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Úvodní slovo 

V loňském roce dosáhla naše knihovna významného úspěchu. V říjnu jsme v Zrcadlovém sále 

pražského Klementina převzali od Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR zvláštní ocenění 

za vynikající vzdělávací aktivity a podporu čtenářství – Městská knihovna roku 2018 v kategorii měst 

s 20 001 až 40 000 obyvateli. Poděkování za dobrou práci patří samozřejmě především všem 

zaměstnancům knihovny, ale i našemu zřizovateli – městu Vyškov za dlouhodobou finanční podporu, 

bez níž by nebylo možné v rychle se měnícím světě knihovnictví obstát. 

V celkově výborném hodnocení vynikla knihovna v bodování estetické úrovně svých prostor. 

Přispěl k tomu jistě i fakt, že se snažíme návštěvníky knihovny oslovit pravidelně obměňovanými 

výstavami především obrazů, grafik a fotografií, ať už od místních autorů nebo široce uznávaných 

uměleckých celebrit. V první třetině letošního roku to byla např. výstava světoznámého fotografa 

Jindřicha Štreita, který se na své lednové vernisáži obdivně vyjádřil o naší knihovně jako o „hanáckém 

Klementinu“. 

Kulturní a vzdělávací program každoročně reaguje na aktuální historická výročí. Pochopitelně 

jsme tedy nemohli opomenout 150. výročí narození významného regionálního rodáka – orientalisty 

Aloise Musila. Vzpomenuli jsme na něj výstavou Syn pouště s doprovodným komponovaným 

programem. V říjnu jsme se pak nemohli nepřipojit k oslavám 100. výročí založení Československa. 

Uspořádali jsme největší akci posledních let Noc pro republiku s programem ve všech prostorách 

knihovny. V letošním roce bychom rádi v podobném, byť mírně skromnějším pojetí, oslavili „100 let 

knihovního zákona“. 

Držet krok se současnými trendy vyžaduje rostoucí nároky na odbornost knihovníků i vyšší 

nároky na používanou techniku. Jsme proto rádi, že jsme mohli v loňském roce díky podpoře 

zřizovatele začít s modernizací IT infrastruktury. Do konce roku jsme instalovali 17 nových stanic 

veřejného internetu, zprovoznili novou wi-fi síť, spustili nové webové stránky a připravili 

infrastrukturu pro nový server, jehož výměna nás čeká v letošním roce. 

Povzbuzením v práci nám může být skutečnost, že se po letech zastavil mírný, avšak setrvalý, 

úbytek čtenářů. Protože věříme v budoucnost čtenářství, zapojili jsme se spolu s mnoha dalšími 

knihovnami v ČR do mezinárodního projektu S knížkou do života (Bookstart). Nově narozeným 

vyškovským dětem nabízíme bezplatnou registraci do knihovny. 

 

Ve Vyškově 30. ledna 2019 

Mgr. Pavel Klvač 

ředitel Knihovny Karla Dvořáčka 
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Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti knihovny 

Knihovní fondy 

Naše pověřená knihovna zpracovala v roce 2018 celkem 6 824 (loni 8 129) knihovních jednotek 

(což představuje 6 081 titulů), k poklesu došlo především z důvodu sníženého rozpočtu na nákup knih 

do výměnného souboru. Bylo koupeno 6 405 knih, darem jsme jich získali 419. Celková cena těchto 

vyexpedovaných knih činí 1 340 928,49 Kč. Mezi zpracovanými dokumenty bylo 32 knih s regionální 

tématikou; převažují publikace o historii obcí.  

Co se týká fondu naší knihovny, přestože jsme koncem  letošního roku rozpočet navýšili o 20 

tis. Kč oproti 2017, počet nakoupených titulů klesl. V roce 2018 bylo nakoupeno 3 269 knih a 

zpracováno 319 darů. 

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

knihovní fond vyčleněna (680 000 Kč pro KKD) dále pak na finančních částkách, které poskytují obce 

svým knihovnám (celkem 545 500 Kč) a finanční částce určené na výměnný fond (106 000 Kč) 

z rozpočtu na regionální funkce.  

