.306 knihami a cirkulace je realizována 

průběžně. Počet i skladba knih expedovaných na jednotlivé MK se odvíjí od požadavků jednotlivých 

knihovníků i samotných čtenářů. Snažíme se, aby každá neprofesionální knihovna obdržela alespoň 

120 knih za rok.  

Nákup a zpracování KF z prostředků obce v letošním roce realizujeme pro 61 obcí. Do 

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

profesionální knihovny: Bučovice s pobočkami, Ivanovice na Hané a Rousínov s pobočkami, dále pak 

10 místních knihoven: Habrovany, Kojátky, Malínky, Mouřínov, Nové Sady, Podivice, Uhřice, 

Vážany nad Litavou, Zbýšov a Dražovice.  
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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 

o čerpání finanční zálohy a koncem roku je provedeno vyúčtování.  

Servis výpočetní techniky proběhl v knihovnách Křenovice, Heršpice, Hoštice-Heroltice,  

Letonice, Hostěrádky-Rešov, Moravské Prusy, Nížkovice, Pustiměř, Topolany, Rostěnice, Velešovice 

a Brankovice, kde jsme nainstalovali novou verzi Clienta Z39.50 ve formátu MARC21. Opravili jsme 

nastavení systému pro každou knihovnu. Ve čtyřech knihovnách byl následně zakoupen nový PC  

a knihovní systém jsme museli instalovat znovu. Ve třech knihovnách jsme pomáhali s instalací 

nových čteček čárových kódů.  

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí znamená zejména rozvoz souborů knih 

nakoupených z prostředků obcí a výměnného fondu. Častěji rozvážíme a svážíme výměnné soubory. 

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

osobní automobil. Ten slouží i k nákupu KF mimo Vyškov, dopravu služebního materiálu 

využívaného při technickém zpracování KF. Celkem bylo ujeto 3.440 km.  

Automatizace knihoven – v současné době je zpřístupněno 61 on-line katalogů místních 

knihoven na stránkách KKD. Zároveň je fond všech knihoven, pro které nakupujeme, dostupný 

v Katalogu regionu Vyškov, který je součástí on-line katalogu KKD. V rámci retrokatalogizace byly 

do regionálního katalogu začleněny Vyškovské Vážany a Milonice. On-line katalog má 65 knihoven  

a dvě pobočky, v letošním roce ho zakoupily Nesovice a Ivanovice na Hané.  

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

zapojeno do AKS 69 knihoven (včetně KKD) a 6 poboček. 

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 – Na podporu čtenářství vyhlásila pověřená knihovna pro knihovny regionu 

Čtenářskou výzvu ve variantách pro dospělé a mládež. Zapojilo se 8 knihoven a 5 z nich poslalo své 

výherce do okresního kola, jehož vyhodnocení proběhlo v prosinci v KKD. Na základě dobrých 

zkušeností z loňského roku pověřená knihovna nabídla na podporu kulturní činnosti akci pro děti 

Čteme pejskům. Tu naše pracovnice realizovala v letošním roce ve 3 knihovnách. Také workshop 

Skládání dekorací ze starých knih podnítil zájem knihovníků takovou akci uspořádat ve své knihovně.  

Do projektu Jižní Morava čte se zapojilo šest knihoven a projekt byl realizován.  

Díky podpoře dotace JMK pro malé knihovny a navýšené finanční částce na regionální funkce 

se zlepšilo prostředí v knihovnách a dochází k zvýšení úrovně služeb pro veřejnost. 
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Výkaz regionálních funkcí za rok 2016 

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Knihovna Karla Dvořáčka Rok   2016 

Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,200 

Počet obsluhovaných knihoven 87 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet poskytnutých konzultací 551 

  počet metodických návštěv 105 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

  počet obsloužených knihoven 87 

  počet zpracovaných statistických výkazů 88 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 37 

  počet všech vzdělávacích akcí 20 

      z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 10 

  počet všech účastníků 190 

      z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 99 

  počet všech vyučovacích hodin 39 

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

Porady   

  počet obsloužených knihoven 5 

  počet akcí 2 

  počet účastníků 9 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 9 

  počet revidovaných knihovních jednotek  34 956 

  počet revidovaných knihoven 6 

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 61 

  počet nakoupených knihovních jednotek 2 594 

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 61 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 2 879 

Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

  stav výměnného fondu k 31.12. 2016 24 808 

  roční přírůstek VF 2 196 

  roční úbytek výměnného fondu 544 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 002 

     z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 194 

Cirkulace VF   

  počet obsloužených knihoven 87 

  počet expedovaných souborů 340 

  počet svazků v souborech 13 306 

Servis automatizovaného knihovního systému   

  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automat.systému 17 

  počet akcí, zásahů 25 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet ujetých km 3 440 
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Řídící činnost 

Bohužel ani v tomto roce nemůžeme začít jinak, než opětovnou připomínkou, že již čtvrtým 

rokem pracujeme s nenavýšeným rozpočtem, přestože veškeré náklady neustále rostou a naše 

možnosti zredukovat či jinak ušetřit další náklady byly již všechny dávno vyčerpány. Rovněž 

celodenní provoz knihovny pro veřejnost zajišťujeme v omezeném počtu zaměstnanců (nadále zůstává 

jedno místo neobsazené), takže potíže s pokrytím provozní doby v případě nemoci či školení stále 

přetrvávají. 

Ani navýšení financí na nákup knih nebylo možné, přestože jejich cena stále narůstá (viz 

Knihovní fondy). Tento nedostatek se znatelně projevuje i v úbytku čtenářů a poklesu výpůjček, neboť 

požadované novinky nemůžeme nabízet ani v přiměřeném množství. 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. Rozpočet na nákup 

knihovních fondů je od roku 2012 beze změny. Abychom se dostali na úroveň roku 2009, kdy jsme 

měli 3.977 nakoupených dokumentů za rok (letos je to 3.379), a nákupem jsme se blížili ostatním 

knihovnám našeho typu, museli bychom tuto položku v rozpočtu navýšit minimálně o 100 tis. Kč.  

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

proto každoročně usilujeme i o získání finančních prostředků z jiných zdrojů, používáme tedy metodu 

Fundraisingu. Daří se nám každoročně uspět v projektech na MK ČR v programu VISK 3, 

samozřejmě oslovujeme i jiné dotační výzvy. 

Projekty – do dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR v programu 

Veřejná informační služba knihoven – VISK 3 jsme zaslali 3 projekty, které byly schváleny. Jedná se 

o Přechod na formát MARC21 a nová pravidla RDA, což představuje nezbytnou změnu, které se 

žádný knihovní systému nemůže vyhnout, pokud si chce zachovat nezbytnou kompatibilitu 

s knihovnami v České republice, v opačném případě by ani náš ARL nemohl nadále uplatňovat 

kooperativní zpracování dat. To souvisí i s naší povinností přispívat svými záznamy do Souborného 

katalogu ČR. Na tuto změnu jsme obdrželi částku 94 tis. Kč. Druhý projekt umožňuje Přechod 

RegARL na formát MARC21 a nová pravidla RDA pro knihovny regionu; což řeší totéž v našem 

regionu – obdrželi jsme částku 66 tis. Kč. Oba tyto projekty byly náročné na provedení a jsou 

zrealizovány (podrobněji o nich píšeme v oddílu Knihovní fondy). Poslední projekt Půjčování e-knih 

uživatelům regionu Vyškov byl  uskutečněn na podzim tohoto roku. Od listopadu si tedy naši uživatelé 

mohou e-knihy půjčovat prostřednictvím našeho on-line katalogu a číst dokumenty na mobilních 

zařízeních. Nová služba je určena obyvatelům města i regionu – na projekt jsme obdrželi 19 tis. Kč. 

Další zpracované projekty: Arteterapie pro zdravotně postižené občany a seniory v regionu 

Vyškovsko byl podán na Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury – získali jsme na 
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něj 11 tis. Kč; byl realizován rovněž na podzim. Projekt Muži čtou v Programu Knihovna 21. století 

nebyl schválen. 

Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov nám poskytla příspěvek na 

projekt Cestuj a buď aktivní s ICM ve výši 2 tis. Kč; projekt byl taktéž realizován. Nadace opět 

finančně podpořila i akci Vyškovský cedník. 

Na Jihomoravský kraj jsme podali žádost o podporu z dotačního programu Podpora rozvoje 

v oblasti kultury na cyklus přenášek Král a císař Karel IV. – byla nám přidělena částka 21 tis. Kč. 

Město Vyškov nám poskytlo dotaci 45 tis. Kč na Historická výročí roku 2016; využili jsme ji vedle 

oblíbených přednášek z historie i na připomenutí 120. výročí založení veřejné knihovny ve Vyškově. 

