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Úvodní slovo 

V září 2017 tomu bylo již čtrnáct let od slavnostního otevření Knihovny Karla Dvořáčka 

v nové stávající budově. Zdaleka ne každé město velikosti a významu Vyškova se může pyšnit takto 

krásnou reprezentativní knihovnou ve svém centru. 

V těchto velkorysých podmínkách se knihovna záhy stala respektovanou institucí, jejíž 

význam daleko přesahuje hranice města i okresu Vyškov a je právem řazena k „pilířům 

jihomoravského knihovnictví“. Připomeňme v této souvislosti alespoň ocenění Svazu knihovníků  

a informačních pracovníků ČR – Městská knihovna roku 2015 v kategorii měst do 50 000 obyvatel. 

Pro moderní knihovny je dnes samozřejmostí nabízet čtenářům mimo své základní poslání  

i pestrý kulturní a vzdělávací program. V naší knihovně proběhlo v letošním roce 395 besed, 

přednášek, křtů knih, literárních a hudebních pořadů, vernisáží výstav a dalších kulturně-vzdělávacích 

akcí, kterých se zúčastnilo 13.419 návštěvníků všech věkových kategorii. Přičteme-li k tomu přes 

80.000 návštěv našich téměř 5.000 čtenářů je zřejmé, že knihovna si udržuje ve společenském  

a kulturním životě Vyškova své nezpochybnitelné postavení. 

Tak jako jiné společenské instituce i knihovny a knihovnictví však musí reagovat na nové 

výzvy měnícího se světa – digitalizaci, informační hojnost, internacionalizaci, stárnutí populace ad. – 

což klade vysoké nároky na další vzdělávání knihovníků i na techniku a technologie, bez jejichž 

adekvátní modernizace a průběžných inovací nelze s tempem doby držet krok. V blízké budoucnosti 

nás tak čekají nezbytné a nemalé investice do informační technické infrastruktury, ale i např. do 

výměny střešní krytiny a dalších menších oprav, které budova s léty provozu zasluhuje. 

Jakkoli jsou materiální podmínky knihovny důležité, to nejcennější jsou bezesporu její čtenáři 

a návštěvníci. Ať už si přijdou vypůjčit knihu, shlédnout výstavu, vyslechnout přednášku nebo jen tak 

diskutovat se svými přáteli nebo spolužáky, knihovna by jim měla být bezpečným zázemím, kam se 

rádi vrací za podměty duševního rozvoje i prožitkem krásy. 

Našim nekončícím úkolem zkrátka zůstává budovat moderní servisní organizaci, odpovídající 

standardem svých služeb požadavkům 21. století a v souladu se současnými trendy posilovat její 

význam jako otevřeného vzdělávacího, kulturního, komunitního a kreativního centra. 
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 Děkuji svému předchůdci, dlouholetému řediteli Dr. Vladislavu Raškovi, za zkušenosti, které 

mi během prvních měsíců úřadování v jeho křesle předal, ostatním zaměstnancům za vlídné přijetí do 

kruhu „knihovníků“ a radním města Vyškova za důvěru, kterou do mě mým jmenováním vložili. 

 

Ve Vyškově 30. ledna 2018 

 

 

Mgr. Pavel Klvač 

ředitel Knihovny Karla Dvořáčka 

 

 

 

 

 

 

Mikulášský koncert BabyBandy 
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti knihovny 

Knihovní fondy 

V roce 2017 bylo zpracováno pro KKD a region 8.217 (loni 8.678) knih a dalších dokumentů. 

Koupeno bylo 7.808 knih, darem jsme získali 321 knih. Celková cena těchto vyexpedovaných knih 

činí 1.541.548,40 Kč. Mezi zpracovanými dokumenty bylo 33 knih s regionální tématikou; převažují 

publikace o historii obcí. Během tohoto období bylo celkem zpracováno 8.106 titulů knih. 

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

knihovní fond vyčleněna (660.000 Kč KKD), dále pak na finančních částkách, které poskytují obce 

svým knihovnám (522.000 Kč) a finanční částce určené na výměnný fond (354.000 Kč) z rozpočtu na 

regionální funkce. V roce 2017 bylo nakoupeno v naší knihovně 3.292 knih a zpracováno 236 darů. 

Díky stejnému rozpočtu jako v předchozích letech počet nakoupených titulů neustále klesá. Průměrná 

prodejní cena knihy je 285 Kč (loni 281,42 Kč). Získaná množstevní sleva za nákup knih představuje 

částku 688.779,60 Kč z celkové finanční částky 2.230.328 Kč, to znamená, že průměrná cena 1 knihy 

po odečtení množstevní slevy činila 197,77 Kč (v loni 194,84 Kč), což je nárůst o 2,59 Kč na jedné 

knize.  

Akvizice byla prováděna nákupem v distribučních velkoobchodech (převážně přes internet)  

i přímým nákupem od jednotlivých nakladatelů. Dobrá spolupráce je především s velkoobchodem 

Euromedia se slevou 33%. Kosmas ponechal slevu 30 %, stejně tak nakladatelství Albatros a Alpress. 

V nakladatelství Dobrovský a Jota nakupujeme se slevou 35%. Pokračujeme s nákupem levných knih, 

které přidělujeme do knihoven, na něž obecní úřady mají  velmi nízký rozpočet. 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. Pokles nákupu může také způsobit snížení 

rabatu u dodavatelů, protože nebudeme mít takový množstevní odběr jako v minulých letech.  

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

čtenářem z fondu vyřazeny a nebyly nově vydány, jejich nákup je zde cenově výhodnější. Zároveň se 

snažíme knihy získat od čtenářů jako dar prostřednictvím výzvy na sociálních sítích. 

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. 

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.  
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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 3 292 236 947 583,00 287,84 659 014,25 200,19 

  CD 88   20 028,00 227,59 20 028,00 227,59 

  Časopisy 176   97 236,50 552,99 97 236,50 552,99 

knihy+ostatní    3 556 236 1 064 937,50 299,48 776 368,75 218,33 

VF   1 802   513 472,00 284,95 353 634,09 196,25 

VF+ K K D   5 182 236 1 481 083,00    285,81    1 032 676,34    199,28 

Brankovice   50 17 14 771,00 295,42 10 144,54 202,89 

Drnovice   108 25 32 220,00 298,33 22 181,67 205,39 

Slavkov   196 43 58 924,00 300,63 40 583,66 207,06 

celkem za  knihovny   354 85 105 915,00 299,19 72 909,87 205,96 

MLK   2 360   663 358,00 281,08 455 990,19 193,22 

celkem knihy   7 896 321 2 250 356,00 285,00 1 561 576,40 197,77 

                

celkem   7 896 321 2 347 682,50 297,33 1 658 902,90 210,09 

 

V roce 2017 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám 2.799 (v roce 2016 2.594) 

knihovních jednotek za 769.273 Kč. Po odečtení získané množstevní slevy 240.372,94 Kč zaplatily 

však obce jen 528.900,06 Kč. Zálohy složené na náš účet činily 522.000 Kč, což je o 35.500 Kč více 

než v roce 2016. 

Ve sledovaném období bylo vyexpedováno z ODZF celkem 286 souborů nových knih. Na 

profesionální knihovny bylo zasláno 439 knih v 49 souborech, na oddělení veřejných knihoven bylo 

předáno 41 souborů s 2.360 knihami, na jednotlivá oddělení KKD bylo vyexpedováno 166 souborů 

s 3.528 knihami a výměnný fond byl vyexpedován ve 30 souborech s 1.802 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 knihovnu Slavkov měsíčně.  

Pracovnice regionu z oddělení veřejných knihoven vyexpedovala pro jednotlivé knihovny na 

okrese 2.799 knih ve 277 souborech. 
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Knihy pro místní knihovny  

Knihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva Vyúčtování Celkem svazků 

  Kč   

Bošovice 3 000,00 4 401,00 1 333,74 3 067,26 17,00 

Bohdalice 8 000,00 12 096,00 3 804,37 8 291,63 44,00 

Dětkovice 5 000,00 7 325,00 2 305,39 5 019,61 25,00 

Drysice 10 000,00 14 558,00 4 489,48 10 068,52 55,00 

Heršpice 8 000,00 12 652,00 4 091,59 8 560,41 48,00 

Hodějice 20 000,00 29 220,00 9 175,12 20 044,88 103,00 

Holubice 10 000,00 14 522,00 4 483,51 10 038,49 51,00 

Hostěrádky 15 000,00 21 672,00 6 437,52 15 234,48 71,00 

Hoštice 8 000,00 11 739,00 3 688,99 8 050,01 39,00 

Hrušky 15 000,00 22 078,00 6 833,92 15 244,08 78,00 

Hvězdlice 15 000,00 22 325,00 7 261,02 15 063,98 74,00 

Chvalkovice 4 000,00 5 978,00 1 949,99 4 028,01 22,00 

Komořany 5 000,00 7 505,00 2 391,48 5 113,52 24,00 

Kozlany 18 000,00 26 685,00 8 463,97 18 221,03 91,00 

Kobeřice 25 000,00 36 356,00 11 254,86 25 101,14 129,00 

Krásensko 7 000,00 10 150,00 3 122,72 7 027,28 39,00 

Křenovice 15 000,00 22 561,00 7 158,06 15 402,94 78,00 

Křižanovice 10 000,00 14 757,00 4 681,58 10 075,42 52,00 

Kučerov 5 000,00 7 455,00 2 386,98 5 068,02 25,00 

Letonice 15 000,00 22 184,00 6 989,45 15 194,55 74,00 

Lovčičky 7 000,00 10 312,00 3 216,06 7 095,94 39,00 

Luleč 6 000,00 8 650,00 2 611,96 6 038,04 29,00 

Lysovice 6 000,00 8 916,00 2 793,23 6 122,77 35,00 

Mor.Málkovice 10 000,00 14 379,00 4 307,75 10 071,25 61,00 

Medlovice 2 000,00 3 158,00 1 009,18 2 148,82 11,00 

Milešovice 5 000,00 7 525,00 2 364,51 5 160,49 26,00 

Milonice 4 000,00 5 860,00 1 797,43 4 062,57 20,00 

Moravské Prusy 7 000,00 10 234,00 3 158,91 7 075,09 36,00 

Mouchnice 5 000,00 7 412,00 2 351,12 5 060,88 27,00 

Němčany 5 000,00 7 415,00 2 406,18 5 008,82 25,00 

Nemochovice 4 000,00 5 979,00 1 894,29 4 084,71 20,00 

Nemojany 8 000,00 11 673,00 3 641,57 8 031,43 43,00 

Nemotice 3 000,00 4 396,00 1 303,11 3 092,89 17,00 

Nesovice 13 000,00 18 437,00 5 325,84 13 111,16 68,00 

Nevojice 7 000,00 10 134,00 3 098,29 7 035,71 36,00 

Nížkovice 4 000,00 5 869,00 1 828,85 4 040,15 21,00 

Olšany 4 000,00 5 869,00 1 844,89 4 024,11 21,00 

Orlovice 7 000,00 10 155,00 3 038,06 7 116,94 46,00 

Otnice 10 000,00 14 870,00 4 675,36 10 194,64 50,00 

Pístovice 4 000,00 6 009,00 1 925,25 4 083,75 21,00 

Podbřežice 5 000,00 7 454,00 2 354,94 5 099,06 25,00 
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Knihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva Vyúčtování Celkem svazků 

Podomí 2 000,00 3 410,00 1 023,00 2 387,00 10,00 

Pustiměř 10 000,00 14 739,00 4 688,36 10 050,64 52,00 

Radslavice 10 000,00 14 896,00 4 871,88 10 024,12 54,00 

Račice 6 000,00 8 819,00 2 808,57 6 010,43 31,00 

Rašovice 6 500,00 9 713,00 3 121,11 6 591,89 38,00 

Ruprechtov 4 000,00 5 938,00 1 915,09 4 022,91 22,00 

Snovídky 10 000,00 14 825,00 4 731,92 10 093,08 52,00 

Studnice 5 000,00 7 342,00 2 333,59 5 008,41 27,00 

Šaratice 5 000,00 7 201,00 2 197,17 5 003,83 27,00 

Švábenice 6 000,00 8 849,00 2 754,54 6 094,46 30,00 

Topolany 7 000,00 10 202,00 3 193,96 7 008,04 39,00 

Tučapy 3 500,00 5 101,00 1 501,89 3 599,11 19,00 

Vážany V. 6 000,00 9 010,00 2 910,48 6 099,52 30,00 

Vážany nad Litavou 5 000,00 7 415,00 2 388,95 5 026,05 23,00 

Velešovice 10 000,00 14 390,00 4 332,17 10 057,83 54,00 

Zelená Hora 4 000,00 6 059,00 1 955,52 4 103,48 20,00 

Zvonovice 3 000,00 4 524,00 1 389,09 3 134,91 16,00 

Celkem stř.10 450 000,00 663 358,00 207 367,81 455 990,19 2 360,00 

            

Brankovice 10 000,00 14 771,00 4 626,46 10 144,54 67,00 

Slavkov 40 000,00 58 924,00 18 340,34 40 583,66 239,00 

Drnovice 22 000,00 32 220,00 10 038,33 22 181,67 133,00 

Celkem stř.9 72 000,00 105 915,00 33 005,13 72 909,87 439,00 

            

Celkem zálohy 522 000,00 769 273,00 240 372,94 528 900,06 2 799,00 

            

Vyškov 650 000,00 947 583,00 288 568,75 659 014,25 3 528,00 

            

Celkem KKD 650 000,00 947 583,00 288 568,75 659 014,25 3 528,00 

            

VF 354 000,00 513 472,00 159 837,91 353 634,09 1 802,00 

            

Celkem okres 1 526 000,00 2 230 328,00 688 779,60 1 541 548,40 8 129,00 

 

Z výměnného fondu bylo v roce 2017 na knihovny regionu z oddělení veřejných knihoven 

expedováno 331 souborů s 13.531 svazky. V rámci plnění regionálních funkcí – rozvoz zpracovaných 

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

najeto 3.226 km. Knihovníci místních knihoven uskutečnili 158 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 2017 zharmonizováno 2.355 jmenných autorit, 62 korporací a 350 věcných 

hesel. Námi bylo vytvořeno 337 jmenných autorit. Stále průběžně opravujeme a zvyšujeme úroveň 

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

on-line katalogu. V letošním roce bylo opraveno 843 záznamů. Nadále pokračují 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. Nová pravidla RDA jsou 

náročnější na zpracování, proto i v roce 2017 jsme pokračovali na zkvalitnění záznamů knih jak 

nových, tak i starších, které upravujeme a doplňujeme. Naše knihovna je povinna zasílat záznamy do 

Souborného katalogu Národní knihovny, a proto musí mít záznamy patřičnou úroveň, aby byly 

převzaty. Díky stejnému výměnnému formátu s ostatními knihovnami, můžeme spolupracovat na 

přebírání a zasílání záznamů. Tato kooperace usnadňuje a zrychluje práci katalogizátorkám.  