Průměrná prodejní cena knihy je 302,81 Kč (loni 285,65 Kč). Získaná množstevní sleva za 

nákup knih představuje částku 598 557,51 Kč z celkové finanční částky 1 939 486 Kč, to znamená, že 

průměrná cena 1 knihy po odečtení množstevní slevy činila 209,36 Kč (v loni 197,43 Kč), což je 

nárůst o 12,00 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. 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 3 269 319 984 961,00 301,30 683 774,63 209,17 

  CD 87   19 487,00 223,99 19 487,00 223,99 

  Časopisy 172   93 671,00 544,60 93 671,00 544,60 

knihy+ostatní    3 528 319 1 098 119,00 311,26 796 932,63 225,89 

VF   514 34 154 327,00 300,25 105 901,29 206,03 

VF+ K K D   3 870 353 1 158 775,00    299,43    809 162,92    209,09 

Brankovice   43 3 14 668,00 341,12 10 166,88 236,44 

Drnovice   140 3 43 218,00 308,70 30 108,72 215,06 

Slavkov   188 39 59 117,00 314,45 40 628,05 216,11 

celkem za  

knihovny   371 45 117 003,00 315,37 80 903,65 218,07 

MLK   2 251 21 683 195,00 303,51 470 348,92 208,95 

celkem knihy   6 492 419 1 958 973,00 301,75 1 360 415,49 209,55 

                

celkem   6 492 419 2 052 644,00 316,18 1 454 086,49 223,98 

 

V roce 2018 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám 2 688 (v roce 2017 to bylo  

2 799) knihovních jednotek za 800 198 Kč. Po odečtení získané množstevní slevy 248 945,43 Kč 

zaplatily však obce jen 551 252,57 Kč. (Zálohy složené na náš účet činily 545 500 Kč). 

Ve sledovaném období bylo vyexpedováno z ODZF celkem 318 souborů. Na profesionální 

knihovny bylo zasláno 307 knih v 73 souborech, na oddělení veřejných knihoven bylo předáno  

39 souborů s 2 381 knihami, na jednotlivá oddělení KKD bylo vyexpedováno 173 souborů s 3 588 

knihami a výměnný fond byl vyexpedován ve 33 souborech s 548 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 a Křenovice 

měsíčně.  

Pracovnice regionu z oddělení veřejných knihoven vyexpedovala pro jednotlivé knihovny na 

okrese 2 688 knih ve 322 souborech. Z výměnného fondu bylo na knihovny regionu z oddělení 

veřejných knihoven expedováno 328 souborů s 13 076 svazky. V rámci plnění regionálních funkcí – 

rozvoz zpracovaných knih, cirkulace výměnných fondů, revize knihovních fondů a metodické 

návštěvy – bylo celkem najeto 3 146 km. Knihovníci místních knihoven uskutečnili 158 návštěv v 

KKD za účelem výběru knih a konzultací. Ty jsou spolu s metodickými návštěvami nedílnou součástí 

práce na tomto oddělení. 
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Knihy pro místní knihovny  

Knihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva Vyúčtování Celkem svazků 