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. Jako 

každý rok jsme využili projekt Česká knihovna, kdy si můžeme z předloženého seznamu vybrat knihy 

tentokrát v hodnotě 6.000 Kč. Samozřejmě jsme pomohli realizovat tento projekt i ostatním 

profesionálním knihovnám našeho regionu. Více projektů jsme nemohli obeslat, protože ve většině 

případů je nutná finanční spoluúčast, kterou jsme nemohli z rozpočtu zajistit. 

Občanské sdružení Klub přátel KKD, o.s., představuje další významnou aktivitu, s jejíž 

významnou pomocí – díky získaným finančním prostředkům z grantů a od sponzorů – můžeme 

podporovat kulturní akce a další aktivity, do nichž bychom se jinak zapojit nemohli, např. Den pro 

dětskou knihu. Taktéž oblíbené Literární čaje by se bez tohoto finančního a organizačního zaštítění 

nemohly konat. 

Personální změny: Počátkem tohoto roku odešla do penze dlouholetá vedoucí útvaru služeb 

Dagmar Marušincová; na její místo byla jmenována Ludmila Orálková, dosavadní dlouholetá vedoucí 

oddělení volného výběru a půjčovny. Na uvolněné místo knihovnice byla vybrána Bc. Renata 

Dvořáková, která u nás již před mateřskou dovolenou pracovala. Od října pak nastoupila Mgr. Ivana 

Šrámková, ta nejdříve zastoupila dlouhodobě nemocného kolegu Karla Tenoru a v závěru roku, když 

odešel do důchodu, jej i nahradila. 

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

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

funkcemi po upgrade systému na MARC21 a nová pravidla RDA. Dále zaškolení do obsluhy 

multifunkční kopírky, půjčování e-knih uživatelům, práce s platebním terminálem. Pravidelně se 

pracovníci účastní školení pořádaných v MZK Brno. V letošním roce bylo stěžejní školení na 

Centrální portál knihoven České republiky, který byl v září spuštěn a do něhož se naše knihovna bude 

muset v následujících letech zapojit. Pracovní porady pro vedoucí oddělení se konaly pravidelně 
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každé pondělí a na jednotlivých odděleních pak probíhaly průběžně. Porada všech zaměstnanců KKD 

se konala v tomto roce třikrát. 

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

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

jejich znalostí je další standard a každý knihovník by měl absolvovat 48 hodin ročně. Získané 

informace slouží k rozšiřování nabídky služeb pro uživatele, což přispívá k vyšší návštěvnosti 

knihovny. Odborná knihovnická školení využíváme převážně v Moravské zemské knihovně v Brně, 

protože jsme limitováni finančními prostředky knihovny.  

Správa budovy: Po třinácti letech intenzivní činnosti v rekonstruovaném objektu je 

samozřejmě nezbytné počítat se stále častějšími nutnými opravami – a bohužel již nepůjde jen  

o běžnou údržbu. Nicméně z běžných oprav v tomto období byla největší (cca 19 tis.) výměna 

čerpadla v chladící jednotce s následnou opravou rozvodu chladícího média; mezi další opravy patří 

výměna čidla u výtahu, výměna zdroje napětí pro kamerový systém, výměna skla ve střešním okně 

v ZUŠ. V létě jsme povolali horolezce na čištění a drobné opravy okapů a krytiny (cca 7 tis.). 

Realizovala se též výměna 4 kusů požárního odvětrání v proskleném atriu (cca 41 tis.), dále výměna 

klimatizační jednotky v serverovně (cca 26 tis.). Další opravy se samozřejmě vzhledem ke stáří 

budovy dají předpokládat. 

Střešní krytina – po dosavadních drobných opravách dospěl její stav do stádia, kdy je 

nejbezpečnější i nejekonomičtější nahradit nevhodně zvolenou krytinu (šablony) za vhodnější, která 

by měla lepší vlastnosti a vydržela několik desetiletí. Pokud by nebyla tato oprava realizována, hrozí 

větší zatékání, 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. I letošní mírná zima se naštěstí na střešní krytině výrazně neprojevila, takže 

můžeme doufat, že vydrží o další rok, kdy bude nahrazena zcela novou. Proto jsme ještě v zimě začali 

s vyhledáváním vhodné náhradní krytiny. 