Pokračuje projekt půjčování e-knih. Do knihovního systému bylo implementováno okolo 5 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 i v roce 2017 důsledně dbáno na ochranu všech 

knihovních jednotek – knih, periodik, CD i audioknih. Přebaleno a opraveno bylo 1.480 dokumentů. 

Byl kladen důraz především na aktualizaci a transparentnost fondu. Průběžně  probíhala kontrola 

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

pokračovali v aktualizaci a odpisech u beletrie i naučné literatury. Odepsáno bylo 2.868 převážně 

zužitých knih (B-2.061, N-438, M-259, MN-56, H-54). Tyto byly pak následně nabídnuty obyvatelům 

Vyškova v  oblíbených bazarech před knihovnou.  

Přírůstek zvukového fondu v roce 2017 činil 88 nových audioknih v celkové hodnotě 20.028 

Kč. Průměrná cena zvukové jednotky je 227,59 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 469 audioknih. Po dokončení revize a odepsání zužitých CD 

byly vytvořeny nové, aktuální seznamy v tištěné i elektronické podobě. 
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Chod studovny a čítárny zajišťuje referenční oddělení. V roce 2017 knihovna odebírala 176 

titulů novin a časopisů, z toho 20 periodik dostáváme darem, 28 periodik je předplaceno za výhodnou 

cenu v remitendě. Některá periodika zanikla (Audio video, Gól, Ladění), nově byly objednány: 

Týdeník Echo, Nové proměny bydlení, Military revue, Moje země, First class. Celková hodnota 

nakoupených tiskovin je 97.236,50 Kč, průměrná cena za předplatné jednoho titulu periodik činí  

553 Kč. Ve studovně čtenáři mají k dispozici 11 zpravodajů měst a obcí Vyškovska. Průběžně se 

kontroluje uspořádání a stav periodik, v závislosti na jejich opotřebení a stáří probíhá vyřazování. 

 

 

 

Přílohy – grafy ukazatelů 

 Knihovní fond 

 Přírůstky 
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Služby čtenářům 

V roce 2017 bylo zaregistrováno 4.809 (loni 4.944) čtenářů (900 dětí a 3.909 dospělých), což 

představuje okolo 23,3 % obyvatel Vyškova. Knihovnu navštívilo 88.176 uživatelů, a to jak 

registrovaných čtenářů, tak i uživatelů, kteří využívají jiné služby knihovny než půjčování dokumentů. 

Uspořádali jsme 395 akcí, kterých se účastnilo 13.419 návštěvníků. Registrovaní čtenáři si vypůjčili 

193.748 dokumentů. Čtenářům také nabízíme on-line služby - prodloužit si výpůjční lhůtu přes 

internet, rezervaci 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 nebo vrací knihy do Biblioboxu (rozepsáno níže). Stále více uživatelů také využívá wifi 

připojení v prostorách knihovny, na které se mohou připojit se svými mobilními zařízeními. Tito 

návštěvníci nejsou evidováni. 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. V loňském roce je 

zhlédlo celkem 58.330 návštěvníků. Dlouhodobým virtuálním projektem, ve kterém pokračujeme, je 

fan stránka KKD Vyškov na Facebooku (FB). Ke konci roku měla tato stránka 1.499 fanoušků, což je 

opět o bezmála 200 nárůst. Informace na FB jsou denně aktualizovány a doplňovány a jsou propojeny 

se sociální síti Twitter - www.twitter.com@kkd_vyskov, kde se automaticky zobrazují. Zde jsme 

zaznamenali v letošním roce nárůst a máme již 1.114 „followers“, to je následovatelů. Již celý rok 

propagujeme svou činnost na  Instagramu, kde jsme zveřejnili 426 fotografií, které zhlédlo 873 

zájemců a zřídili jsme knihovní kanál na Youtube, kde jsme uveřejnili 122 propagačních videí, které 

zhlédlo 10.490 zájemců. Pracovnice dětského oddělení vede Webíček malých čtenářů 

http://detskestranky.webnode.cz a na Facebooku děti najdou informace z dětského oddělení i T-klubu. 

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 naši práci propaguje.  

Počet návštěvníků on-line katalogu byl 58.552. Prodloužení výpůjční doby nebo vytvoření 

rezervace přes on-line katalog využilo 18. 201 našich čtenářů.  

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

4.322 uživatelů. 

Vyškovská knihovnická „keška“ oslavila v loňském roce osmé 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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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, ale nevýhodou je, že 

takto vrácené knihy nejsou započítávány do návštěvnosti knihovny. Jednáme o upravení knihovního 

systému, aby se tato služba dostala do statistik. Další službou je zřízení  tzv. „knihobudek“ pro občany 

ve středisku Maják, kavárně Jánský 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.  

Naše služby jsou zaměřeny také pro imobilní spoluobčany, kterým již řadu let zajišťujeme 

výpůjční službu v jejich domovech. Každý měsíc si mohou z nachystaných titulů vypůjčit knihy, 

časopisy nebo audioknihy. Veřejnost je s touto službou spokojena a v současnosti si tímto způsobem 

půjčuje osm našich čtenářů.  

Další službou, pro lepší nabídku četby, kterou nabízíme čtenářům kromě piktogramů na 

knihách, jsou tematické seznamy beletrie (historické detektivky, válečné romány, týrané ženy apod.). 

Na webových stránkách knihovny je čtenář nalezne v nabídce Naše služby. Proklikem přes příslušný 

titul v seznamu se dostane do on-line katalogu, kde lehce zjistí, zda je kniha půjčená nebo volná, 

případně si ji může zarezervovat. S  úspěchem se setkaly záložky do knih Čtenář doporučuje  

a Knihovník doporučuje. Další naší drobnou službou jsou anketní lístky pro čtenáře Kniha, která mi 

schází…, na které čtenáři píší své požadavky na nákup knih. Zpětně dostanou odpověď, zda knihu 

koupíme, popřípadě proč jim nemůžeme vyhovět. 

Nově jsme zavedli pro větší komfort při placení poplatků možnost bezhotovostní platby - platbu 

kartou. Naše knihovna se stala také validačním místem pro službu Moje ID, jsme tak jednou z mála 

organizací, kde si uživatelé mohou ID zaregistrovat. Tuto službu využilo již 40 občanů. Od listopadu 

2016 knihovna ve spolupráci s portálem eRreading.cz připravila pro své čtenáře novou službu – 

půjčování e-knih. Reagovali jsme tak na přání svých uživatelů, kteří mají zájem o knižní novinky  

a rádi by si je přečetli v elektronické podobě. Služba byla zatím hrazena z projektu VISK3. Od jejího 

zavedení na podzim 2016 se uskutečnilo 396 výpůjček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.kkdvyskov.cz/
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V referenčním oddělení bylo v roce 2017 zaznamenáno 616 dotazů, z toho 77 přes e-mail. Pro 

zodpovězení jsou využívány zdroje knihovny (knihy, periodika), internet ale i placené elektronické 

databáze, do kterých má knihovna přístup (Anopress – plnotextové články z českých novin a časopisů 

tištěných i online s archivem od roku 1996, ASPI – zákony, judikatura, články). Za rok 2017 bylo 

zadáno přes přihlášení do databáze Anopress 190 dotazů a zobrazeno 1.052 plných textů článků. 

V další používané databázi ASPI bylo zadáno 181 dotazů a zobrazeno 95 plných textů zákonů  

 komentářů. Rovněž bylo vypracováno několik rešerší na základě požadavků především studentů 

vysokých škol. Jednalo se o tato témata: Skauting ve Vyškově, Stavební učiliště OSP, učiliště 

Zbrojovky ve Vyškově, Historie sociálních služeb, Kurz Komando v AČR, Státní politika zaměstnanosti 

ve Velké Británii, Rizika bezpečnosti v ČR, Mateřské školy – povinná předškolní docházka, 

Bezpečnost na úřadech a soudech. Stabilní zájem je o Meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato 

služba je oblíbená zejména u vysokoškolských studentů denního i dálkového studia k zajištění 

odborné literatury. Knihovnice vyřídily 215 žádanek. Jednalo se o 169 knih, 38 kopií článků. Přes 

Národní knihovnu v Praze jsme zprostředkovali 8 kopií článků ze zahraničí. KKD poskytla MVS 

2.317 knih jiným knihovnám.  

Referenční oddělení se primárně zaměřuje na práci s regionální literaturou a shromažďování 

informací z Vyškovska. Proto se neustále snažíme o doplňování těchto publikací. Průběžně je 

rozšiřována databáze regionálních dokumentů (REDO), do níž zapisujeme bibliografický záznam 

článků z Vyškovských novin a Vyškovského zpravodaje a dalších zpravodajů z měst a obcí regionu. 

V roce 2017 jsme takto zpracovali 348 článků vztahujících se k Vyškovsku. Tato databáze je součástí 

elektronického katalogu knihovny. V databázi osobností regionu (REOS) jsme vytvořili 7 nových 

autorit. V průběhu roku byly prováděny opravy v záznamech regionálních autorit (160 jmen). Na 

webu KKD v rubrice – Výročí osobností regionu byla připomenuta výročí roku 2017. Také jsme 

přispěli do kalendáře výročí Osobnosti střední Moravy pro rok 2018. Zaslali jsme Knihovně města 

Olomouce 33 jmen osobností spjatých s regionem Vyškovska. Na počest předčasně zesnulého 

historika Vyškovska a Bučovicka PhDr. Jiřího Setinského byla zpracována bibliografie jeho díla  

a rovněž pořízeny kopie studií a článků, které publikoval. 

Byly připraveny a realizovány knihovnické lekce Od písma ke knihovnám pro studenty prvních 

ročníků Obchodní akademie ve Vyškově a přednáška Osobnosti Vyškovska pro třetí ročník Gymnázia 

Vyškov.  

T–klub jako prostor pro mládež ve věku 11 – 19 let byl otevřen v září 2013. Za tu dobu se zde 

uskutečnila řada akcí na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. Na začátku roku byla dojednána 

možnost spolupráce s organizací IQ Roma Servis, z. s. V lednu a únoru služeb a prostoru T-klubu pro 

své akce organizace pravidelně využívala. Následně další měsíce došlo ze strany zájemce k rušení 

schůzek. Kromě stálých akcí (Klub deskových her) realizovaly knihovnice i akce nové - Čtenářský 
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klub, Máš pod čepicí?, a také mimořádné – Velikonoční výtvarná dílna, Setkání s vizážistkou, 

Čarodějnický rej, Mandaly, Hurá do knihovny, Podzimní dekorace, Vánoce v knihovně. V případě 

čtenářského klubu měli návštěvníci možnost diskutovat o době a díle Jane Austenové, japonském 

komiksu manga nebo sérii J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi. Besedy byly doplněny o spoustu 

dalších aktivit (různé hry, doplňovačky, kreslení komiksu). Zájem mladých byl i o akce Doctor Who  

a Sirotčinec slečny Peregrinové. Obě témata jsou čtenářům známa i z televizního či filmového 

zpracování. Pro návštěvníky bylo připraveno nejen povídání, kvízy a hledání postav, ale také soutěže 

o knihy k tématu, které poskytlo Nakladatelství JOTA. Akce Máš pod čepicí? navazuje svým 

zaměřením na dřívější Kroužek zábavné logiky a Mozkocvičnu. V průběhu letních prázdnin se 

uskutečnily soutěže (Máš pod čepicí i v létě?, Velká letní výzva) i tematické programy (tangramy, 

origami). T-klub spolupracuje s dětským oddělením při organizaci akcí, např. Hrátky s batikou, Obal 

si svou knihu, Den hastrmanů. V listopadu se konal tzv. HERDEN, zábavné odpoledne se 

společenskými hrami pro všechny věkové kategorie. 

Návštěvnost jednotlivých aktivit T-klubu je kolísavá. Na základě vlastního pozorování 

knihovnic převažuje zájem zejména u mladších dětí (11-13 let), které využívají herní konzole Xbox, 

hrají deskové hry, respektive se věnují mimoškolním aktivitám (domácí úkoly, doučování). Primárním 

zájmem starších čtenářů (14-15 let) je literatura – převážně novinky, povinná četba a knihy, které 

nenaleznou v dětském oddělení. V případě adolescentů (16-20 let) je návštěvnost akcí, potažmo  

T-klubu minimální, což lze vysvětlit dostupností literatury v oddělení pro dospělé čtenáře, kam mají 

od 15 let přístup, možným nezájmem z jejich strany či možná i špatnou informovaností. 

Součástí T-klubu je hudební oddělení, které uspořádalo ve spolupráci s PhDr. Arnoštem 

Drmolou celkem 11 pořadů pro vyškovské gymnázium. Studenti a studentky si vyslechli přednášky  

o historii jazzu a začátcích muzikálu a projekt Vivaldiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

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

se zde uskutečnilo několik výstav. Tentokrát prostory vyzdobily výstavky na téma Hravý architekt, 

Gotika, Karel IV., Egypt a Vánoční výstava. V březnu, v průběhu akce Legománie, se pochlubili 

svými modely žáci osmých tříd Petr Dvořák a Tomáš Večeřa. Výstavky dětských knih jsou již 

samozřejmostí.  

Svým programem a realizovanými akcemi se snažíme vyjít vstříc také školám. Na základě jejich 

potřeb a požadavků připravujeme akce pro děti mateřských a základních škol nejen z Vyškova, ale  

i z okolních obcí. Letos se jednalo primárně o knihovnické lekce pro MŠ. Každý rok je aktualizujeme 

a doplňujeme novými pohádkami, básničkami a hrami tak, aby děti zaujaly. Celý rok probíhaly  

i besedy o autorech a knihovnické lekce pro základní školy. Zejména ZŠ Tyršova využila naší nabídky 

pořadů a přišla na knihovnické lekce i besedy o autorech. (viz tabulka II na str. 33) 

Kromě výše zmíněných programů proběhly v rámci projektu Knížka pro prvňáčka dvě zábavné 

hodiny pro první ročníky ZŠ Bohdalice a ZŠ Nádražní Vyškov. V dubnu proběhla akce Noc 

v knihovně, které se zúčastnilo 20 žáků 6. ročníku ZŠ Tyršova. Čekalo na ně hledání pokladu a různé 

detektivní úkoly. 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 297 dětí 

z šesti vyškovských i mimo vyškovských základních škol. V červnu při příležitosti akce Celé Česko 

čte dětem proběhly dvě besedy pro školy a veřejnost s mladým autorem Janem Opatřilem. 

V rámci projektu Jižní Morava čte navštívil na podzim knihovnu Jiří Šandera, spisovatel  

a vydavatel z Milonic na Blanensku, který si povídal s žáky čtvrtých tříd ZŠ Morávkova. 