  Kč   

Bošovice 3 000,00 4 303,00 1 184,19 3 118,81 19 

Bohdalice 8 000,00 11 616,00 3 561,62 8 054,38 44 

Dětkovice 6 000,00 8 866,00 2 822,41 6 043,59 29 

Drysice 10 000,00 14 610,00 4 518,58 10 091,42 47 

Heršpice 8 000,00 11 609,00 3 576,21 8 032,79 42 

Hodějice 20 000,00 29 492,00 9 336,77 20 155,23 92 

Holubice 10 000,00 14 681,00 4 536,03 10 144,97 49 

Hostěrádky 15 000,00 22 073,00 6 850,52 15 222,48 69 

Hoštice 8 000,00 11 751,00 3 711,22 8 039,78 37 

Hrušky 15 000,00 21 749,00 6 659,15 15 089,85 70 

Hvězdlice 15 000,00 22 226,00 7 186,42 15 039,58 73 

Chvalkovice 4 000,00 5 810,00 1 804,65 4 005,35 21 

Komořany 7 000,00 10 305,00 3 245,62 7 059,38 33 

Kozlany 18 000,00 26 225,00 8 196,53 18 028,47 84 

Kobeřice 20 000,00 29 351,00 9 315,28 20 035,72 91 

Krásensko 7 000,00 10 084,00 3 018,00 7 066,00 34 

Křenovice 17 000,00 25 075,00 7 822,63 17 252,37 80 

Křižanovice 10 000,00 14 502,00 4 478,49 10 023,51 49 

Kučerov 5 000,00 7 376,00 2 367,55 5 008,45 23 

Letonice 15 000,00 21 962,00 6 944,99 15 017,01 73 

Lovčičky 7 000,00 10 220,00 3 213,15 7 006,85 33 

Luleč 10 000,00 14 663,00 4 608,58 10 054,42 51 

Lysovice 8 000,00 11 858,00 3 759,47 8 098,53 42 

Mor.Málkovice 10 000,00 14 672,00 4 622,75 10 049,25 54 

Medlovice 2 000,00 2 887,00 801,19 2 085,81 10 

Milešovice 5 000,00 7 475,00 2 377,78 5 097,22 24 

Milonice 4 000,00 5 888,00 1 802,33 4 085,67 24 

Moravské Prusy 7 000,00 10 135,00 3 092,43 7 042,57 33 

Mouchnice 5 000,00 7 514,00 2 314,40 5 199,60 25 

Němčany 5 000,00 7 283,00 2 233,92 5 049,08 27 

Nemochovice 4 000,00 5 810,00 1 754,46 4 055,54 20 

Nemojany 10 000,00 14 521,00 4 405,03 10 115,97 47 

Nemotice 2 000,00 3 018,00 945,49 2 072,51 12 

Nesovice 13 000,00 18 767,00 5 630,33 13 136,67 60 

Nevojice 5 000,00 7 307,00 2 253,06 5 053,94 24 

Nížkovice 5 000,00 7 345,00 2 156,48 5 188,52 26 

Olšany 4 000,00 6 028,00 1 966,56 4 061,44 21 

Orlovice 7 000,00 10 008,00 2 979,96 7 028,04 41 

Otnice 15 000,00 21 816,00 6 746,17 15 069,83 74 

Pístovice 4 000,00 5 900,00 1 874,60 4 025,40 20 

Podbřežice 5 000,00 7 424,00 2 373,75 5 050,25 24 

Podomí 2 000,00 3 210,00 978,95 2 231,05 10 

Pustiměř 10 000,00 14 941,00 4 799,86 10 141,14 50 

Radslavice 10 000,00 14 739,00 4 705,23 10 033,77 49 

Račice 6 000,00 8 817,00 2 725,25 6 091,75 28 

Rašovice 6 500,00 9 342,00 2 817,51 6 524,49 32 
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Knihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva Vyúčtování Celkem svazků 

Ruprechtov 7 000,00 10 085,00 3 073,01 7 011,99 32 

Snovídky 10 000,00 14 717,00 4 640,11 10 076,89 47 

Studnice 5 000,00 7 414,00 2 362,83 5 051,17 23 

Šaratice 5 000,00 7 356,00 2 342,02 5 013,98 22 

Švábenice 6 000,00 8 861,00 2 734,22 6 126,78 30 

Topolany 7 000,00 10 522,00 3 370,96 7 151,04 40 

Tučapy 5 000,00 7 236,00 2 166,96 5 069,04 24 

Vážany V. 6 000,00 8 909,00 2 841,87 6 067,13 29 

Vážany nad Litavou 5 000,00 7 563,00 2 382,53 5 180,47 24 

Velešovice 10 000,00 14 564,00 4 485,94 10 078,06 46 

Zelená Hora 4 000,00 6 050,00 1 885,23 4 164,77 19 

Zvonovice 3 000,00 4 664,00 1 484,85 3 179,15 16 

Celkem stř.10 465 500,00 683 195,00 212 846,08 470 348,92 2 272 

            

Brankovice 10 000,00 14 668,00 4 501,12 10 166,88 46 

Slavkov 40 000,00 59 117,00 18 488,95 40 628,05 227 

Drnovice 30 000,00 43 218,00 13 109,28 30 108,72 143 

Celkem stř.9 80 000,00 117 003,00 36 099,35 80 903,65 416 

            

Celkem zálohy 545 500,00 800 198,00 248 945,43 551 252,57 2 688 

            