Nejdříve jsme dlouho čekali na nabídku fy Tondach; přišla až na konci března, byť inzerovali, 

že ji zhotoví do týdne. Následovalo několik konzultací s projektanty stavební firmy – nakonec jsme po 

několika změnách řešení dostali koncem června návrh řešení, kdy by bylo nutno všechna střešní okna 

demontovat a vyměnit – nová plechová střechy by přišla dle tohoto návrhu na 8,961.822 Kč. Nastalo 

tedy další kolo jednání s firmou Cembrit; jejich střešní krytina by byla sice dražší, ale nebylo by nutno 

zasahovat do střešních oken. Kalkulace stavební firmy se tak po mnoha konzultacích zhotovení 

opravy s touto krytinou dostala na částku 3,5 mil. Kč. Nejdříve však bude nezbytné vypracování 

projektové dokumentace – cca 30 tis. Kč 
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Po konzultaci a osobní návštěvě pana Radka Hübnera, experta na střešní krytinu, jsme se 

přiklonili k návrhu na šablonovou krytinu od výrobce Cembrit, a.s., v provedení Anglický obdélník – 

Horal. 

Tento typ je jako jediný použitelný od sklonu 18°; současně je ze všech i nejsilnější; osvědčil 

se rovněž pří opravě krytiny na vyškovské radnici. Anglický obdélník je moderní střešní krytina  

s vysokou estetickou přidanou hodnotou. Používá se pro zastřešení obytných i občanských staveb. 

Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Výrobce slibuje, že 

v dostatečném předstihu zhotoví tento typ šablon v barevném provedení grafit, takže nedojde 

k výraznému kontrastu s dalšími střešními doplňky (větrací komínky, oplechování střešních oken 

atd.). Střešní krytina od společnosti Cembrit, a.s., je charakteristická svou vysokou životností, která je 

zaručena poskytovanou zárukou až 30 let a nízkou hmotností. Ta je výhodou jak u rekonstrukcí, tak  

u novostaveb. Mezi její další výhody patří vysoká otěruvzdornost, stálá barevnost a snadná montáž. 

Bohužel se naléhavě hlásí další neodkladné opravy, na jejich finanční pokrytí sotva 

v rozpočtu na provoz najdeme zdroje, když veškeré z investičního fondu vyčerpáme koncem roku na 

úhradu nové střechy: 

Ohřívač vody slouží v budově od roku 2002 a dle vyjádření techniků ze servisní firmy Trasko 

je na hraně své životnosti, je zanesený vodním kamenem – hrozí zvýšená možnost havárie (prasknutí) 

a protékání vody do dolních pater. Firma nám zpracovala cenovou nabídku na nový ohřívač vody  

s montáží a dopravou v ceně do 60 tis. Kč. 

Řídící jednotka EPS (Elektropožárního systému) rovněž překročila svou technickou 

životnost: stará ústředna se chová nestabilně, při zkouškách nevyhlásila poplach z některých hlásičů, 

zamrzá ovládací panel, musí se restartovat. Opravovat starou ústřednu by bylo nerentabilní z důvodu, 

že není jasné, která část je příčinou těchto stavů. Je vysoce pravděpodobné, že jednotka EPS již další 

revizí v roce 2017 neprojde. Dle cenové nabídky představuje výměna stávající jednotky cca 50 tis. Kč. 

Oprava schodů u pěti vřetenových schodišť: Z volného výběru knih vede pět vřetenových 

schodišť na galerii s naučnou literaturou, jednotlivé schody jsou zhotoveny z kovových roštů  

a dodatečně byly pokryty kobercovou krytinou. V současné době jsou již rošty (do značné míry vinou 

nevhodného provedení) zprohýbané, propadlé a kobercová krytina na nich na mnoha místech 

prošlapána, proto je nutná celková rekonstrukce. Na tuto závadu upozornil technik BOZP a zadal nám 

úkol odstranit ji z bezpečnostních důvodů nejpozději v průběhu prázdninových měsíců, kdy je provoz 

knihovny pro veřejnost omezen. Odhadovaná cena výměny koberců a opravy roštů cca 80 tis. Kč.  

Zastínění atria řeší Varioscreen – externí stínící systém se speciální látkou, která zabraňuje 

nadměrnému slunečnímu záření ve 3. podlaží knihovny, ale nebrání v průniku denního světla; 

v letních měsících je nezbytná pro pohyb dětí v této částí dětského oddělení. Již koncem léta se zde 
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objevila závada – nefunkční vodivá lana textilie a střešních klapek; z nedostatku finančních 

prostředků však byla oprava ponechána na novou letní sezonu. Oprava je odhadována na 20 tis. Kč. 