Nově vznikla spolupráce dětského oddělení se čtenářskými kroužky škol, které začaly 

navštěvovat naše prostory. Byla pro ně připravena beseda o komiksech a základní seznámení 

s knihovnou. 

Pro nejmenší děti pravidelně realizujeme tzv. Hrátky s Večerníčkem na různá pohádková témata 

(Maková panenka, Pohádky se zvířátky, Povídání o pejskovi a kočičce, Ferda Mravenec, Zvířátka  

a Vánoce). Pro šikulky od 8 let je tu pak kroužek ručních prací Kutikulín, ve kterém je největší zájem 

o tvoření dekorací ze starých knih. Programy pro děti byly připravovány celoročně podle aktuálních 

svátků a událostí. Úspěšné byly např. Den dětí a Čarodějnice. O pololetních prázdninách si děti mohly 

přijít do knihovny nejen pro knihy, ale také si zahrát různé hry a plnit úkoly v programu Prázdninoví 

hračičkové. Na jaře proběhla Výtvarná dílna, Tvoření dekorací z knih, byl připraven Den hastrmanů  

a výše zmíněná Legománie. Letní prázdniny mohly děti trávit v knihovně skládáním origami, luštěním 

tangramů nebo si nabatikovat tričko. 

V říjnovém Týdnu knihoven si připravily knihovnice pro děti z mateřských škol pásmo pohádek 

Boudo, budko. Děti pohádky nejen poslouchaly, ale společně  si je i zahrály. Přivítali jsme také 
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drnovického spisovatele Zdeňka Železného, který v knihovně pokřtil svoji knihu říkadel pro děti 

Pěkně podle abecedy.  

Maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené poskytujeme jednou měsíčně prostory pro pořad 

S kočárkem do knihovny. Program a lektory si rodiče v současnosti zajišťují sami, dětem se věnují 

knihovnice. Ve druhém pololetí se účast na těchto akcích rapidně zvýšila, vzrostl i zájem o půjčování 

knih ze strany rodičů.  

 

Odpolední akce pro děti 

 

Akce knihovny: I v tomto roce byla naše činnost pestrá a bohatá. Mezi již zažité formy patřily 

jak výstavky (105), inspirující čtenáře k četbě, tak velké výstavy v prostorách knihovny. Byly 

instalovány expozice Barevný svět Izabely Machútové, Pocity Soni Holíkové, Cesty fantazie 

Lubomíra Sedláčka, Obrazy Zdeňky Trnečkové, Jany Jančaříkové, Štěpánky Servusové a Martina 

Zoubala. V listopadu proběhla v TIC Vyškov výstava Po stopách osobností Vyškovska II, která 

navazovala na obdobnou výstavu z roku 2016. Bylo představeno 20 osobností, které vynikly 

v literatuře, vědě, hudbě i sportu a byla připomenuta místa s nimi spjatá (rodné domy, pamětní desky, 

školy, hroby). Na konci roku byla v sále instalována výstava koláží Aleny Ilgnerové. V prosinci se 

uskutečnila již tradiční Vánoční výstava, která je vždy hojně navštívena.  

I letos jsme se tradičně zapojili do několika celostátně organizovaných akcí. Březen – měsíc 

čtenářů byl opět naplněn bohatým programem. Nabídka byla pestrá pro všechny věkové kategorie. Ze 

všech akcí uvedených v přehledu akcí připomínáme besedu Vincent van Gogh Mgr. Sylvy Cidlinské 

nebo přednášku Bc. Petra Hrušky s názvem Co ovlivňuje výživa těla a potraviny, které jíte. V závěru 

měsíce proběhlo slavnostní vyhodnocení literární soutěže Vyškovský cedník 2016. Druhou květnovou 
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sobotu se v parčíku před knihovnou uskutečnil piknikový happening na podporu fairtradových  

a lokálních pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. V květnu se naše knihovna připojila již potřetí 

k celostátní akci Noc literatury. Milovníci knih a hudby se tentokrát sešli na Dámské jízdě v historické 

fyzikální učebně v budově Gymnázia Vyškov. Hlavními hosty byly členky hudební skupiny 

Babybanda. I v rámci říjnového Týdne knihoven se uskutečnila řada zajímavých akcí, namátkou např. 

bazar vyřazených knih v parčíku před knihovnou, beseda Ondřeje Šperky Do ruského města duchů na 

Špicberky a Pojďme si zazpívat, aneb Zpívá celá rodina. 

 Nezapojujeme se jen do už zažitých knihovních aktivit, ale vytváříme i své vlastní. Takovou 

byla např. únorová akce k svátku zamilovaných Rande naslepo s knihou, která se konala v naší 

knihovně už popáté. V únoru byla na podporu čtenářství vyhlášena Knižní výzva 2017. Ze čtenářů, 

kteří splnili podmínky, bylo v prosinci na slavnostním večeru vylosováno v každé kategorii pět 

výherců hodnotných cen, které poskytli sponzoři.  

Velký úspěch u návštěvníků měla beseda s oblíbeným překladatelem prof. Dr. Martinem 

Hilským a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem – Sonety Williama Shakespeara. Akci uváděl 

Dr. Ivan Pokorný spolu s Dr. Karlem Florykem. Stejná dvojice uváděla i v únoru Daniela Dobiáše  

a žáky ZUŠ v pořadu K čemu slunce, když není den? Vyškované si zde díky unikátnímu projektu 

vyslechli tvorbu terezínských dětí. Na válečná léta a především na osobní zážitky z pobytu v šesti 

koncentračních táborech zavzpomínal bývalý terezínský vězeň Karel Ellinger. V říjnu uváděl Dr. Ivan 

Pokorný přednášku Šamanka z Dolních Věstonic. Rekonstrukci podoby šamanky z doby lovců 

mamutů představili antropoložka Mgr. Eva Vaníčková, sochař MgA. Ondřej Bílek a doc. MUDr. Jiří 

Ramba. 

V rámci únorového Národního týdne manželství se v KKD uskutečnily besedy: Muž a žena 

aneb Vztah chce soukromí, Každý jsme jiný a to je dobře, Most mezi mužem a ženou aneb Co je a co 

není láska. Úspěšné byly i astronomické přednášky osvědčeného spolupracovníka knihovny RNDr. 

Petra Hájka: Proč je v noci tma?,  Dočkáme se kolonizace Marsu? Kosmické oko do vesmíru, Když se 

na nebi blýská nebo přednášky knihovnice Mgr. Sylvy Cidlinské o Paulu Gauguinovi, Paulu 

Cézannovi a Edvardu Munchovi . 

Velký zájem návštěvníků zaznamenaly cestopisné besedy Divokým Kyrgyzstánem, Himaláj a 

tisíc kouzel Indie Radima Kejíka, Snění Babky Ťapky Anny Johany Nyklové. Ve spolupráci s Klubem 

důchodců se v lednu konala přednáška Etiopie doc. RNDr. Pavla Nováčka. Z besed o významných 

českých i světových osobnostech zaujala přednáška Petr Chelčický pastora Milana Píše, s dr. Jiřím 

Mrvou si návštěvníci připomněli Tisíc dní v Bílém domě Johna F. Kennedyho a v listopadu život 

zpěváka Karla Kryla. Na konci roku navštívil knihovnu oblíbený autor historických románů František 

Niedl. Zajímavá pro účastníky byla také přednáška Dlouhý stín královny Svatavy, první české 

http://www.ferovasnidane.cz/
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královny, prof. PhDr. Martina Wihody. V listopadu se uskutečnila beseda na zajímavé téma: Vojenské 

nemocnice ve Vyškově v 18. a 19. století Ing. Jaroslava Janúška. 

V rámci akce Den poezie se účastníci mohli seznámit s tvorbou jednoho z nejmladších českých 

samizdatových básníků J. H. Krchovského.  

Nezapomínáme ani na regionální spisovatele a jejich publikace. Pro křty svých knih si většina 

z nich vybírá právě naši knihovnu. S velkým zájmem u veřejnosti se setkal křest publikace Dějiny 

Vyškova, spojený s besedou s jejími autory. 

Během prázdnin probíhala Letní škola relaxace s Harmonií zvuku, pro zájemce se uskutečnilo 

pět setkání s Tomášem Jaroškem. Pro veřejnost byly uspořádány také dva počítačové kurzy Půjčování 

e-knih v katalogu KKD.  

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

Jedním z nich je Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov, která jako 

každoročně finančně podpořila výše zmíněný Vyškovský cedník 2016.  

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

umožnily návštěvníkům knihovny setkání s řadou významných osobností české kultury – Zuzanou 

Bubílkovou, Pavlem Bryczem, Danielou Fišerovou, Pavlem Toufarem, finským bohemistou Eero 

Balkem, doc. Jiřím Špičkou, manžely Richterovými nebo Pavlem Čechem. Literární čaje v letošním 

roce doplnily tzv. Večery pod lampou. V prvním, únorovém, jsme představili účastníkům čtyři ženy v 

literatuře První republiky: Vlastu Javořickou, Vlastu Pittnerovou, Jarmilu Glazarovou a Marii 

Majerovou. Druhý z „večerů“ byl věnovaný Boženě Němcové. V komponovaném pořadu Nezlomná 

žena česká se divákům představila brněnská herečka Monika Maláčová. Další Večer pod lampou se 

uskutečnil v dubnu. Tentokrát byl „hostem“ Josef Škvorecký. Scénáře a režie pořadu se ujala Mgr. 

Libuše Procházková, Dannyho Smiřického ztvárnil Dalimil Ševčík, Josefa Škvoreckého skvěle na 

saxofon a klarinet „zahrál“ Miroslav Knob, komentář četla Zdeňka Adlerová. Poslední letošní Večer 

pod lampou byla tématem klasická hudební díla, jejichž vznik inspirovala literatura. Proto se účastníci 

tentokrát nesešli v knihovně, ale ve Světě klavírů. Ukázky knih byly doplněny hudebními ukázkami z 

klavírních automatů ze sbírky Jiřího Berčíka. Velmi oblíbené u členů klubu jsou Literární toulky. 

Důležitá je také naše spolupráce s jinými organizacemi. Vyškovská Charita zde uskutečnila 

v červnu seminář Pomoci v nemoci a v rámci cyklu Pomáhám, ale kdo pomůže mně? Pro Chráněné 

bydlení ve Vyškově připravila Zdeňka Adlerová v březnu besedu o Zdeňku Svěrákovi.  

Byla navázána spolupráce se spolkem  Diogenes z.s.. Připojili jsme se k akci International Book 

Giving Day 2017 – Mezinárodní den darování knihy 2017, který se konal na celém světě v únoru. 

Darované knihy byly následně rozvezeny např. na: Chráněné bydlení Vyškov, Domov Hvězda 

Bohdalice a mateřské školy ve Vyškově. Další společná akce se jmenovala Mám rád své kolo na 

Orlovně ve Vyškově, která seznámila malé cyklisty, z čeho se skládá kolo, jak postupovat při jeho 

http://www.svetklaviru.cz/
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opravě apod. Ani během prázdnin pracovníci knihovny nezaháleli. Právě ve spolupráci s Diogenes z.s. 

se některé knihovnice zúčastnily srpnové akce Historie Vyškova v živých obrazech v zámecké zahradě. 

Součástí programu byla také etuda o významné vyškovské osobnosti, místostarostovi Vyškova,  

P. Bohumíru Bunžovi, který byl jednou z prvních obětí komunistického vězení v roce 1950. 

Nadále pokračuje spolupráce se ZUŠ (pořádní výstav žáků v dětském oddělení, koncerty  

a vystoupení při vernisážích) a střediskem volného času  Maják (půjčování souborů knih na letní 

tábory, akce pro děti). 

Pro vzdělávání seniorů regionu pořádáme již třetím rokem Univerzitu 3. věku, pobočka 

Univerzity Palackého v Olomouci (U3V). Ve dvou semestrech se uskutečnilo 12 přednášek a jedna 

výjezdní přednáška na vyškovskou hvězdárnu. Zaregistrovalo se 61 studentů. Součástí U3V je  

i celoroční kurs Trénování paměti pro seniory (2x měsíčně), který absolvovalo celkem 37 zájemců. 

Nadále pokračují další semestry Virtuální univerzity 3. věku (VU3V). V lednu se pět absolventek,  

z celkových osmi úspěšných, zúčastnilo slavnostní promoce v aule České zemědělské univerzity 

v Praze. Uskutečnilo se, stejně jako v případě U3V, celkem 12 přenášek. Závěrečný seminář pro 50 

absolventek byl připraven v brněnském podzemí. 

Je potěšující, že i nadále zůstali knihovně věrni naši „dobrovolníci“ – Dr. Arnošt Drmola, 

RNDr. Petr Hájek, Mgr. Libuše Procházková a RNDr. Alois Kleveta, kteří své přednášky realizují bez 

nároku  na honorář. Patří k nim i Ing. Jan Holzer, bez něhož by se nekonal pravidelný měsíční pořad 

Pojďme si zazpívat, který je už 11. rokem stálicí a můžeme konstatovat, že patří u veřejnosti mezi 

nejoblíbenější. Letos v červnu oslavil sté pokračování. Velmi oblíbené u návštěvníků jsou již několik 

let videoprojekce výše zmíněného RNDr. Aloise Klevety, v letošním roce to byl pořad 

Pamětihodnosti slavkovského bojiště, nebo představení Jiřího Hona Fotografující poutník.  

 

Akce ve spolupráci se spolkem Diogenes v zámecké zahradě 
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Přehled akcí a pořadů připravených knihovnou 

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

o
 

Datum Název akce 

Ú
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st
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y
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, 
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1 04.01.17 Hrátky s pamětí pro seniory 15       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   1900,00 165,00 1735,00 

2 05.01.17 Pojďme si zazpívat… 32       

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  0,00 165,00 -165,00 

3 12.01.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 8       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   50,00 165,00 -115,00 

4 13.01.17 
Divokým Kyrgyzstánem - dobrodružné léto ve 

Střední Asii 
34       

  V Cestopisná přednáška Radima Kejíka a jeho přátel.   860,00 565,00 295,00 

5 16.01.17 Virtuální univerzita 51       

  V Slavnostní promoce v Praze.   0,00 0,00 0,00 

6 18.01.17 Hrátky s pamětí pro seniory 17       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

7 18.01.17 Etiopie 98       

  V 
Přednáška doc. RNDr. Pavla Nováčka, CSc. ve 

spolupráci s Klubem důchodců. 
  0,00 165,00 -165,00 

8 24.01.17 Petr Chelčický 105       

  V 
Přednáška Milana Píše, pastora a učitele na Biblickém 

teologickém semináři. 
  1430,00 1665,00 -235,00 

9 25.01.17 Virtuální univerzita  46       

  V Přednáška uskutečněná ve Hvězdárně Vyškov.   17450,00 15600,00 1850,00 

10 26.01.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 9       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   150,00 165,00 -15,00 

11 31.01.17 Setkání s autory publikace Dějiny Vyškova 83       

  K Slavnostní křest nejnovější knihy o Vyškově.   0,00 165,00 -165,00 

12 01.02.17 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

13 02.02.17 Univerzita 3. věku 55       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   17500,00 765,00 16735,00 

14 02.02.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 6       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 

15 02.02.17 Pojďme si zazpívat… 43       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 165,00 -165,00 
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16 07.02.17 K čemu slunce, když není den? 30       

  V 

Zhudebněné verše terezínských dětí. Účinkují Daniel 

Dobiáš a žáci ZUŠ Vyškov, Karel Floryk a terezínský 

vězeň Karel Ellinger.  