Vyškov 680 000,00 984 961,00 301 186,37 683 774,63 3 588 

            

Celkem KKD 680 000,00 984 961,00 301 186,37 683 774,63 3 588 

            

VF 106 000,00 154 327,00 48 425,71 105 901,29 548 

            

Celkem okres 1 331 500,00 1 939 486,00 598 557,51 1 340 928,49 6 824 

 

Nadále pokračuje práce na harmonizaci autorit v naší databázi s národními autoritami 

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

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

a uživatelé mohou údaje o nich dále využít. I naší knihovně pomáhá tato databáze při katalogizaci.  

Celkově bylo za rok 2018 zharmonizováno 2 143 jmenných autorit, 66 korporací a 183 věcných 

hesel. Námi bylo vytvořeno 254 jmenných autorit a korporací.  

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 1 292 starších záznamů.  

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.  



 9 

Pokračuje projekt půjčování e-knih. Do knihovního systému bylo implementováno okolo pěti 

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 2018 důsledně dbáno na ochranu všech 

knihovních jednotek – knih, periodik, CD i audioknih. Bylo přebaleno a opraveno 1 520 dokumentů. 

Klademe také důraz 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. Bylo odepsáno 3 208 převážně zužitých knih  

(B – 1 018, N – 1 709, M – 203, MN – 254, H – 3, mapy – 21). Tyto byly pak následně nabídnuty 

obyvatelům Vyškova v  oblíbených bazarech před knihovnou.  

Přírůstek zvukového fondu činil 87 nových audioknih v celkové hodnotě 19 487 Kč. Průměrná 

cena zvukové jednotky je 223 Kč. Snažili jsme se nakoupit tituly, které jsou oblíbené a často žádané i 

jako tištěné knihy. Naše knihovna nyní nabízí čtenářům celkem 556 audioknih.  

Chod studovny a čítárny zajišťuje referenční oddělení. V roce 2018 knihovna odebírala 172 

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

v remitendě. Do čítárny přibyly dva nové tituly (Sedmá generace, A2). Některé časopisy přestaly 

vycházet nebo byly odhlášeny (Puls, Doba seniorů, Sociologický časopis, Tvar, Poradce). Celková 

hodnota nakoupených tiskovin byla 93 671 Kč, průměrná cena za předplatné jednoho titulu periodika 

činí 544,60 Kč. Ve studovně mají čtenáři k dispozici 11 zpravodajů měst a obcí Vyškovska. Průběžně 

se kontroluje uspořádání a stav periodik a v závislosti na jejich opotřebení a stáří probíhá vyřazování. 
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Služby čtenářům 

V roce 2018 bylo zaregistrováno 4 978 (4 809) čtenářů (998 dětí a 3 980 dospělých), což 

představuje 24 % obyvatel Vyškova. Knihovnu navštívilo 89 950 uživatelů, a to jak registrovaných 

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

jsme 446 akcí, kterých se účastnilo 13 931 návštěvníků. Prostory knihovny využívají, převážně na 

vzdělávací akce, také jiné organizace, kterým je pronajímáme. Uskutečnilo se 48 pronájmů, během 

nichž knihovnu navštívilo 712 osob. Sál využilo také město Vyškov (8 seminářů, 480 účastníků) pro 

vzdělávání svých zaměstnanců.  

Registrovaní čtenáři si vypůjčili 184 909 dokumentů. Mohou využít i on-line služby, prodloužit 

si výpůjční lhůtu přes internet, rezervovat si knihy a nově si mohou půjčit e-knihu do svého mobilního 

zařízení. Fyzické návštěvy uživatelů za účelem realizování výpůjčky nebo prodloužení dokumentů se 

tím snižují. 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 stanicích veřejného internetu. 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 55 919 návštěvníků. Dlouhodobým virtuálním projektem, ve kterém pokračujeme, je 

fan stránka KKD Vyškov na Facebooku (FB). Ke konci roku měla tato stránka 1 689 fanoušků, což je 

opět o 276 nárůst oproti roku předchozímu. 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 také nárůst a máme již 1 114 „followers“ 

(následovatelů). Již rok propagujeme svou činnost na Instagramu, kde jsme zveřejnili 426 fotografií, 

které zhlédlo 1 107 zájemců a zřídili jsme knihovní kanál na Youtube, kde jsme uveřejnili 141 

propagačních videí, které zhlédlo 23 687 zájemců. Získali jsme 52 pravidelných odběratelů. 