S příslušnými odbory MěÚ jsme řešili i úpravy bezprostředního okolí knihovny – byla však 

jen opravena opěrná zídka nad chodníkem k ZUŠ; chátrající betonové schodiště opravil správce 

budovy, když ředitel ZUŠ zajistil potřebnou část betonu. V létě byla provedena oprava chodníku  

u vstupu do ZUŠ. Zaměstnanci knihovny nakonec dobrovolně přistoupili k vyčištění uschlého roští  

v „okrasných“ dřevinách a vyhrabání a odstranění zde dlouhodobě se nacházejícího odpadu od 

kolemjdoucích; bylo toho 17 pytlů. V tomto roští se však začalo dařit potkanům (dokonce se usadili 

v telekomunikační skříňce), obrátili jsme se na odbor životního prostředí, aby zde nasadil jedovaté 

nástrahy. K dalším požadovaným úpravám však nedošlo. Nejvíce nás tíží neřešení parkování na tzv. 

vyhrazených místech (pro knihovnu, ZUŠ a faru), ta bývají obsazena často ještě dříve, než ta 

nevyhrazená (jsou totiž ve stínu stromů), přičemž vždy nejméně polovina z nich nemá oprávnění zde 

parkovat, jenže za ta léta už všichni vědí, že je to tolerováno, neboť zde žádná sankce nehrozí. 

Nechtěně tak přispíváme k nešvaru, že značky a příkazy není nutné respektovat. Nám to však přináší 

obtíže při skládání knih a parkování našich či lektorských vozidel. 

Služební auto bylo v závěru roku 2015 nahrazeno novým vozem značky Dacia; vše zatím 

naznačuje, že to byla dobrá volba. Roční profilace auta se realizovala v požadované lhůtě, letos 

v lednu. 

Malování: Každoročně probíhá postupné vymalování jednotlivých částí budovy; v letošním 

roce – kdy zbývá již poslední etapa – jsme však nuceni pro nedostatek financí, tuto akci o dva roky 

odložit, neboť finanční prostředky odkládáme na již zmíněnou opravu střechy. Na stavu stěn 

v kancelářích i kuchyňkách, stejně jako na vzhledu třináct let používaných koberců, to však začíná být 

stále více viditelné. Nejvíce viditelné znečištění stěn správce objektu během prázdnin přetřel 

provizorně nátěrem. 

Obdobně neutěšená je i potřebná penetrace oken – o tuto pracnou a málo lukrativní opravu je 

minimální zájem, nebo naopak za takových finančních podmínek, na něž nemůžeme přistoupit. Fa 

Vrána nakonec našla vhodný způsob, který je ochotna vyzkoušet – pro nedostatek financí jsme však 

nuceni tyto práce rovněž odsunout do dalších let. Okenní žaluzie stále častěji vykazují značné 

opotřebování, jejich výměna bude v nejbližší době nezbytná. 

Bibliobox – o této úspěšné investici pojednáváme v kapitole o službách knihovny, rovněž tam 

informujeme o zavedení dalších nových tzv. knihobudek.  

Bezpečnostní brány jsou původní z roku 2003, logicky tedy již za svou technickou životností. 

Další oprava náhradou za repasované komponenty již nebyla možná, proto jsme přistoupili ke 

kompletní výměně tzv. controleru; oprava byla realizována v září. 
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Kamerový systém – ač nový, nepracoval vždy korektně. Opakovaně došlo k poruchám na 

zařízení v 1. NP, které vyústily v zastavení provozu. Následnou kontrolou byly zjištěny poruchové 

stavy a omezení funkčnosti v napájení. Proto bylo nutno investovat do nového napájení (cca 6.500 

Kč). Během prázdninových měsíců při roční profylaktické revize zjistila dodavatelská firma poruchy 

v napájení i v 2. NP. Proto bylo vyměněno napájení i v tomto patře. Bohužel opakované problémy 

s napájením vyřadily z provozu UPS napájení řídící jednotky. Provizorně je zařízení připojeno přes 

lištu s přepěťovou ochranou.  

Policie ČR: Objevil se nový problém, s jehož řešením se na nás obrátila i Policie ČR. Jde  

o zneužití sítě KKD pro rozesílání hanlivých mailů. Struktura sítě Wi-Fi nedovoluje dohledat 

odesílatele. Policie ČR není schopna podle současné legislativy zajistit a zpřístupnit potřebné 

náležitosti pro dohledání odesílatele. Případné další změny na struktuře sítě umožňující evidenci  

a kontrolu takového jednání je možné po změně HW a SW takového rozsahu, které nelze v rámci 

postupných změn akceptovat pro jejich finanční a technickou náročnost. 