  12760,00 12925,00 -165,00 

17 08.02.17 Virtuální univerzita 47       

  V 
Přednášky na téma: Cestování a Čínská medicína v 

naší zahrádce. 
  0,00 165,00 -165,00 

18 15.02.17 Hrátky s pamětí pro seniory 23       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   200,00 165,00 35,00 

19 16.02.17 Univerzita 3. věku 55       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

20 16.02.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 6       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 

21 13.02.17 Muž a žena aneb Vztah chce soukromí  31       

  V Přednáška v rámci Národního týdne manželství.   150,00 165,00 -15,00 

22 14.02.17 Každý jsme jiný a to je dobře 28       

  V Přednáška v rámci Národního týdne manželství.   150,00 165,00 -15,00 

23 17.02.17 
Most mezi mužem a ženou aneb Co je a co není 

láska 
29       

  V Přednáška v rámci Národního týdne manželství.   150,00 165,00 -15,00 

24 22.02.17 Virtuální univerzita 44       

  V 
Přednášky na téma: Cestování a Čínská medicína v 

naší zahrádce. 
  0,00 165,00 -165,00 

25 23.02.17 Večery pod lampou 73       

  V 
 Ženy a literatura za první republiky. Uvádí Zdeňka 

Adlerová. 
  0,00 165,00 -165,00 

26 01.03.17 Hrátky s pamětí pro seniory 21       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   250,00 165,00 85,00 

27 01.03.17 Proč je v noci tma? 15       

  V Přednáška RNDr. Petra Hájka.   0,00 165,00 -165,00 

28 02.03.17 Pojďme si zazpívat… 46       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 165,00 -165,00 

29 02.03.17 Univerzita 3. věku 55       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

30 07.03.17 Co ovlivňuje výživa těla a potraviny, které jíte 27       

  V 
Přednáška Bc. Petra Hrušky o správném fungování 

těla, jeho výživě a detoxikaci. 
  1500,00 165,00 1335,00 
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31 08.03.17 Virtuální univerzita 46       

  V 
Přednášky na téma: Cestování a Čínská medicína v 

naší zahrádce. 
  0,00 165,00 -165,00 

32 09.03.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 9       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   200,00 165,00 35,00 

33 14.03.17 Vincent van Gogh 30       

  V Přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské.   0,00 165,00 -165,00 

34 15.03.17 Den otevřených dveří 8       

  K Prohlídka veřejných i neveřejných prostor knihovny.   0,00 0,00 0,00 

35 16.03.17 Mozek v kondici 12       

  V 
Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu v 

rámci Národního týdne trénování paměti. 
  0,00 165,00 -165,00 

36 22.03.17 Virtuální univerzita 48       

  V 
Přednášky na téma: Cestování a Čínská medicína v 

naší zahrádce. 
  0,00 165,00 -165,00 

37 23.03.17 Univerzita 3. věku 55       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

38 23.03.17 Večery pod lampou 74       

  K 

Druhé hudebně-literární setkání s herečkou ND Brno 

Monikou Maláčovou v pořadu Nezlomná žena česká o 

Boženě Němcové. 

  0,00 165,00 -165,00 

39 29.03.17 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   150,00 165,00 -15,00 

40 29.03.17 Vyškovský cedník 2016 42       

  K Slavnostní vyhodnocení literární soutěže.   0,00 165,00 -165,00 

41 29.03.17 Den otevřených dveří 12       

  K Prohlídka veřejných i neveřejných prostor knihovny.   0,00 0,00 0,00 

42 30.03.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 7       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   150,00 165,00 -15,00 

43 05.04.17 Virtuální univerzita 51       

  V 
Přednášky na téma: Cestování a Čínská medicína v 

naší zahrádce. 
  0,00 165,00 -165,00 

44 06.04.17 Pojďme si zazpívat... 30       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 165,00 -165,00 

45 07.04.17 Himaláj a tisíc kouzel Indie 25       

  V Přednáška Radima Kejíka.   167,00 165,00 2,00 
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46 11.04.17 Paul Gauguin 20       

  V Přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské.   0,00 165,00 -165,00 

47 12.04.17 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   150,00 165,00 -15,00 

48 13.04.17 Univerzita 3. věku 53       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   100,00 765,00 -665,00 

49 13.04.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 8       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 

50 18.04.17 Večery pod lampou 65       

  K 
Třetí hudebně-literární pořad, který představí 

spisovatele a překladatele Josefa Škvoreckého. 
  0,00 165,00 -165,00 

51 19.04.17 Dočkáme se kolonizace Marsu? 20       

  V Přednáška RNDr. Petra Hájka.   0,00 165,00 -165,00 

52 19.04.17 Virtuální univerzita 49       

  V 
Přednášky na téma: Cestování a Čínská medicína v 

naší zahrádce. 
  0,00 165,00 -165,00 

53 20.04.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 5       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 

54 25.04.17 Večery o vztazích: Taky se hádáte? 14       

  V 
Přednáška vztahového poradce, lektora a pastora B.Th. 

Jana Dymáčka. 
  0,00 165,00 -165,00 

55 26.04.17 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

56 26.04.17 William Shakespeare - Sonety 85       

  V 

V pořadu vystoupí prof. dr. Martin Hilský a skladatel 

Daniel Dobiáš. Programem provázejí Ivan Pokorný a 

Karel Floryk.  

  6880,00 7045,00 -165,00 

57 27.04.17 Univerzita 3. věku 54       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

58 02.05.17 Snění Babky Ťapky 6       

  K Autorské čtení z knihy Anny Johany Nyklové.   320,00 1165,00 -845,00 

59 03.05.17 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 

60 04.05.17 Pojďme si zazpívat... 39       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 165,00 -165,00 

61 10.05.17 Noc Literatury 2017 - Vyškovská dámská jízda 23       

  K Akce se koná v sále Gymnázia Vyškov.   480,00 480,00 0,00 
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62 11.05.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 7       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   150,00 165,00 -15,00 

63 13.05.17 Férová snídaně 53       

  K Koná se v parčíku před knihovnou.   0,00 0,00 0,00 

64 29.05.17 John F. Kennedy a jeho tisíc dní v Bílém domě 39       

  V 
Přednáška publicisty dr. Jiřího Mrvy k 100. výročí 

narození Johna F. Kennedyho. 
  380,00 1165,00 -785,00 

65 31.05.17 Hrátky s pamětí pro seniory 14       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

66 01.06.17 Pojďme si zazpívat... 59       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 165,00 -165,00 

67 13.06.17 
Pilíře vztahu: Intimita aneb Proč je nám spolu 

dobře a někdy taky ne… 
13       

  V Beseda na téma, jak bude náš vztah fungovat.   250,00 165,00 85,00 

68 22.06.17 Pomoci v nemoci 23       

  V Přednáška Charity Vyškov.   500,00 165,00 335,00 

69 07.08.17 Letní škola relaxace s Harmonií zvuku 2x 40       

  V Programem provází Tomáš Jarošek.   1000,00 165,00 835,00 

70 04.09.17 Letní škola relaxace s Harmonií zvuku  20       

  V Programem provází Tomáš Jarošek.   0,00 165,00 -165,00 

71 06.09.17 Hrátky s pamětí pro seniory 15       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   18600,00 165,00 18435,00 

72 07.09.17 Pojďme si zazpívat… 45       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 165,00 -165,00 

73 11.09.17 Univerzita 3. věku 56       

  V Zahájení dalšího semestru ve velkém sále.   180,00 165,00 15,00 

74 11.09.17 Letní škola relaxace s Harmonií zvuku 2x 40       

  K Programem provází Tomáš Jarošek.    0,00 165,00 -165,00 

75 12.09.17 
Večery o vztazích: Co brání tomu udržet si stálý 

vztah 
15       

  V Beseda s Martinem Žůrkem, B.Th.   250,00 165,00 85,00 

76 13.09.17 Paul Cézanne 20       

  V Přednáší Mgr. Sylva Cidlinská.   400,00 165,00 235,00 

77 14.09.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost 6       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 
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78 18.09.17 
Fotografující poutník - život, hory, příroda a 

historie 27 
      

  V 
Přednášku cestovatele Jiřího Hona uvádí Alois 

Kleveta.   
0,00 165,00 -165,00 

79 19.09.17 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 7       

  V Pořádá Charita Vyškov.   1500,00 165,00 1335,00 

80 20.09.17 Hrátky s pamětí pro seniory 18       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

81 21.09.17 Univerzita 3. věku 58       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   12350,00 6765,00 5585,00 

82 21.09.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost 6       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 

83 27.09.17 Virtuální univerzita  46       

  V 
Přednášky na téma: České dějiny a jejich souvislost a 

Lidské zdraví.   
17850,00 15465,00 2385,00 

84 04.10.17 Hrátky s pamětí pro seniory 15       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

85 04.10.17 Bazar knih 58       

  K Prodej vyřazených knih za mírné ceny.   0,00 0,00 0,00 

86 05.10.17 Univerzita 3. věku 58       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

87 05.10.17 Pojďme si zazpívat… 47       

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.   
0,00 165,00 -165,00 

88 06.10.17 Do ruského města duchů, na Špicberky 120       

  V 
Beseda s Ondřejem Šperkou o putování do města 

duchů Pyramiden.   
0,00 165,00 -165,00 

89 10.10.17 Kosmické oko do vesmíru a jeho úspěchy 15       

  V Přednáškou provází RNDr. Petr Hájek.   0,00 165,00 -165,00 

90 11.10.17 Virtuální univerzita  44       

  V 
Přednášky na téma: České dějiny a jejich souvislost a 

Lidské zdraví.   
0,00 165,00 -165,00 

91 12.10.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost 4       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

92 16.10.17 Šamanka z Dolních Věstonic 59       

  V 

Přednáška antropoložky Mgr. Evy Vaníčkové, sochaře  

MgA. Ondřeje Bílka a doc. MUDr. Jiřího Ramby, 

DrSc.Moderuje Dr. Ivan Pokorný.   

8000,00 8165,00 -165,00 

93 17.10.17 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 8       

  V Pořádá Charita Vyškov.   1500,00 165,00 1335,00 
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94 18.10.17 Hrátky s pamětí pro seniory 4       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

95 18.10.17 Večery pod lampou 48       

  K 
Přednáší Zdeňka Adlerová a Mgr. Libuše 

Procházková.   
0,00 165,00 -165,00 

96 19.10.17 Univerzita 3. věku 60       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

97 25.10.17 Virtuální univerzita  46       

  V 
Přednášky na téma: České dějiny a jejich souvislost a 

Lidské zdraví.   
0,00 165,00 -165,00 

98 26.10.17 Hrátky s pamětí 7       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   50,00 165,00 -115,00 

99 30.10.17 Kdo nezná svou historii, nemá budoucnost 35       

  K 
Beseda s populárním českým autorem historických 

románů Františkem Niedlem.    
3000,00 3165,00 -165,00 

100 31.10.17 
Na konci sezony aneb Odcházení (starého 

knihovníka) 45 
      

  K 

Nahodilá a zcela neuspořádaná koláž textů, písní, 

hudby, jak utkvěla v paměti bývalému řediteli 

knihovny.   

0,00 165,00 -165,00 

101 01.11.17 Hrátky s pamětí pro seniory 17       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

102 02.11.17 Univerzita 3. věku 60       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

103 02.11.17 Pojďme si zazpívat… 39       

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.   
0,00 165,00 -165,00 

104 07.11.17 Herden 15       

  K 
Zábavné odpoledne se společenskými hrami pro 

všechny věkové kategorie.   
0,00 165,00 -165,00 

105 08.11.17 Virtuální univerzita  49       

  V 
Přednášky na téma: České dějiny a jejich souvislost a 

Lidské zdraví.   
0,00 165,00 -165,00 

106 08.11.17 Dlouhý stín královny Svatavy, první české královny 31       

  V 

Z cyklu Postavení žen v české urozené společnosti 

přemyslovského věku. Přednáší prof. PhDr. Martin 

Wihoda, Ph.D., MU Brno, moderuje Dr. Ivan Pokorný.    

6440,00 5745,00 695,00 

107 09.11.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost 6       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   50,00 165,00 -115,00 

108 13.11.17 Edvard Munch 26       

  V 
Přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské o norském malíři a 

grafikovi, který ovlivnil moderní umění 20. stol..   
440,00 165,00 275,00 
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109 14.11.17 Když se na nebi blýská 19       

  V 
O meteorologických projevech bouřky a o výzkumu 

blesků přednáší RNDr. Petr Hájek.   
0,00 165,00 -165,00 

110 15.11.17 Hrátky s pamětí pro seniory 19       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 

111 16.11.17 Univerzita 3. věku 61       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

112 16.11.17 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 6       

  V Pořádá Charita Vyškov.   1500,00 165,00 1335,00 

113 20.11.17 Dekadentní Den poezie 22       

  K 
Hostem bude jeden z nejmladších českých 

samizdatových básníků a hudebník J. H. Krchovský.    
2400,00 2565,00 -165,00 

114 21.11.17 Vojenské nemocnice ve Vyškově v 18. a 19. století 33       

  V 
Přednáška Ing. Jaroslava Janúška z nadačního fondu 

Zapomenutí lidé.   
0,00 165,00 -165,00 

115 22.11.17 Virtuální univerzita  43       

  V 
Přednášky na téma: České dějiny a jejich souvislost a 

Lidské zdraví.   
0,00 165,00 -165,00 

116 22.11.17 Večery pod lampou 45       

  K 

Hudebně-literární pořad ve Světě klavírů, pořadem 

provázejí Mgr. Libuše Procházková, Zdeňka Adlerová 

a Jiří Berčík.   