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

pracovnicí jsou také spravovány a doplňovány stránky Svazu knihovníků a informačních pracovníků 

Knihovníci – trenéři paměti a se vznikem spolku Klub přátel KKD také 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 48 165. Prodloužení výpůjční doby nebo vytvoření 

rezervace přes on-line katalog využilo 17 242 našich čtenářů.  

V knihovně zůstalo nadále k dispozici celkem 12 stanic internetu, které navštívilo 3 457 

uživatelů. 

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.twitter.com@kkd_vyskov
http://detskestranky.webnode.cz/
http://www.klubpratelkkd.cz/
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Vyškovská knihovnická „keška“ oslavila v loňském roce deváté narozeniny a stále je „hledači“ 

nejen z našeho města využívána. 

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

vracet knihy v kterékoli denní  době. Tato služba je hojně využívána. Další službou je zřízení tzv. 

„knihobudek“ pro občany – ve středisku Maják, kavárně Jánský a v místním Aquaparku. Snažíme se 

je průběžně doplňovat vyřazenými nebo darovanými knihami, 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 audiokniky. Veřejnost je s touto službou spokojena a v současnosti si tímto způsobem 

půjčuje devět našich čtenářů.  

Další službou, 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 a proklikem v seznamu přes příslušný titul knihy se 

dostane do on-line katalogu. Čtenář tak okamžitě zjistí, zda je kniha volná nebo vypůjčená, případně si 

ji může zarezervovat. 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 omluvu proč jim nemůžeme vyhovět. 

Na placení poplatků kartou si již uživatelé zvykli. Naše knihovna je také validačním místem pro 

službu Moje ID, jsme tak jednou z mála organizací na Vyškovsku, kde si uživatelé mohou ID 

zaregistrovat. Tuto službu v letošním roce využilo 32 občanů. Od listopadu 2016 knihovna ve 

spolupráci s portálem eRreading.cz provozuje pro své čtenáře 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. Od jejího zavedení se uskutečnilo 634 výpůjček. Novou službou zavedenou v 

on-line katalogu v letošním roce je možnost stažení plného textu u některých knih v PDF formátu 

zdarma. Tuto službu jsme převzali z Městské knihovny v Praze a jedná se o knihy, které zde 

zdigitalizovali. Čtenář si je může číst v tabletu nebo mobilu.  

 

 

 

 

 

 

 

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 roce 2018 bylo v referenčním oddělení zaznamenáno 494 dotazů, z toho 63 přes e-mail. Pro 

tuto činnost se využívají zdroje knihovny (knihy, periodika), internet 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 2018 bylo zadáno po 

přihlášení do databáze Anopress 99 dotazů a zobrazeno 805 plných textů článků. V další používané 

databázi ASPI bylo zadáno 203 dotazy a zobrazeno 71 plných textů zákonů a komentářů. Rovněž bylo 

vypracováno 12 rešerší k následujícím tématům: Historie Sokola Vyškov, Tomáš Hejč, Vliv médií na 

vývoj dětí, Ajurvéda, Multikulturalismus, Autismus, Migréna, Kvalita života dialyzovaných pacientů, 

Mentální anorexie, Roztroušená skleróza, Luleč – archeologické nálezy, Základní škola Purkyňova ve 

Vyškově.  

V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme obdrželi 148 žádanek od našich čtenářů – z toho 

111 knih, 32 kopií článků a 5 požadavků (4 kopie článků a 1 kniha) na mezinárodní meziknihovní 

výpůjční služby zprostředkované Národní knihovou v Praze. Jedna žádanka na knihu přes MMVS 

nebyla vyřízena z důvodu nedostupnosti knihy. KKD poskytla v rámci MVS 2 122 knih  jiným 

knihovnám. 