Revize: Veškeré revize v budově jsou prováděny v požadovaných termínech, a to za součinnosti 

správce budovy, případně správce LAN s externím bezpečnostním technikem. V létě byla provedena 

revize hromosvodní soustavy, neboť již další odklad (po rekonstrukci střechy) nebyl možný. Výsledky 

měření ukázaly správnost volby řešení této sestavy. 

Na jaře byly zahájeny kroky pro zprovoznění platebního terminálu KB jako další prostředek 

služby pro veřejnost. Pro nutnost koordinace s dodavatelem systému a vynucených úprav 

v knihovnickém programu bylo zařízení uvedeno do ostrého provozu k 1. červnu 2016.  

Technické vybavení – HW, SW: S ohledem na dobu využívání zařízení PC kiosků pro 

prezentaci knihovnického katalogu budeme po osmi letech bezproblémové služby nuceni začít hledat 

odpovídající náhradu. Komplet těchto zařízení nahrazuje papírové katalogy a pro provoz knihovny je 

nezbytný. Bohužel není dostatek firem v tomto segmentu trhu a tato skutečnost se odráží na cenových 

nabídkách. Během tohoto roku probíhalo hledání potencionálních dodavatelů v reálném objemu 

finančních nákladů. Na podzim jsme provedli předběžné poptávkové řízení. Bohužel se ozvala pouze 

jediná firma, na jejímž základě byla vytvořena rámcová nabídka odpovídající podmínkám zadání. 

Nákup techniky může být řešen v případě přidělených prostředků z programu VISK. 

Byly provedeny kroky pro budoucí převedení poštovních služeb na systém firmy Microsoft. 

Akce nebyla dokončena z důvodu zatím nevyjasněných finančních nákladů v budoucnu. Během 

podzimu žádné vyjádření nedošlo. Navíc se zjistilo, že na stanicích s operačním systémem Windows 

XP nelze zvolenou konfiguraci provozovat. Podařilo se zajistit a zprovoznit zálohovací zařízení NAS; 

předešlé bylo zničeno elektrickým výbojem či přepětím.  

V červnu bylo realizováno výběrové řízení na dodávku PC a byl vybrán dodavatel. Stanice byly 

dodány, bohužel však již nešlo použít nastavení Windows 7. Při instalaci s operačním systémem 



 57 

Windows 10 na síti Novel se doposud nepodařilo nastavit stabilní pracovní prostředí pro práci v síti 

v kombinaci s prací v knihovnickém systému. Na technicky odpovídajících stanicích (Windows 7) byl 

instalován SW Microsoft Office současně platné verze 2016. 

S panem Radkem Brázdou, vedoucím oddělení informatiky MěÚ Vyškov, jsme konzultovali 

možnost čerpání financí ze strukturálních fondů za velice příhodných podmínek pro knihovnu  

i zřizovatele. V podzimních měsících jsme se touto možností intenzivně zabývali a zahájili řadu 

jednání s firmami, které by nám v této činnosti mohly být prospěšné. Nevýhodou jsou poměrně 

značné úvodní finanční náklady pro zajištění zapojení. Finanční výhoda se však projeví během 

technické realizace, kdy je značná část nákladů vrácena po dokončení prací. Podle informací z jiných 

organizací je využívání těchto možností cílem intenzivní koordinace všech zainteresovaných složek. 

Pro maximální využití této možnosti jsme v závěru roku zpracovali potřebné informace, abychom 

projekt Modernizace datové sítě a IT prostředků pro zajištění nových funkčností informačního systému 

knihovny mohli počátkem následujícího roku předložit zřizovateli ke schválení. 

Problematika elektrických a datových rozvodů: Zvýšil se počet oprav a poruchových stavů 

na zálohovacích zařízeních UPS. Zpětnou analýzou bylo zjištěno, že v prostorách budovy KKD 

dosahují tato zařízení maximální technické životnosti kolem 6 let. Další používání spojená s nákupem 

náhradních baterií jsou ekonomicky nerentabilní, protože většinou v sedmém roce používání dochází 

k poruchám zamezujícím dalšímu bezporuchovému provozu. Náklady na opravu se stávají vzhledem 

k ceně nových UPS nerentabilní. Z toho důvodu se postupně stanovuje stáří zařízení v knihovně  

a příslušné náklady budou zahrnuty do zvýšení provozně finančních potřeb na další období. Dále se 

prokázalo, že PC s plně fungující UPS trpí menším sklonem k poruchám, s čímž souvisí nižší náklady 

na opravy a nákupy nových komponentů. Samozřejmě se tím zkracuje nutný čas správce IT při 

zjišťování zdrojů závad. UPS však není řešením problémů s elektrickou sítí, je to pouze pomůcka pro 

některé chybové stavy v elektrické síti. 