0,00 165,00 -165,00 

117 23.11.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost 7       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   50,00 165,00 -115,00 

118 24.11.17 Produkty z medu a apiterapie 56       

  V 
Přednáška Petra Příkazského. Ve spolupráci se ČSV, 

zapsaný spolek, ZO Vyškov.   
0,00 165,00 -165,00 

119 27.11.17 Karel Kryl - filozof s kytarou 25       

  V Přednáší dr. Jiří Mrva s prezentací jeho songů.   0,00 165,00 -165,00 

120 28.11.17 Pamětihodnosti slavkovského bojiště 57       

  V Videodokument uvádí dr. Alois Kleveta.   405,00 165,00 240,00 

121 29.11.17 Hrátky s pamětí po seniory 16       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 

122 
29.11.17 

Večery o vztazích: Co by se měl muž naučit od ženy 

a žena od muže  17 
  

    

  V Přednáší Jan Dymáček, B.Th.   250,00 165,00 85,00 

123 30.11.17 Univerzita 3. věku 57       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

124 30.11.17 Hrátky s pamětí pro veřejnost 8       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0,00 165,00 -165,00 
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125 01.12.17 Jeden svět: Život začíná po stovce 15       

  V 

Švédský dokumentární film z Festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech, kategorie 

Moc médií. Ve spolupráci s Gymnáziem a Střední 

odbornou školou zdravotnickou a ekonomickou 

Vyškov.   

0,00 165,00 -165,00 

126 04.12.17 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 15       

  V Pořádá Charita Vyškov.   1500,00 165,00 1335,00 

127 05.12.17 Den pro dětskou knihu 45       

  K 
Beseda s malířem, autorem komiksů, ilustrátorem a 

tvůrcem autorských knih Pavlem Čechem.   
2600,00 2765,00 -165,00 

128 06.12.17 Virtuální univerzita  42       

  V 
Přednášky na téma: České dějiny a jejich souvislost a 

Lidské zdraví.   
0,00 165,00 -165,00 

129 06.12.17 Mikulášský koncert BabyBandy 82       

  K 
Desetičlenné ženské estrádní uskupení zahraje a 

zazpívá písně ze svého letošního CD Barvy duhy.   
1590,00 165,00 1425,00 

130 18.12.17 
Vánoční hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu 

věku 17 
  

    

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   100,00 165,00 -65,00 

131 21.12.17 Pojďme si zazpívat koledy 76       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera.   

0,00 165,00 -165,00 

132   Testy paměti 4x  46       

  V Pořádá Česká alzheimerovská společnost.   0,00 0,00 0,00 

      4 474 136 197,00 99 835,00 36 362,00 

 

Komentář k Tabulce č. 1 

 

Na opakující se akce mají účastníci kurzů zakoupeny permanentky, vybraná částka je uvedena u první 

akce. U dalších jsou uvedeny jen náklady na sál, a proto se jeví jako ztrátové  např. U3V, Trénink 

paměti, Virtuální U3V…). Příjmy z pořádání akcí v sále knihovny činily 136.197 Kč, výdaje byly 

99.835 Kč. Zisk činí 36.362 Kč a uspořádalo se zde 132 akcí. Paušální cena na jednu hodinu provozu 

v sále je 110 Kč. Akce pro veřejnost trvají většinou hodinu a půl.  
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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 
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1 04.01.17 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

2 09.01.17 Hrátky s Večerníčkem 6 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

3 11.01.17 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

4 18.01.17 S kočárkem do knihovny 16 

  K Tradiční setkání pro maminky a tatínky na mateřské dovolené.   

5 18.01.17 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

6 25.01.17 Historie Jazzu 24 

  V Hudební pořad s Janem Řezníčkem, DiS.   

7 25.1.17 Klub deskových her 1 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

8 25.01.17 Kutikulín 4 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

9 31.01.17 Knížka pro prvňáčka 15 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

10 01.02.17 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

11 03.02.17 Prázdninoví hračičkové 15 

  K Hry, kvízy, tvoření pro děti a mládež.   

12 08.02.17 S kočárkem do knihovny 15 

  K Tradiční setkání pro maminky a tatínky na mateřské dovolené.   

13 08.02.17 Klub deskových her 12 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

14 10.02.17 Knížka pro prvňáčka 10 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

15 13.02.17 Hrátky s Večerníčkem 3 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

16 15.02.17 Klub deskových her 10 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   
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17 16.02.17 Pohádkové babičky 22 

  V Ve spolupráci s Diogenés.   

18 22.02.17 Kutikulín 2 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

19 03.03.17 Máš pod čepicí? 7 

  V S lektorkou Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

20 07.03.17 Knihovnická lekce 14 

  V Pro MŠ Palánek.   

21 08.03.17 S kočárkem do knihovny 18 

  K Tradiční setkání pro maminky a tatínky na mateřské dovolené.   

22 09.03.17 Knihovnická lekce 16 

  V Pro MŠ Palánek.   

23 10.03.17 Mýty a pověsti 12 

  V Pro Speciální školu Vyškov.   

24 13.03.17 Hrátky s Večerníčkem 16 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

25 14.03.17 Den hastrmanů 12 

  K Zábavné odpoledne v dětském oddělení.   

26 15.03.17 Dekorace z knih 16 

  K Zábavné odpoledne v dětském oddělení.   

27 17.03.17 Legománie 13 

  K Zábavné odpoledne v dětském oddělení.   

28 17.03.17 V zemi Jane Austen 1 

  K Setkání nad knihami Jane Austen a jejich filmovým zpracováním.   

29 20.03.17 Knihovnická lekce 20 

  V Pro MŠ Moravské Prusy.   

30 21.03.17 Knihovnická lekce 15 

  V Pro MŠ Havlíčkova.   

31 22.03.17 Knihovnická lekce 20 

  V Pro MŠ Puškinova.   

32 22.03.17 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

33 23.03.17 Václav Čtvrtek - život a dílo 20 

  V Pro Speciální školu Vyškov.   
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34 23.03.17 Zdeněk Miler - život a dílo 20 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

35 23.03.17 Pejsek, kočička a ti druzí 21 

  V Beseda k 130. výročí narození Josefa Čapka.   

36 24.03.17 Knihovnická lekce 22 

  V Pro MŠ Drnovice.   

37 24.03.17 Čtení pro Diogenes 30 

  V TÉMA: Jak se starat o kolo.   

38 27.03.17 Zdeněk Miler - život a dílo 12 

  V Pro ZŠ Moravské Prusy.   

39 28.03.17 Knihovnická lekce + Zdeněk Miler 18 

  V Pro MŠ Kučerov.   

40 31.03.17 Beseda 30 

  V Pro ZŠ Rostěnice.   

41 31.03.17 Manga 1 

  K Povídání o komiksu nejen v japonském stylu.   

42 04.04.17 Karel Čapek 22 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

43 05.04.17 S kočárkem do knihovny 30 

  K Tradiční setkání pro maminky a tatínky na mateřské dovolené.   

44 07.04.17 Noc v knihovně 20 

  K Pro ZŠ Tyršova.   

45 10.04.17 Hrátky s Večerníčkem 6 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

46 11.04.17 Knihovnická lekce 23 

  V Pro MŠ Letní Pole.   

47 12.04.17 Knihovnická lekce 22 

  V Pro MŠ Letní Pole.   

48 12.04.17 Klub deskových her 8 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

49 13.04.17 Velikonoční dílna 6 

  K Zábavné odpoledne v dětském oddělení.   

50 13.04.17 Výtvarná velikonoční dílna 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   



 37 

P
o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

51 18.04.17 Setkání s vizážistkou 8 

  K Akce se koná v T-klubu.   

52 19.04.17 Kutikulín 1 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

53 20.04.17 Knihovnická lekce 20 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

54 26.04.17 Historie Jazzu II. 28 

  V S lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

55 26.04.17 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

56 28.04.17 Čarodějnický rej 16 

  K Zábavné odpoledne v dětském oddělení.   

57 28.04.17 Čarodějnický rej 12 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

58 03.05.17 S kočárkem do knihovny 21 

  K Tradiční setkání pro maminky a tatínky na mateřské dovolené.   

59 03.05.17 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

60 04.05.17 Máš pod čepicí? 3 

  V S lektorkou Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

61 09.05.17 Hrátky s Večerníčkem 5 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

62 10.05.17 Muzikál 30 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

63 10.05.17 Klub deskových her 9 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

64 17.05.17 Jazz II. 28 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

65 18.05.17 Mandaly 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

66 24.05.17 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

67 25.05.17 20 let s Harry Potterem 8 

  K Setkání čtenářského klubu v T-klubu.   



 38 

P
o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

68 31.05.17 Muzikál 29 

  V Pořad pro Gymnázium Vyškov.   

69 31.05.17 Klub deskových her 17 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

70 01.06.17 Knihovnická lekce + Astrid Lindgrenová 55 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

71 01.06.17 Oslava Dne dětí - Hravé odpoledne 27 

  K Zábavné odpoledne v dětském oddělení.   

72 05.06.17 Celé Česko čte dětem 82 

  K 
Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem, autorem knihy Dobrodružství 

kapříka Metlíka. 
  

73 07.06.17 S kočárkem do knihovny 18 

  K Tradiční setkání pro maminky a tatínky na mateřské dovolené.   

74 07.06.17 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

75 07.06.17 Hrátky s Večerníčkem 6 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

76 14.06.17 Vivaldianno 30 

  V Pořad pro Gymnázium Vyškov.   

77 14.06.17 Klub deskových her 12 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

78 16.06.17 Máš pod čepicí? 3 

  V S lektorkou Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

79 19.06.17 Pasování na čtenáře 19 

  K Pro ZŠ Švábenice.   

80 20.06.17 Pasování na čtenáře 42 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

81 21.06.17 Vivaldianno 29 

  V Pořad pro Gymnázium Vyškov.   

82 21.06.17 Klub deskových her 11 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

83 21.06.17 Pasování na čtenáře 55 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

84 22.06.17 Pasování na čtenáře 43 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   
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85 26.06.17 Pasování na čtenáře 33 

  K Pro ZŠ Vyhlídka a ZŠ Švábenice.   

86 27.06.17 Pasování na čtenáře 60 

  K Pro ZŠ Tyršova.   

87 30.06.17 Hurá do knihovny 6 

  K Zábavné loučení se školou v knihovně.   

88   Čtení pohádek v MŠ Havlíčkova 352 

  K Každé pondělí čtení pohádek před spaním - Zdena Adlerová, 22 akcí   

89   Čtení pohádek v MŠ Palánek 432 

  K Každé pondělí čtení pohádek před spaním - Marie Kachlíková, 24 akcí.   

90 Červenec, srpen Máš pod čepicí i v létě? 4 

  V S lektorkou Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

91 Červenec, srpen Velká letní knižní výzva 3 

  K Koná se v T-klubu.   

92 12.07.17 Hrátky s tangramem I. 2 

  K Zábavné prázdniny v T-klubu a dětském oddělení.   

93 13.07.17 S kočárkem do knihovny 22 

  K Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené.   

94 19.07.17 Origami I. 1 

  K Zábavné prázdniny v T-klubu a dětském oddělení.   

95 09.08.17 Hrátky s batikou 3 

  K Zábavné prázdniny v T-klubu a dětském oddělení.   

96 10.08.17 Expedice Zeměkoule 25 

  K Hravé dopoledne pro Středisko volného času - Maják Vyškov.   

97 16.08.17 Hrátky s tangramem II. 2 

  K Zábavné prázdniny v T-klubu a dětském oddělení.   

98 17.08.17 S kočárkem do knihovny 18 

  K Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené.   

99 23.08.17 Origami II. 15 

  K Zábavné prázdniny v T-klubu a dětském oddělení.   

100 04.09.17 Hurá do knihovny 5 

  K Zábavný den v T-klubu a dětském oddělení.   

101 06.09.17 S kočárkem do knihovny 35 

  K Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené.   
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102 11.09.17 Hrátky s Večerníčkem 5 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

103 15.09.17 Máš pod čepicí? 3 

  V S lektorkou Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

104 25.09.17 Knihovnická lekce 32 

  V Pro Gymnázium Vyškov.    

105 27.09.17 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

106 27.09.17 Pasování na čtenáře 36 

  K Pro ZŠ Brankovice.   

107 29.09.17 Čtenářský klub: Doktor Who 5 

  K Beseda o oblíbených autorech, knihách a žánrech.   

108 02.10.17 Pěkně podle abecedy 32 

  K Křest knihy Zdeňka Železného.   

109 03.10.17 Boudo, budko 15 

  K Pásmo pohádek pro MŠ Palánek.   

110 04.10.17 S kočárkem do knihovny 35 

  V Ukázka nosících potřeb a vše o nošení dětí.   

111 05.10.17 Boudo, budko 15 

  K Pásmo pohádek pro MŠ Palánek.   

112 06.10.17 Máš pod čepicí? 3 

  V S lektorkou Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

113 06.10.17 Boudo, budko 30 

  K Pásmo pohádek pro MŠ Havlíčkova.   

  08.10.17 Jiří Šandera 46 

  K Beseda s regionálním auteorem v rámci projektu Jižní Morava čte   

  09.10.17 Hrátky s Večerníčkem 10 

  K Zábavný podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

115 11.10.17 Pasování na čtenáře 36 

  K Pro ZŠ Morávkova.   

116 11.10.17 Klub deskových her 7 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

117 13.10.17 Připrav se maminko, než přijde miminko 7 

  V Pořad pro nastávající maminky s laktační poradkyní.   
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118 17.10.17 Knihovnická lekce 60 

  V Pro ZŠ Purkyňova. 2x   

119 18.10.17 Klub deskových her 9 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

120 18.10.17 Kutikulín 4 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

121 25.10.17 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

122 26.10.17 Prázdniny v knihovně 12 

  K Výroba podzimních dekorací.   

123 27.10.17 Prázdniny v knihovně 23 

  K Výroba podzimních dekorací.   

124 01.11.17 S kočárkem do knihovny 63 

  K Představení lesního klubíku Divínek.   

125 01.11.17 Klub deskových her 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

126 02.11.17 Sharing club 23 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

127 10.11.17 Beseda o spisovateli 23 

  V Pro ZŠ Tyršova. Z. Miler - život a dílo.   

128 13.11.17 Hrátky s Večerníčkem 8 

  K Zábavný podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

129 14.11.17 Beseda o spisovateli 20 

  V Pro ZŠ Tyršova. Z. Miler - život a dílo.   

130 14.11.17 Beseda o spisovateli 23 

  V Pro ZŠ Tyršova. Z. Miler - život a dílo.   

131 15.11.17 Beseda o spisovateli 18 

  V Pro ZŠ Morávkova. R. Dahl - život a dílo.   

132 15.11.17 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

133 
16.11.17 

Čtenářský klub: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné 

děti 5 

  K Beseda o oblíbených autorech, knihách a žánrech.   

134 22.11.17 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   
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135 22.11.17 Komiks 15 

  V Pro čtenářský kroužek ZŠ Tyršova.   

136 22.11.17 Kutikulín 4 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

137 23.11.17 Sharing club 18 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

138 29.11.17 Klub deskových her 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

139 04.12.17 Knihovnická lekce 18 

  V Pro ZŠ Tyršova.    

140 05.12.17 Knihovnická lekce 15 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

141 06.12.17 S kočárkem do knihovny 50 

  K Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené.   