V referenčním oddělení se nachází fond regionální literatury, o který projevují čtenáři stabilní 

zájem. Snažíme se o doplňování těchto publikací. Dále rozšiřujeme databázi regionálních dokumentů 

(REDO), do níž zapisujeme články z Vyškovských novin, Vyškovského zpravodaje a dalších 

zpravodajů z měst a obcí našeho regionu – celkem 12 titulů. Tato databáze je součástí elektronického 

katalogu knihovny. V roce 2018 sem bylo uloženo 394 bibliografických citací článků. Do databáze 

regionálních osobností bylo zařazeno 6 osobností. Také jsme přispěli do kalendáře výročí Osobnosti 

střední Moravy pro rok 2019, zaslali jsme Knihovně města Olomouce 20 jmen osobností spjatých 

s regionem Vyškovska. V únoru měla pracovnice přednášku na téma Ochotnické divadlo ve Vyškově 

pro posluchače Univerzity 3. věku. V květnu byla realizována v galerii TIC výstava Po stopách 

osobností Vyškovska 3. Našim návštěvníkům jsme ji prezentovali v říjnu v prostorách knihovny. 

S příznivým ohlasem se setkala květnová přednáška a následně literárně-kulturní vycházka ulicemi 

Vyškova Po stopách osobností, kde se mohli účastníci seznámit s místy a domy, v nichž se narodili 

nebo žili významní hudebníci, literáti a výtvarníci. Další literárně-kulturní vycházka se zaměřením na 

prvorepublikový Vyškov se uskutečnila v září. V říjnu a listopadu se konala v knihovně výstava 

Legionářská anabáze v kresbách Josefa Kachlíka (1897 – 1978), vyškovského pedagoga a malíře. Byl 

představen soubor reprodukcí kreseb a dalších dokumentů vztahujících se k období 1. světové války  

a působení Josefa Kachlíka v československých legiích v Rusku. Na akci k 100. výročí vzniku 

Československa Noc pro republiku byla připravena výstava 100 let – 100 knih (knihy a autoři 1918 – 

2018). Pracovnice připravila nový vzdělávací program pro střední školy k 150. výročí narození 

orientalisty Aloise Musila (1868–1944). Využilo ji Gymnázium Vyškov a lekcí se zúčastnilo 45 
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studentů. V září navštívilo knihovnu také 90 žáků prvních ročníků SOŠ a SOU Sochorova Vyškov, 

kteří se seznámili se službami knihovny. 

V T-klubu jsme realizovali každý měsíc řadu akcí pro mládež ve věku 11-19 let. Vedle 

pravidelných akcí v podobě Klubu deskových her, besed (Čtenářský klub) či workshopů 

(Nezabloudíš!, Cesta knížky), se uskutečnily i akce mimořádné v době konání prázdnin či celostátních 

akcí (Březen – měsíc čtenářů, Národní týden trénování paměti, Týden knihoven). Klub deskových her 

(KDH) je stálicí mezi akcemi pořádanými v T-klubu. Ačkoli byla jeho návštěvnost značně kolísavá, 

sami čtenáři si na tuto možnost trávení volného času navykli a v posledních týdnech roku přicházeli 

častěji. Podobně jako KDH je akce Máš pod čepicí? již třetím rokem pravidelnou součástí programu 

pro mládež. V tomto roce jsme realizovali volnočasovou aktivitu v podobě kroužku Čtenářský klub 

(ČK). Z přihlášených 8 zájemců na akci pravidelně chodili 3-4 účastníci, proto jsme se rozhodli 

otevřít akce ČK i pro nepřihlášené. V termínu prázdnin se návštěvníci mohli těšit na tvůrčí a tematické 

aktivity v podobě výroby masopustních masek, kumihima (japonská technika splétání šňůr), dekorací 

z knih či velikonočních ozdob. Někteří z členů kroužku Čtenářského klubu spolupracovali na přípravě 

kvízů, v nichž si zájemci mohli ověřit svoje znalosti ze světa knih, příp. dohledat odpovědi na těžší 

otázky. Současně jsme v období letních prázdnin připravili soutěže Velká letní herní výzva a S knihou 

na prázdniny. Ve spolupráci s dětským oddělením byla realizována Vánoční Kutikulínova dílna, kde 

si zájemci vyzkoušeli výrobu korálkových ozdob. Uskutečnilo se celkem 5 besed ČK. Tématy byly 