Během podzimních měsíců došlo k další devastaci 2 kusů UPS v provozním umístění. Bohužel 

nejsou prostředky pro nákup náhrady. Zařízení je provozováno (1 x PC + 1 x kamerový systém) bez 

ochrany, což v prostorách knihovny snižuje jeho životnost. V poslední pracovní týden před koncem 

roku došlo k elektrickému rázu v prostorách knihovny značně ovlivňujícímu provoz. Pracoviště 

XEROX WorkCentre bylo vyřazeno z provozu, síťový provoz byl postupně eliminován, až musely 

být pracovní stanice přenastaveny. Po servisu (SPIN – XEROX) v rámci smlouvy došlo k nápravě. 

Nákladově nebyla knihovna zatížena, ale provoz byl na 2 dny omezen, detekce a náprava situace stály 

asi 6 hodin práce správce IT. Protože platí příkaz o evidenci a vyčíslení nákladů chybových  

a poruchových stavů, bude vhodné stanovit způsob a požadované parametry pro tuto evidenci. 

V  září došlo k  poruše na klimatizaci v serverovně; v rámci servisu byla opravena. 
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Nadále se snažíme udržovat funkční kontakty s odborníky na datové a elektrické sítě a průběžně 

konzultujeme další možnosti řešení naší situace.  

Během letní celozávodní dovolené byla provedena konverze výměnného formátu UNIMARC na 

MARC21. Díky předešlé přípravě byl technický proces změny bezproblémový. Vzhledem k rozsahu 

problematiky je tento výsledek více než uspokojivý. Během prázdninových měsíců se také podařilo 

plně zprovoznit program pro vzdálenou správu stanic. Nyní jsme schopni „na dálku“ spolupracovat se 

stanicemi v budově knihovny z jednoho místa a navíc jsme otestovali a zprovoznili i vzdálenou 

komunikaci se stanicemi regionálních knihoven. Daná služba neslouží k opravám uživatelských 

provozních stavů počítače. Je nám prospěšná pro dohled a nastavení knihovnických programů 

v okamžiku nejasností nebo implementace novinek. 

V roce 2014 přestal být firmou Microsoft podporován operační systém Windows XP. Pomocí 

jiných volně šiřitelných programů jsme byli dosud schopni to eliminovat. Nyní končí i podpora těchto 

programů, takže od září 2017 nebude knihovna schopna bezpečně provozovat stanice se zmíněným 

operačním systémem. 

Během prvního pololetí se podařilo plně zprovoznit aplikaci TeamViewer. Došlo k výraznému 

zrychlení prací. Obzvláště při pracích na vzdálených místech eliminuje nutnost osobní přítomnosti  

a tak se výjezdy na obce snižují a v případě nutnosti jsme již připraveni a zjištěné skutečnosti jsou 

v okamžiku výjezdu otestované nebo alespoň konzultované (Křenovice, Hoštice-Heroltice, Milonice, 

pobočka SVN ad.). 

Spolupráce: Ředitel knihovny i nadále pracuje v regionálním i celorepublikovém výkonném 

výboru SKIP – kam byl letos opětovně zvolen – 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. Zdeňka Adlerová je stále předsedkyní Sekce 

knihovníků – trenérů paměti a současně i dlouhodobě působí jako lektorka tréninku paměti, ekonomka 

Soňa Křetinská současně působí (samozřejmě mimo pracovní dobu) jako pokladní regionální 

organizace. Celkem šest našich zaměstnanců je členem SKIP, což je i v celostátním měřítku velmi 

dobré zastoupení. 

KKD spolupracuje s ostatními příspěvkovými a organizacemi ve městě, i s dalšími sdruženími, 

která vyvíjejí obdobnou činnost. Dle svých možností se snaží vycházet vstříc svému zřizovateli, od 

roku 2012 se konají v sále knihovny volby tří okrsků. V letošním roce se konaly krajské volby, jejich 

termín nám zasáhl do závěru Týdne knihoven; museli jsme se tomu přizpůsobit. 