142 06.12.17 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

143 07.12.17 Vivaldianno 25 

  V Pro Gymnázium Vyškov.    

144 07.12.17 Vivaldianno 42 

  V Pro Gymnázium Vyškov.    

145 08.12.17 Máš pod čepicí? 4 

  V S lektorkou Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

146 11.12.17 Hrátky s Večerníčkem 5 

  K Zábavný podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

147 11.12.17 Knihovnická lekce 19 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

148 12.12.17 Beseda o spisovateli 23 

  V Pro ZŠ Tyršova. Josef Lada - život a dílo.   

149 12.12.17 Beseda o spisovateli 22 

  V Pro ZŠ Tyršova. Josef Lada - život a dílo.   

150 12.12.17 
Zaniklé středověké osady v našem regionu. Obec Hamlíkov - 

německý Hameln a pověst o Krysaři 30 

  V Pro Gymnázium a SOŠZE Vyškov.   

151 13.12.17 Klub deskových her 1 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   
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152 14.12.17 Sharing club 23 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

153 15.12.17 Beseda o spisovateli 23 

  V Beseda pro ZŠ Tyršova. Josef Lada - život a dílo.   

154 20.12.17 Vánoce v knihovně 10 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu a dětském oddělení.   

155   Čtení pohádek v MŠ Havlíčkova 252 

  K Každé pondělí čtení pohádek před spaním - Zdena Adlerová, 17 akcí   

156   Čtení pohádek v MŠ Havlíčkova 273 

  K Každé úterý čtení pohádek před spaním - Marie Kachlíková, 13 akcí   

    celkem 3.879 

 

 

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 
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1 11.01.17 Literární čaj o páté 113 

  K 
Talk show se známou novinářkou, publicistkou, moderátorkou a 

vtipnou glosátorkou Zuzanou Bubílkovou. 
  

2 19.01.17 Valná hromada Klubu přátel KKD 89 

  K 
Setkání se členy současnými i budoucími u bilance uplynulého roku a 

plánů na rok 2017. 
  

3 03.03.17 Literární čaj o páté 48 

  K 
Beseda s českým prozaikem, básníkem, textařem a autorem povídek 

pro děti Pavlem Bryczem.   

4 24.04.17 Literární čaj o páté 69 

  K 
Beseda s českou spisovatelkou, dramatičkou, publicistkou a autorkou 

knih pro všechny generace Danielou Fischerovou.   

5 30.05.17 Literární čaj o páté 38 

  K 
Beseda s českým spisovatelem, novinářem a propagátorem 

kosmonautiky Pavlem Toufarem.   

6 26.09.17 Literární čaj s Giovanni Boccaciem 48 

  K 
Přednáška doc. Mgr. Jiřího Špičky, PhD. o italském renesančním 

básníkovi a novelistovi.   

7 24.10.17 Literární čaj o půl páté 49 

  K Beseda s finským bohemistou Eero Balko o cestě české literatury až za 

severní polární kruh.   

8 06.11.17 Literární čaj "na Zahradě" 48 

  K Setkání s autorkou jedinečné pentalogie Zahrada Janou Richterovou a 

Liborem Richterem, nakladatelem.   

9 05.12.17 Literární čaj o půl páté 37 

  K Setkání s malířem, autorem komiksů, ilustrátorem a tvůrcem 

autorských knih Pavlem Čechem.   

    celkem 539 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení knižní výzvy, akce byla 

podporována Klubem přátel knihovny 
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1 Leden Po stopách osobností z Vyškovska 220 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.   

2 Leden Barevný svět Izabely Machútové 650 

  K Výstava obrazů v prostorách knihovny.   

3 Únor Hravý architekt 190 

  K Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v dětském oddělení.   

4 Březen Pocity - Soňa Holíková 590 

  K Výstava obrazů v prostorách knihovny.   

5 duben Creative Destruction 350 

  K Výstava Blackout poetry  ve 2. podlaží   

6 květen Gotika a Karel IV. 250 

  K Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v dětském oddělení.   

7 červen Cesty fantazie 390 

  K Výstava obrazů Lubomíra Sedláčka v prostorách knihovny.   

8 září Obrazy 450 

  K 

Výstava obrazů Zdeňky Trnečkové, Jany Jančaříkové, Štěpánky 

Servusové a Martina Zoubala v prostorách knihovny. Součástí je i 

vernisáž.   

9 říjen Egypt 270 

    Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v dětském oddělení.   

10 říjen Koláže 350 

  K Výstava koláží Aleny Ilgnerové v sále KKD.   

11 listopad Po stopách osobností Vyškova II   

  K Výstava v TIC   

12 prosinec Vánoční výstava 530 

  K Tradiční výstava vánočních dekorací v sále KKD.   

13   Vánoce 190 

  prosinec Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v dětském oddělení.   

     celkem  4.430 
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1 06.03.17 Půjčování e-knih v online-katalogu 2 

  V S lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

2 04.04.17 Půjčování e-knih v online-katalogu 4 

  V S lektorem Janem Řezníčkem, DiS.   

 

 

 

 

 

Vánoční výstava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 hlavní ukazatele roku KKD – čtenáři 

 hlavní ukazatele roku KKD – výpůjčky 

 hlavní ukazatele roku KKD – návštěvníci 
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Regionální funkce 

Rozsah regionálních služeb poskytovaných naší pověřenou knihovnou zůstal beze změn. Stav 

pracovních úvazků 3,2 je stejný jako v roce 2016. Na pozici katalogizace dokumentů v lednu 

nastoupila pracovnice Jana Spíchalová jako zástup za mateřskou dovolenou za Janu Palíškovou. 

V tomto roce byl mimořádně navýšen rozpočet na výkon regionálních funkcí oproti roku 2016 

o 60 tis. Kč. Původní záměr byl o 40 tis. Kč navýšit rozpočet na nákup VF na částku 402 tis. Byl 

naplánován nákup dataprojektoru a podpora kulturních akcí v neprofesionálních knihovnách  

a zbývající část byla použita na zákonné navýšení platů pracovníkům vykonávajícím regionální 

funkce. Tento plán jsme museli během roku dvakrát aktualizovat a přizpůsobit zákonnému navýšení 

platů zaměstnanců. Na podporu akcí zůstalo 1.000 Kč a nákup dataprojektoru byl zrušen. Museli jsme 

snížit i částku na nákup VF (rozepsáno níže). 

Regionální působnost knihovny. Počet obsluhovaných knihoven 87 se nezměnil. Knihovna 

v Podivicích má stále pozastavenou činnost. V Kojátkách bylo dohodnuto, že knihovna bude 

pokračovat v činnosti. V Brankovicích bylo rozhodnuto o začlenění knihovny mezi profesionální, 

v lednu nastoupila nová knihovnice a výpůjční doba se rozšířila na 15 hodin týdně. V našem regionu 

tak máme znovu 6 profesionálních knihoven (s 10 pobočkami) a 68 knihoven (1 pobočka) je 

neprofesionálních. 

Knihovny v obcích Rašovice, Křenovice, Lysovice, Hrušky a Snovídky byly přestěhovány do 

nových prostor. 

 Do dotace JMK Obecní knihovny se zapojilo 16 obcí. Na vybavení knihovny novými regály a 

drobným vybavením čerpaly dotaci knihovny Lysovice, Orlovice, Prusy, Nížkovice (druhá etapa), 

Hrušky, Letonice, Šaratice, Topolany, Milonice, Brankovice, Kučerov, Hodějice, Krásensko, 

Habrovany, Rašovice a Bošovice.  

Ve 13 knihovnách – Uhřice, Nemotice, Milešovce, Milonice, Holubice, Habrovany, 

Brankovice, Kojátky, Mouřínov, Otnice, Kobeřice, Podbřežice, Moravské Prusy – se změnil 

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

Konzultační činnost a metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení konkrétních problémů 

v knihovnách, dotace JMK, projekt JMČ, dotazníky, projekty VISK, knihovní systém, ukládání knih, 

výkazy a další. Konzultace jsou využívány v naší knihovně ve velké míře. Nadále užíváme již 

osvědčenou e-mailovou konzultaci a tímto způsobem řešíme mnoho problémů. Díky našemu 

knihovnímu systému ARL jsme schopni pomoci řešit vše, včetně katalogizace, inventarizace, 

výpůjčního protokolu on-line průběžně. Většina požadavků (odpisy, statistiky, výstupy ze systému, 

opravy chyb a další) i jiných vzniklých problémů knihovníků jsou tak vyřešeny často ihned, 

nejpozději do několika dnů. Pravidelná konzultace s pracovníky obcí i knihovníky probíhá v rámci 

všech rozvozů knih. Další konzultace provádíme obvykle při výběru knih z výměnného fondu nebo 
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novinek v pověřené knihovně. Uskutečnilo se 159 návštěv. Byl již tradičně vypracován Přehled 

činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov za rok 2016, který spolu s materiály  Standard pro 

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

návštěvách a jednáních se starosty obce.  

Metodické návštěvy – proběhly podle aktuální potřeby nebo plánu. Byly zaměřeny na řešení 

problémů v knihovnách, aktualizace a revize fondu, a nově na přestěhování knihoven nebo vybavení 

knihoven, zaškolení nových knihovníků. Z každé návštěvy vypracováváme Zprávu z metodické 

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

Porady knihovníků – v dubnu a listopadu se uskutečnila v pověřené knihovně porada 

profesionálních knihovníků. Seznámili se s rozborem činnosti jednotlivých profesionálních knihoven 

a s aktualitami v oblasti knihovnictví. Proběhlo zhodnocení regionálních funkcí za rok 2016.  

V dubnu a v listopadu proběhly v pověřené knihovně a v knihovně ve Slavkově porady 

neprofesionálních pracovníků. Knihovníci byli seznámeni s aktuálními informacemi z oblasti 

veřejného knihovnictví a s hodnocením rozborů činnosti knihoven za rok 2016. Byly představeny 

projekty Jihomoravského kraje na vybavení knihoven a podporu čtenářství. Součástí listopadové 

porady bylo již tradiční vyhodnocení nejlepší knihovny regionu, kterou se stala Pustiměř a předání 

poděkování knihovníkům v Nížkovicích a Brankovicích za jejich dobrou práci v tomto roce. 

Knihovna v Letonicích byla oceněna za region Vyškov na krajské slavnosti v MZK Brno. Byly 

promítnuty prezentace všech oceněných knihoven. Zápisy z porad jsou vystaveny na webových 

stránkách pověřené knihovny. Obou seminářů se zúčastnilo celkem 57 knihovníků.  

Vzdělávání knihovníků – v březnu a v říjnu proběhly čtyři školení zejména pro nové 

knihovníky - Jak má pracovat dobrá knihovna (účast 15 knihovníků). Toto školení se nám osvědčilo  

a budeme je pořádat i v následujících letech. Následovalo školení Jak vytvořit propagační materiál  

(5 knihovníků). V neposlední řadě jsme v červnu pro velký ohlas v loňském roce uspořádali pro 

knihovníky workshop Skládání dekorací ze starých vyřazených knih (8 knihovníků). Dvě školení 

Práce s On-line katalogem proběhla v září za účasti 9 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 zpracovány do formulářů 

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

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

výkazů doplňujeme.  

Pomoc při revizi a aktualizaci KF – revize probíhaly v knihovních systémech ARL  

a RegARL nebo Clavius. Knihovníci si revizi provádějí sami, pracovnice pověřené knihovny 

provádějí proškolení a pomáhají s problémovými situacemi. Při revizi probíhá aktualizace knihovního 
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fondu, kterou ve většině případů provádí pracovnice KKD a také následně provede odpis z knihovního 

systému. Revize proběhla v těchto knihovnách: Kozlany, Račice, Hoštice, Šaratice, M. Málkovice, 

Studnice, Topolany, Nemotice, Luleč, Hodějice, Malínky. V Bučovicích si revizi a aktualizaci 

provedly ve své knihovně a 4 pobočkách pracovnice samy. V Drnovicích, Rašovicích, Brankovicích, 

Křenovicích a Topolanech byla provedena rozsáhlejší aktualizace fondu. Knihovní fond Malínek 

pracovnice pověřené knihovny uložily formou retrokatalogizace do knihovního systému a provedly 

zároveň revizi.  

Do Výměnného fondu (VF) jsme nakoupili a zpracovali 1.802 knih za finanční částku 

513.472 Kč (po slevě 353.634,09). 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 

354.000 Kč. V současné době je ve výměnném souboru 26.282 knihovních jednotek.  

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

jsou ihned rozebrány. Bylo vyexpedováno 331 souborů se 13.531 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, v případě zájmu knihovníka množství půjčených knih není omezeno. Ke zkvalitnění 

služby VF přispívá i možnost výběru knih přes on-line katalog.  

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 Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice), 

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

Slavíkovice, Královopolské Vážany a Vítovice), dále pak 10 místních knihoven (Habrovany, Kojátky, 

Malínky, Mouřínov, Nové Sady, Podivice, Uhřice, Zbýšov, Dražovice a Ježkovice). Celkově se 

rozpočet na nákup všech knihoven pro rok 2017 zvýšil o 23.000 Kč. Nakoupili jsme knihy za finanční 

částku 769.273 Kč (po slevě 528.900.06 Kč) a zpracovali 3.514 knih (včetně zpracovaných darů 

z obcí), které byly vyexpedovány ve 277 placených souborech přímo na jednotlivé knihovny.  

Servis výpočetní techniky proběhl v knihovnách: pobočka SVN (opakovaně), Kozlany, 

Račice, Brankovice (opakovaně), Hoštice (opakovaně), Velešovice, Šaratice, Málkovice, Studnice, 

Nemotice, Habrovany, Pustiměř, Slavkov, opravili jsme  nastavení systému nebo nainstalovali novou 

verzi programu, protože došlo k výměně počítače.  

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

využívaného při technickém zpracování KF. Celkem bylo ujeto 3.326  km.  

Automatizace knihoven – v současné době je zpřístupněno 60 on-line katalogů místních 

knihoven na stránkách KKD a knihovny je mají na svých webových stránkách nebo záložkách na 

webu obce. Zároveň je fond všech knihoven, pro které nakupujeme, dostupný v Katalogu regionu 

Vyškov, který je součástí on-line katalogu KKD. Uživatelé tak mají možnost snadno zjistit, ve které 

knihovně se požadovaný titul nachází. 

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

70 knihoven (včetně KKD) a 6 poboček AKS a 65 knihoven (včetně KKD se 2 pobočkami) on-line 

katalog.  

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

regionálního katalogu na obecních knihovnách, případně pomáhají s katalogizací problematických 

knih.  