Star Wars, Hraničářův učeň, Filmové a seriálové adaptace knih a komiksů, Píseň ledu a ohně (Hra 

o trůny) a Hororové příběhy. V rámci Hororových příběhů se konala výtvarná dílna zaměřená na 

Halloween a Dušičky. Nejen pro členy ČK jsme také realizovali řadu workshopů. Na workshopu 

Nezabloudíš!, který se stal pravidelnou součástí programu pro mládež, si účastníci vyzkoušeli 

základní orientaci v knihovně, co znamenají jednotlivá označení knih v podobě signatur či jaké 

informace naleznou v tiráži vybrané knihy. Následovalo setkání s názvem Cesta knížky, na němž se 

zájemci dozvěděli, kdo a co vše stojí za tvorbou knížky, kterou si mohou v knihovně vypůjčit. 

Workshop Blogy a cestování pod vedením lektorky a copywriterky Veroniky Gregušové znamenal pro 

návštěvníky seznámení s možnostmi tvorby a publikace vlastních příspěvků.  

Dalšími tematickými akcemi byly v Březnu – měsíci čtenářů lekce Jak se efektivně učit 

(Národní týden trénování paměti) a beseda o Erasmu+. Na lekci se návštěvníci dozvěděli základní 

informace o druzích paměti, vhodné podmínky pro učení a jak svou paměť trénovat. Beseda o 

Erasmu+ znamenala pro účastníky seznámení s tímto programem podporujícím mobilitu 

vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. 

Přednášející Alena Sekeráková a Denisa Malá mladým návštěvnicím povyprávěly, jak se k této 

možnosti studia v zahraničí dostaly, co vše obnáší a na co se mohou těšit. Ani v tomto roce jsme 

nezapomněli na filipojakubskou noc. Povídali jsme si o historii pálení čarodějnic, zvycích a kouzlech 
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spojenými s tímto svátkem. V říjnu si v Týdnu knihoven návštěvníci vyslechli přednášku Petra 

Urbana o stále populárnějším Spartan Race. Lektor všem zájemcům vysvětlil, v čem tato aktivita 

spočívá a jak se na samotný závod co nejlépe připravit. V říjnu a listopadu si naši čtenáři mohli 

vyzkoušet své znalosti v týmové hře Knižní kvíz. Od října jsme 2x měsíčně realizovali i akci XBox 

Battle, což nám umožňuje konzole XBox 360. V tuto chvíli máme přibližně 8 her pro 1-4 hráče, které 

si zájemci mohli na akci vyzkoušet.  

V průběhu roku se knihovnice vedle přípravy a realizace akcí věnovaly také pravidelné údržbě 

knižního fondu T-klubu. Vzhledem k omezenému prostoru byly průběžně vyřazovány knihy 

neaktuální či nečtené, současně knihovnice ostatní čistily a přebalovaly. Na počátku prázdnin došlo 

i k drobné úpravě prostoru, což vedlo, dle ohlasu návštěvníků, k zpříjemnění T-klubu.  

Součástí T-klubu je zároveň hudební oddělení. Ve spolupráci s PhDr. Arnoštem Drmolou jsme 

uspořádali celkem 4 hudební pořady pro studenty vyškovského gymnázia: Historie jazzu, Muzikál  

a Vivaldiano. Přednášky si vyslechlo 174 studentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové uspořádáni T-klubu  

 

Dětské oddělení i letos úspěšně pokračuje ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ Vyškov. 

Zapůjčujeme jim svoje prostory pro uspořádání dlouhodobých výstav jejich prací. Na kresby dětí se 

tak přijdou podívat rodinní příslušníci, kteří by jinak do knihovny nepřišli. Navázali jsme také 

spolupráci s hudebním oborem, zastoupeným paní učitelkou Dagmar Bukvaldovou, který si 

v prostorách T-klubu uskutečnil malou přehrávku žáků. Dramatický obor pod vedením Adriany Štark 

se významně podílel na akci Celé Česko čte dětem. Tentokrát jsme vsadili na regionální autory. 