Kontrolní činnost: Každý měsíc se pravidelně provádí kontrola dodržování bezpečnosti práce  

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a to na základě mandátní smlouvy s bezpečnostním 
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technikem Mgr. Karlem Šolcem. Ten zároveň provádí vstupní a periodická školení BOZP a PO našich 

zaměstnanců. Dne 15. září se konalo jako každoročně společné školení všech zaměstnanců KKD  

i ZUŠ. V návaznosti na to probíhaly i preventivní lékařské prohlídky u závodní lékařky MUDr. Jany 

Pavlasové; dle nové Smlouvy o poskytování pracovnělékařské služby (§ 260 odst. 2 obchodního 

zákoníku). Během roku probíhaly četné revize a kontroly – v srpnu nezávislý audit (AK Konsult, 

s.r.o.) a v září kontrola úhrad sociálního a důchodového pojištění. Ve všech případech nebyly 

shledány žádné nedostatky. 

Propagace: Z finančních důvodů je stále omezena propagace formou plakátků  

a letáků; určité zlepšení je díky spolupráci s MKS – umožňují nám 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. Další 

informace o dění v knihovně čtenáři naleznou v prostorách knihovny. S aktuálním děním jsou 

uživatelé seznamováni prostřednictvím mailů, několika webových stránek a sociálních sítí. 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 – 93, ve Vyškovských novinách – 44, v Právu – 1, 

ve Vyškovském zpravodaji – 29, v 5+2 dny – 1, nebo i v odborných knihovnických časopisech: 

Bulletin SKIP – 1, Duha – 2, Čtenář, měsíčník pro knihovny – 1. Zde to byl text: RAŠKA, Vladislav. 

Z pokladů… Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: dílo Aloise Musila.  Příspěvkem do této rubriky 

jsme byli poctěni jako první veřejná knihovny vůbec – dosud zde totiž publikovali knihovny 

s konzervační povinností, kde se uchovávání vzácných knih samozřejmě očekává. Uvádíme to 

k dokreslení níže uvedené naší aktivitě – faktografii regionu. 

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. Především VYMIK (Vyškovský městský informační kanál) uvádí týdenní 

pozvánky na naše akce a reportáže ze zvlášť významných pořadů. Z uvedeného přehledu vyplývá, že i 

s omezenými finančními prostředky dělá knihovna pro propagaci maximum. Přesto to není dostačující 

a bylo by potřebné do propagace knihovny investovat, a tím přilákat i více návštěvníků. O mnoha 

poskytovaných službách knihovny – jak se často přesvědčujeme – vyškovští občané vůbec 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 



 60 

jediná knihovna na světě. Pravidelně publikujeme v odborném tisku články o regionálních 

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 uživatele, 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 prvním pololetí jsme věnovali opět pozornost dílu Karla Dvořáčka, jehož 70. výročí 

úmrtí jsme loni vzpomínali – připravili jsme nově získané studie, články a různé texty do čtyř svazků 

pro potřebu našeho regionálního oddělení. Jeho doplněnou bibliografii s množstvím nových položek 

jsme předali knihovnám s celostátní působností. Regionální tematice se věnují i pravidelné výstavy 

v prostorách knihovny a vždy jednou do roka i výstava v TIC – letos to byla kulturně místopisná 

výstava Po stopách osobností Vyškovska. 

Ocenění: Po loňském udělení osobního ocenění dvěma našim pracovníkům (nyní již bývalé 

vedoucí útvaru služeb a řediteli), kteří obdrželi titul Velkomoravský knihovník, byl na valné hromadě 

SKIP poctěn ředitel Cenou českých knihovníků 2016, která se uděluje jedenkrát za tři roky pěti 

pracovníkům za celoživotní přínos českému knihovnictví. Je to samozřejmě současně i ocenění 

knihovny, ze které tito zaměstnanci pocházejí. Mimo tato oficiální ocenění nás snad ještě více těší 

častá a nevynucená slova uznání od našich uživatelů třeba na Facebooku (např. Jste boží!). 

Navzdory stále netrvajícímu a neměnnému rozpočtu udržujeme svou činnost na trvale 

nadstandardní úrovni. Ocenění naší práce uživateli knihovny nás však naplňuje uspokojením. 
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Rozbory zpracovali: 

 

Dr. Vladislav Raška, ředitel 

Jaroslava Barová, zástupkyně ředitele 

Soňa Křetinská, ekonomka 

Ludmila Orálková, vedoucí služeb 

 

Ve Vyškově dne 27. ledna 2017 

 

 

 

Dr. Vladislav Raška 
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