Kulturní činnost – Na podporu čtenářství vyhlásila pověřená knihovna i v letošním roce pro 

knihovny regionu Čtenářskou výzvu ve variantách pro dospělé a mládež. Výzva se setkala 

s příznivým ohlasem, v prosinci proběhlo v pověřené knihovně slavnostní vyhodnocení a ocenění 

účastníků. Po dobrých zkušenostech z předchozích let pověřená knihovna opět nabídla na podporu 

kulturní činnosti akci pro děti Čteme pejskům. Tu naše pracovnice realizovala v letošním roce ve 

třech knihovnách. V pěti knihovnách také pracovnice KKD uskutečnila Trénink paměti. Také 

workshop skládání dekorací ze starých knih podnítil zájem knihovníků takovou akci uspořádat ve své 

knihovně. Pořádání aktivit jak vzdělávacích, tak kulturních již má v knihovnách své místo a počet 

knihoven, které akce organizují, se každoročně zvyšuje 

Knihovna Karla Dvořáčka uspořádala zájezd pro své pracovníky do knihovny Rožnov pod 

Radhoštěm, volná místa v zájezdu byla nabídnuta knihovníkům regionu. Plánujeme i v roce 2018 

společný zájezd uskutečnit. 

Díky dotační podpoře JMK pro malé knihovny a vstřícnosti některých zřizovatelů se zlepšilo 

prostředí v knihovnách a dochází k zvýšení úrovně služeb pro veřejnost.  
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Výkaz regionálních funkcí za rok 2017 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2017 

2 Název knihovny Knihovna Karla Dvořáčka                  

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,2 

4 Počet obsluhovaných knihoven 87 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 87 

7   počet poskytnutých konzultací 586 

8   počet metodických návštěv 128 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 87 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 88 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 24 

14   počet všech vzdělávacích akcí   

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 8 

16   počet všech účastníků   

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 38 

18   počet všech vyučovacích hodin   

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 16 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 41 

22   počet akcí 6 

23   počet účastníků 67 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 17 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  59 314 

27   počet revidovaných knihoven 11 

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

29   počet obsloužených knihoven 61 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 2 799 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 61 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 3 514 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2017 26 282 

36   roční přírůstek VF 1 802 

37   roční úbytek výměnného fondu 332 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 802 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce   

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 4 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 87 

43   počet expedovaných souborů 331 

44   počet svazků v souborech 13 735 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46   počet knih., pro které pov. knih. zajišťuje podporu automat. systému 17 

47   počet akcí, zásahů 21 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 87 

50   počet ujetých km 3 326 
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Řídící činnost 

Náš rozpočet na provoz knihovny zůstal již pátým rokem nezměněn. Veškeré náklady však 

neustále rostou. Jelikož naše možnosti zredukovat či jinak ušetřit další náklady byly vyčerpány, 

situace nás nutí oddalovat některé nezbytné opravy. 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 postupně narůstá (viz 

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

neboť požadované novinky nemůžeme nabízet v přiměřeném množství. Z tohoto důvodu neplníme 

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

kultury, jež stanovuje každoroční 10% obnovu knihovního fondu ve volném výběru (u nás to činí 

4,2% a nákup by se měl pohybovat cca 8 tis. svazků). Rozpočet na nákup knihovních fondů zůstává 

od roku 2013 nezměněn. Abychom se dostali na úroveň roku 2009, kdy jsme měli 3.977 nakoupených 

dokumentů za rok (v roce 2017 to bylo 3.292), a nákupem jsme se blížili ostatním knihovnám našeho 

typu, museli bychom tuto položku v rozpočtu navýšit minimálně o 140 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 části Veřejná 

informační služba knihoven – VISK 3 jsme zaslali projekt Informační kiosky pro uživatele 

v prostorách knihovny – byl schválen jen částečně, a poněvadž s omezenou finanční částkou jej 

nebylo možné smysluplně realizovat, odstoupili jsme od něj; realizace informačních kiosků byla 

zahrnuta do projektu Modernizace datové sítě a IT prostředků pro zajištění nových funkčností 

informačního systému knihovny ve Vyškově (V28). 

Další projekt Knihovna pro všechny generace byl podán na Ministerstvo kultury v Programu 

Knihovna 21. století, odbor regionální a národnostní kultury a obdrželi jsme 10 tis. Kč. Projekt byl 

realizován a proběhly tyto aktivity: Noc literatury, Celé Česko čte dětem, Dekadentní Den poezie, Den 

pro dětskou knihu. Součástí projektu byly také finanční prostředky na zakoupení stroje na výrobu 

reklamních placek. Stroj jsme využili při několika akcích, kdy si je děti samy navrhovaly a knihovnice 

je pak zhotovovala. 

Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány znovu finančně podpořila již 

tradiční akci Vyškovský cedník. 
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Na Jihomoravský kraj jsme podali i letos žádost o podporu z dotačního programu Podpora 

rozvoje v oblasti kultury na cyklus přenášek Historická výročí roku 2017 – příspěvek nám však nebyl 

přidělen.  

Na žádost o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na kulturní akci financovanou z 

rozpočtu města – Historická výročí roku 2017 nám zřizovatel poskytl dotaci 35 tis. Kč; využili jsme ji 

na oblíbené přednášky z historie. Počátkem února se uskutečnil pořad K čemu slunce, když není den? 

pojednávající o prvním transport Židů z Terezína do vyhlazovacích táborů. V průběhu roku pak 

proběhly další čtyři přednášky předních odborníků. Celková návštěvnost těchto akcí byla 240 

účastníků. 

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 sem 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. 

Do více projektů jsme se nemohli přihlásit, protože ve většině případů je nutná finanční 

spoluúčast, tu jsme však nemohli z rozpočtu zajistit. 

Pro rok 2018 byly podány projekty – do dotačního programu VISK3 Nové technologie a služby 

v knihovně a do dotačního programu Knihovna 21. století s názvem Čtenářský klub mládeže. 

Tabulky akcí – Na základě doporučení zřizovatele jsme přistoupili ke sledování 

ekonomického dopadu akcí. Tabulky jsou členěny podle skupin uživatelů, kterým jsou pořady určeny. 

Tabulka I je určena pro kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost konané v sále, zde jsou vyčísleny 

příjmy a náklady na provoz a honoráře lektorů. Provoz sálu je v celkovém součtu za tento rok 

v kladných číslech. Tabulka II je zaměřena na kulturní a vzdělávací akce pro školy, školská zařízení a 

kulturní vyžití dětí a mládeže ve volném čase. Akce jsou převážně v prostorách dětského oddělení a 

T-klubu. Tato činnost vyplývá z podstaty a zaměření knihovny jako kulturního a vzdělávacího centra 

a je plně v souladu s metodickým materiálem Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020, který 

vydala Národní knihovna ČR a který byl schválen Ministerstvem kultury ČR. Není prioritou, aby 

pořádané akce byly finančně rentabilní, jejich hodnota je ve vzdělávání občanů a poskytování prostor 

pro využití volného času, a to všem vrstvám obyvatel regionu. Tabulka III jsou akce, které pořádáme 

ve spolupráci se spolkem Klub přátel knihovny, jsou hrazeny z prostředků klubu. Tabulka IV jsou 

výstavy v prostorách knihovny. Tabulka V jsou vzdělávací akce v počítačové učebně, které mají 

uživatele seznamovat s prací s internetem. 



 57 

Personální změny – Dne 31. prosince 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou Jana 

Palíšková, od 2. ledna 2017 na její místo nastoupila Petra Mézlová. Od 1. září vystřídal Mgr. Pavel 

Klvač ve funkci dlouholetého ředitele Dr. Vladislava Rašku, který zůstal do 31. prosince zaměstnán 

v knihovně jako knihovník-archivář. 

Školení a semináře – K proškolování pracovníků knihovny dochází pravidelně. Pracovníci se 

účastní převážně odborných školení pořádaných v MZK Brno. Mimo jiné Práce s národními 

databázemi, Bezpečnost uživatelů v knihovnách, Centrální portál knihoven a zapojení služby MVS, 

Konference Knihovny současnosti, Konference k Regionálním službám, Konference trenérů paměti.  

Pracovní porady pro vedoucí oddělení se konaly pravidelně každé pondělí a na jednotlivých 

odděleních pak probíhaly průběžně. Porada všech zaměstnanců KKD se konala v tomto roce čtyřikrát. 

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.  

Správa budovy –  Čtrnáctý rok intenzivní činnosti v rekonstruovaném objektu si samozřejmě 

vyžaduje náležitou pozornost, a tak často již nejde jen o běžnou údržbu, ale i větší opravy: došlo 

k opravě klimatizace v serverovně (40 tis. Kč), výměně ohřívače vody z roku 2002 (60 tis. Kč), 

opravě kovových nášlapů u šesti vřetenových schodišť a jejich pokrytí novou kobercovou krytinou 

(121 tis. Kč) a výměně šesti vodovodních směšovacích ventilů na toaletách (13 tis. Kč). 

V příštím roce nás z důležitých oprav čeká především: zastínění atria venkovní roletovou 

textilií (Varioscreen), které napomáhá ochlazení a využití podesty v dětském oddělení, kde teplota 

v letních měsících dosahuje běžně 40°C. Při nefunkčnosti rolety se nedá na podestě za slunných dnů 

přebývat, neboť hrozí nebezpečí přehřátí organismu. V ovládacím mechanismu došlo k přetržení 

vodících pásků (beltů), ty praskly z důvodu zadření ložisek ve vodících kladkách. K nápravě je nutná 

vyměna nejen beltů, ale i všech vodících kladek. Odhadovaná cena opravy je 30 tis. Kč. 

Výměna EPS – elektronická požární signalizace vykazuje chybové stavy, revizní technik již 

nechce provádět její revizi, neboť řídící jednotka EPS je na hranici životnosti – množí se časté hlášení 

falešných požárních poplachů či naopak období, kdy EPS nevykazuje žádnou činnost, takže v případě 

požáru nemusí vůbec zareagovat. Za této situace je zřejmé, že jednotka již další revizí neprojde. 

Předpokládaná cena EPS je 43 tis. Kč + montážní práce, celkem 50 tis. Kč. 

Úpravy bezprostředního okolí knihovny – i letos jsme dobrovolně přistoupili k vyčištění 

uschlého roští v „okrasných“ dřevinách, k vyhrabání a odstranění nashromážděného odpadu. 
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Výměna střešní krytiny: Životnost střechy (z roku 2002) – na niž byla bohužel použita 

nevhodná krytina (určená pro vyšší sklon střechy) – je cca 15 let; z těchto důvodů byla reklamace 

neúčinná. Takže se celkem brzo projevilo popraskání a rozpadaní šablon s následným zatékáním do 

horních pater budovy při zhoršení povětrnostních podmínek. 

Původně byla plánována v roce 2017 jen výměna stávající střešní krytiny; v průběhu 

zpracování projektové dokumentace vznesla ZUŠ požadavek, aby její prostory byly vybaveny účinnou 

klimatizací, neboť dosavadní rekuperační jednotka z roku 2003 pro výměnu vzduchu s možností jeho 

částečného chlazení je již zcela neúčinná – její opravy vzrůstají a modernizace zastaralých jednotek 

dle vyjádření servisní firmy by nebyla rentabilní. K částečnému zlepšení došlo v roce 2010, kdy byla 

alespoň učebna dramatické výchovy s přilehlým koncertním sálem vybavena klimatizační jednotkou  

a možností nucené výměny vzduchu, která je ovšem použitelná pro vydávaný hluk pouze o 

přestávkách. ZUŠ současně požaduje využít rekonstrukce střechy pro změnu dvou dosavadních 

skladových místnosti na učebny; změna by spočívala především v doplnění těchto místností dvěma 

novými střešními okny. 

Zatížení střechy dalšími klimatizačními jednotkami však předpokládalo i nové posouzení 

statiky střešního krovu, to však naráželo na nemožnost jeho prohlídky, přístupu k němu a provedení 

statického měření, poněvadž vnitřní část krovu je zcela nepřístupná – absence jakékoli technické 

lávky; dokončení statického posouzení střešní konstrukce (zejména té, na níž spočívá váha 

dieselagregátu), bude provedena až po odstranění stávající krytiny. Z těchto důvodů se příprava 

projektové dokumentace protáhla o několik týdnů, takže na zpracování kvalitní nabídky bylo málo 

času; navíc všechny solidní firmy, které s požadovaným typem krytiny (Cembrit) pracují, jsou na 

prázdninové měsíce obsazeny. Navíc i její rozpočet překročil původně uvažovanou a schválenou 

částku. Nakonec skutečně i přes návštěvy a konzultace se i tyto firmy omluvily, takže se nepřihlásil 

žádný zájemce. Z uvedených důvodů se jeví jako nejvýhodnější spojit výměnu střešní krytiny  

s doplněním klimatizace a celou akci realizovat na základě těchto poznatků v roce 2018. 

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 
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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. 

Malován í– Zbývá již jen poslední etapa, tu jsme však byli nuceni v tomto roce (a zřejmě 

budeme i v roce následujícím) pro nedostatek financí opět odložit, neboť finanční prostředky 

odkládáme na již zmíněnou opravu střechy. Na stavu stěn v kancelářích i kuchyňkách, stejně jako na 

čtrnáct let používaných kobercích, to však začíná být stále více viditelné. 

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. 

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. 

Zprovoznění platebního terminálu KB jako další prostředek služby pro veřejnost se osvědčil  

a je využíván. 

Informační technika (HW, SW) – V průběhu ledna a února došlo k opakovaným poruchám na 

datových trasách mezi stanicemi v knihovně a serverem knihovnického programu bez zjevné příčiny. 

Přitom technika knihovny i připojení poskytovatele spojení bylo v pořádku. Díky předešlým školením 

a rozvaze obsluhy se podařilo všechny výpadky eliminovat bez negativního dopadu na poskytované 

služby návštěvníkům. Zpětnou kontrolou byly zjištěny poruchy páteřní sítě, které nemohl ovlivnit náš 

dodavatel konektivity, tím méně knihovna nějakým technickým opatřením. 

Nestabilní povaha datové sítě se projevila při akcích pořádaných v knihovně. V rámci přípravy 

techniky v měsíci březnu a dubnu bylo zprovozněno nastavení sítě pro školení zaměstnanců radnice. 

To představuje nastavení bezpečného připojení k prostředkům jiné sítě. Dané technické řešení bylo 

provozováno 3x bez zřejmých problémů. V květnu MěÚ Vyškov (p. R. Brázda) pořádal konferenci IT 

pracovníků obecních úřadů JM kraje. Přes přípravu a opakované testování byla akce narušena 

neidentifikovatelnou technickou poruchou, která na několik minut narušila akci. Na druhou stranu 

byla tímto pracovníkům města prezentována záludnost naší budovy potvrzující nutnost technického 

řešení problému. 

Projekt V 28 – byly zahájeny práce a postupy ke zprovoznění programu výzvy 28 ROP. RM 

schválila na konci ledna dodatečné uvolnění financí pro investiční záměr organizace na zapojení se do 

projektu financovaného z cizích zdrojů ve výši 600 tis. Kč, z čehož 300 tis. Kč bylo určeno na 

provedení analýzy současného stavu (analýza provozu budovy s ohledem na datové, prostorové  

a elektrické zatížení včetně návrhů na zlepšení). Zbývající finance byly určeny na studii 

proveditelnosti (studie vyhodnotí analýzu a navrhne technické a technologické kroky k realizaci 

optimálního návrhu na zlepšení). Od února probíhaly práce spojené s aktivací kroků na zadání práce 
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Analýza současného a návrh budoucího stavu IT a infrastruktury knihovny ve Vyškově, v rámci 

přípravy projektu Modernizace datové sítě a IT prostředků pro zajištění nových funkčností 

informačního systému knihovny ve Vyškově. To vše v rámci výzvy 28 ROP. Bohužel administrativní 

úkony opozdily zadání práce. Proto byly práce na zadání Analýzy současného a návrhu budoucího 

stavu IT a infrastruktury knihovny ve Vyškově pro projekt Modernizace datové sítě a IT prostředků 

pro zajištění nových funkčností informačního systému knihovny ve Vyškově (dále jen Projekt) zahájeny 

až v průběhu měsíce března. Následovalo poptávkové řízení na dodavatele Analýzy současného  

a návrhu budoucího stavu IT a infrastruktury knihovny ve Vyškově – provedení byla určen fa 

Comimpex z Brna. 

V květnu byla realizována Analýza současného a návrh budoucího stavu IT a infrastruktury 

knihovny ve Vyškově a stanovila prvotní okruh problémů, s nimiž bude muset Projekt pracovat. 

Základní a zjednodušený výstup z provedené analýzy: 

 Dokončit a finalizovat rozvody napájení v rámci plánů roku 2010 a 2011. 

 Opravit (původní plastová konstrukce je často poruchová – poznatek z průběhu analýzy) a na 

základě plánovaných změn provozu doplnit datové rozvody a zásuvky. Je nutné eliminovat 

poměrně velké množství podružných switchů nahrazující chybějící datové zásuvky. Dalším 

objeveným problémem byl stav datových zásuvek. Kromě chybových, zjištěných v analýze, se 

objevila další skupina zásuvek chybující až po měřené. Toto chyba byla zpětně identifikována i u 

výměny zásuvky v místnosti 221. Při reklamaci výsledků měření byla zjištěna zatím nevyčíslená 

skupina zásuvek, kde došlo k rozlomení vnitřního mechanizmu zásuvky. Tento stav se může 

projevit nefunkčností nebo občasnou nefunkčností podle polohy nebo pohybu propojovací 

kabeláže. To se ukázalo jako zdroj problémů při instalaci nových stanic W10. Takto občas 

chybující zásuvka byla příčinou špatně definovaných problémů při implementaci stanice do 

prostředí knihovny. 

 Zajistit vyšší kapacitu klimatizace serverovny. 

 Vybudování serverovny dle stávajících standardů, vybudování a doplnění nutné infrastruktury. 

Používaná technologie odpovídá minimálnímu osazení z doby budování knihovny s tlakem na 

nejnižší možné finanční náklady při pořízení a obnově vybavení. 

 Vybudování a provoz zálohování pro celou knihovnu a centrální zabezpečení provozu knihovny 

v rámci antivirové ochrany. 

 Analýza doporučuje vhodné technické a programové řešení, ale všechny položky (servery i 

pracovní stanice) budou opakovaně posouzeny Studií proveditelnosti a předběžnými 

poptávkovými dotazy. 



 61 

 Koncová zařízení se mohou dokoupit v rámci % limitu v dané výzvě. Kapacitní a finanční 

nedostatky se budou řešit, tak aby v následujících obdobích bylo možné tyto akce dokončit (počty 

terminálů, tiskárny, skenery čárového kódu) bez omezení provozu. 

 Konkrétní změny informačních systémů (knihovnický a ekonomický) budou řešeny v návaznosti 

na výsledný technický stav. Průběžně probíhají jednání o vhodnosti a rozsahu případných změn. 

V jednání je kladen důraz na provozní náklady dalších období. 

 Pořízení a zprovoznění prezentačního a didaktického provozu bude řešeno až po stanovení 

nákladů předešlých akcí. Rozhoduje limitní hodnota koncových zařízení a celkový objem prací. 

 Pokud jde o výši budoucích provozních nákladů Projektu (podpora HW, případně SW), její 

přesnou hodnotu určí až veřejná zakázka a ceně pořízeného HW a SW. Již nyní je ale zřejmé, že 

dojde k navýšení provozních nákladů. A to pravděpodobně v řádech minimálně desítek tisíc korun 

ročně. Je to dáno jednak složitostí nových technologií a také tempem vývoje těchto technologií. 

Nelze pořídit HW a SW bez jistoty budoucí funkčnosti a podpory ze strany dodavatelů. Nehledě 

na to, že v rámci dotací EU je nutno počítat s pětiletou dobou udržitelnosti realizovaného Projektu. 

To znamená, že musíme zajistit minimálně 5 let plnou funkčnost pořízeného HW a SW, a to 

vlastními silami nejsme schopni finančně zajistit. Navíc je technická podpora i jistotou 

bezproblémového chodu knihovny v budoucích letech. 

V červnu proběhlo výběrové řízení, které vybralo Ing. Barboru Stránskou jako realizátorku 

Studie proveditelnosti. Následně proběhla jednání s dodavatelskými firmami (Gordic a Cosmotron) 

analyzující stávající řešení a byl tak vytvořen základ pro Studii proveditelnosti v oblasti aplikačního 

SW informačních systémů. Během měsíce září byla Studie proveditelnosti dokončena a zpracovány 

podklady pro přihlášení projektu na MMR ČR, do jehož výzvy byl projekt v termínu přihlášen. 

Problematika elektrických a datových rozvodů – Pokračuje zvýšený počet oprav  

a poruchových stavů na zálohovacích zařízeních UPS. Dalším provozem se potvrdila předešlá 

statistika problematiky UPS. V případě poruchy UPS bude řešena zakoupením nového kusu. Následky 

elektrického rázu z 22. prosince 2016 se projevovaly postupně podle detekce na různých místech 

knihovny během celého měsíce: 

 UPS komunikačního serveru – nutný servis a výměna baterie.  

 Telefonní ústředna – poškození zařízení „buffer“. Oprava řešena výměnou (starší kus z jiné TÚ) 

z důvodu snížení ceny opravy.  

 Poškození stanice krátkodobého internetu v 2. NP. Pro stáří stroje a použití OS Windows XP je 

oprava nerentabilní. Rozhodnuto o likvidace stroje (IČ46). Pracoviště v současné době zrušeno 

bez náhrady. 
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 Nevratné poškození ručního skeneru IČ2009. Stav konzultován u dodavatelské firmy Idencode. 

Stáří přístroje v kombinaci s nastalou poruchovou situací neumožňuje finančně rentabilní opravu. 

Proto doporučeno vyřazení a likvidace. 

 Poruchový stav na HDD PC stanice IČ2229. Porucha detekována díky nezvyklým odezvám na 

provozované programy. Bylo nutno kontaktovat externí firmu (AutoCont), kde byla porucha 

detekována a za pomoci programů, které knihovna nevlastní, opravena. 

Krátkodobé výpadky elektřiny v průběhu března způsobily nevratné poškození dalších 2 ks 

UPS. Oprava je vzhledem ke stáří zařízení a nutnosti dokoupit nové baterie nerentabilní a obě zařízení 

byla vyřazena. 

V únoru se opakovaly problémy s datovou sítí v místnosti učebny (č. m. 221). Proto došlo 

k opětovnému proměření kabeláže. V jednom případě vykazovala zásuvka mechanické poškození. 

Prováděná analýza v květnu potvrdila výskyt těchto chyb i obtížnost jejich identifikace. V limitním 

případě by stav datových zásuvek vedl k výměně všech původních zásuvek zapojených v provozu, 

protože ani jejich ukrytí do datového hnízda není schopno zamezit jejich poškození. 

Během analýzy provozu (Projekt V28) byl na knihovnu zapůjčen „inteligentní“ switch do 

serverovny. Při detailním zpracování výsledků měření došlo ke zjištění, že více než 10% datových 

zásuvek je zcela nefunkčních  nebo vykazují značnou chybovost během provozu. Tento stav nebyl 

doposud v rámci jednorázových měření detekován. Bohužel byly postiženy i prostory serverovny  

a tím bylo vysvětlena původní nefunkčnost nebo chybovost původních instalací nových strojů po roce 

2016. 

Během prázdninových měsíců byl Vyškov postižen bouřkou značné intenzity. Knihovna byla 

postižena: poškozením výtahů, poškozením zabezpečovacího zařízení, nefunkčností PC, poškozením 

UPS, destrukcí základen Wi-Fi pro veřejnost, poruchami (poškozením) kamerového systému.  

U poškození výtahů šlo o poruchu vzniklou poškozením ovládacích jednotek v kabinách a na 

přivolávačích v jednotlivých  patrech. U zabezpečovacího zařízení bylo nutno vyměnit komponentu 

poškozenou průrazem. 3 PC byla poškozena na různé úrovni. Bylo nutno vyměnit zdroje napájení  

a síťové karty. U jednoho PC došlo ke kombinovanému  poškození HDD a síťové karty. Toto PC se 

již neopravovalo a bylo vyřazeno. U UPS došlo v rámci následných stavů po bouřkové činnosti buď 

k poškození baterií, nebo kombinace – poškození baterie a poškození základní desky. U základen  

Wi-Fi došlo k destrukci síťové komunikace. U kamerového systému došlo k poškození prvků snímačů 

u 5 kamer. Tato situace se řešila uznanou reklamací u dodavatele. 

Poškození 2 ks čteček čárového kódu nelze přímo spojit s těmito jevy, ale poruchy provozu  

a nefunkčnost se projevily až s delším časovým odstupem. 

Všechny tyto jevy lze zřejmě přisoudit následné indukci po bleskovém výboji a stavům 

v rozvodné síti po dlouhodobé odstávce. Přes tyto dopady se stav na knihovně jevil jako dobrý, 
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protože oproti zkušenostem z předchozích let, byly škody značně minimalizované. Tato skutečnost 

potvrzuje správnost doposud provedených kroků k nápravě elektrických rozvodů. Podle této 

skutečnosti lze soudit na nutnost dohledání zdrojů problémů, protože prokazatelně došlo k přenosu 

impulzů i přes datovou síť. 

U PC v budově knihovny se podařilo stabilizovat nasazení služební techniky na úroveň W 7  

a W 10. Na staré a pomalu dosluhující úrovní W XP zůstávají stanice veřejného internetu a stanice na 

pobočce SVN. Zde bude nutno urychleně hledat cesty náhrady v rámci bezpečnosti provozu i úrovně 

poskytovaných služeb. 

V problematice síťového provozu dále dochází k navýšení technických problémů mezi síťovým 

prostředím NOVELL a operačním programem pracovních stanic (dnes W7 a W10). Problémy vznikají 

zvláště po programových aktualizacích, kdy některé funkce jsou na stanicích omezeny nebo 

zastaveny. Zde je jediným řešením obměna síťového řešení. 

V závěru roku došlo na nákup drobného spotřebního materiálu: 2 ks UPS a 2 ks čteček čárového 

kódu. 

Spolupráce: Ředitel knihovny Raška po celý rok pracoval v regionálním i celorepublikovém 

výkonném výboru SKIP – kam byl opětovně zvolen – v sekci Veřejné knihovny této oborové 

organizace. Dále byl členem hodnotitelské komise za knihovnický počin roku. I v tomto roce působil 

jako hodnotitel celostátně udělované literární ceny Magnesia Litera. Pravidelně se zúčastňoval 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. 

Další významnou aktivitou, kterou podporujeme, je občanské sdružení Klub přátel KKD, z.s., 

který nám díky získaným finančním prostředkům z grantů a od sponzorů přispívá na kulturní akce  

a aktivity, do kterých bychom se jinak nemohli zapojit. V letošním roce finančně podpořil akce: 

Knižní výzva, Vyškovský cedník, Noc literatury, Den pro dětskou knihu. Taktéž oblíbené Literární 

čaje, kterých se uskutečnilo osm, by se bez finančního a organizačního zaštítění občanským 

sdružením nemohly v knihovně konat. Ve vzájemné spolupráci vznikl nový pořad Večery pod lampou, 

který proběhl pětkrát.  

KKD spolupracuje s ostatními příspěvkovými organizacemi ve městě, i s dalšími sdruženími, 

která vyvíjejí obdobnou činnost. Byla navázána spolupráce s Majákem, zapůjčili jsme na tábor 

v Ruprechtově na Maliné knihy pro děti. Vzájemně si zveřejňujeme propagaci akcí ve své instituci  

a podílíme se na programu pro příměstský tábor. Dle svých možností se snažíme vycházet vstříc 
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svému zřizovateli, od roku 2012 se konají v sále knihovny volby tří okrsků. Realizují se u nás 

pravidelná školení zaměstnanců města. 

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 

technikem Mgr. Karlem Šolcem. Ten zároveň provádí vstupní a periodická školení BOZP a PO našich 

zaměstnanců. V návaznosti na to probíhaly i preventivní lékařské prohlídky u závodní lékařky MUDr. 

Jany Pavlasové, dle nové Smlouvy o poskytování pracovnělékařské služby (§ 260 odst. 2 obchodního 

zákoníku). 

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. Zasíláme adresné pozvánky e-mailem. 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 – 128, ve Vyškovských novinách – 70, Vyškovském 

zpravodaji – 32, v 5+2 dny – 4 nebo i v odborných knihovnických časopisech (Bulletin SKIP, U nás: 

knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje,  Duha: informace o knihách  

a knihovnách z Moravy). 

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 tak 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 

jediná knihovna na světě. Pravidelně publikujeme v odborném tisku články o regionálních 
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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 zemřelého historika dr. Jiřího 

Setínského – bibliografie a soupis textů jeho článků. 

Regionální tematice se věnují i pravidelné výstavy v prostorách knihovny a vždy jednou do roka 

i výstava v TIC. Letos na podzim zde proběhlo pokračování loňské úspěšné kulturně místopisné 

výstavy Po stopách osobností Vyškovska – Po stopách osobností Vyškovska II. 

Navzdory stále neměnnému rozpočtu udržujeme svou činnost na trvale nadstandardní úrovni. 

 

 

 

Pobočka na ZŠ Morávkova se zapojila do projektu Jižní Morava čte 
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Rozbory zpracovali: 

 

Mgr. Pavel Klvač, ředitel 

Jaroslava Barová, zástupkyně ředitele 

Soňa Křetinská, ekonomka 

Ludmila Orálková, vedoucí služeb 

 

Ve Vyškově dne 26. ledna 2018 
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