Přivítali jsme Zdeňka Železného a Ivana Novotného. Již zesnulého spisovatele a básníka Josefa 

Řičánka představila vydavatelka jeho knih Ludmila Zipfelová. Program veselými písničkami pro děti 

doplnila skupina BabyBanda. Děti z „dramaťáku“ zpestřily svým představením Pipi Dlouhá punčocha  

i program prosincového Dne pro dětskou knihu. Letos jsme se zaměřili na knihy Astrid Lindgrenové, 
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které mají rádi děti i dopěli. Návštěvníci si mohli prověřit svoje znalosti o životě a díle této autorky, 

namalovat ilustraci na určitý příběh, vyrobit si placku dle vlastního návrhu, vyzkoušet si zručnost  

a pohybovou dovednost nebo šikovnost při výrobě adventních dekorací. Na děti čekala také cukrárna, 

kde mohly ochutnat švédské sladkosti. Kromě divadelního programu tento den proběhlo vyhlášení 

soutěže Jižní Morava čte, do které se zapojila pobočka KKD na ZŠ Morávkova a zúčastnily se jí 

svými pracemi i děti ze ZŠ Tyršova. 

V letošním roce k nám několikrát zavítali žáci vyškovských i mimovyškovských škol. Připravili 

jsme si pro ně besedy o životě a díle A. Lindgrenové, V. Čtvrtka, J. Lady, Z. Milera, J. Čapka,  

M. Macourka. O. Sekory. Na jaře navštívili dětské oddělení mateřské školy s předškolními dětmi. 

Byla pro ně připravena knihovnická lekce zakončená pohádkovým vyprávěním. V odpoledních 

hodinách využily několikrát dětské oddělení čtenářské kroužky základních škol z Vyškova a okolí. 

Pokračuje spolupráce s maminkami na mateřské dovolené – akce S kočárkem do knihovny. 

Jednou, někdy i dvakrát měsíčně dopoledne využívají prostor knihovny ke svému setkávání na 

nejrůznější témata. Lektory si zajišťují z vlastních řad, my dodáváme knihy vhodné k danému tématu. 

Besedovalo se např. o permakultuře, zdravém obouvání dětí, bezplenkové metodě, proběhla lekce 

muzikoterapie i bazárek hraček a šatstva. 

Pravidelný pořad Hrátky s Večerníčkem probíhá 1 x za měsíc a věnujeme se předškolním dětem. 

Knihovnice si s dětmi povídají, tvoří, hrají a předčítají jim pohádky. 

V  rámci školního vyučování probíhalo pasování prvňáčků potažmo druháčků na čtenáře, 

tradičně i letos ve spolupráci se členy SHŠ Armet Vyškov. Na čtenáře bylo pasováno 149 žáků, tj.  

9 tříd ZŠ Vyhlídka, Nádražní, Purkyňova Bohdalice a Švábenice. Ve spolupráci s T-klubem proběhla 

tvořivá Masopustní dílna, Velikonoční dílna, v červnu Den dětí a zakončení školního roku. V letních 

měsících nastal ten správný čas na práci s fondem knihovny. Knihovnice vytřela všechny regály, 

knihy dle potřeby přesunula, vytřídila tituly s poškozenými obaly, následně je opatřila obaly novými  

a zařadila zpět do fondu. V tomto období také proběhl velký úklid skladových prostor dětského 

oddělení, hlavně výtvarného materiálu a rekvizit používaných při besedách aj. akcích. Výřad knih, 

umístěných ve skladu, proběhl hlavně v měsíci listopadu, kdy byly z fondu uvolněny zastaralé knihy 

z naučné literatury a zužité knihy z dětské beletrie.  

Od tohoto roku je KKD zapojena do mezinárodního projektu Bookstart s českým názvem  

S knížkou do života. Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj 

dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy. Rodiny s dětmi do dvou let mohou v knihovně 

získat sadu dárků (registrace pro dítě zdarma do 3 let jeho věku, taška projektu, knížka pro děťátko, 

drobná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro 

předškolní děti ap.). Registrací a převzetím dárkové tašky však naše spolupráce s rodinou nekončí. 
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Každý měsíc pořádáme pro děti pravidelné akce: Raníček, Večerníček a S kočárkem do knihovny. Těší 

nás, že se těchto programů účastní čím dál tím více rodin. 

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

jak výstavky (84) inspirující čtenáře k četbě, tak velké výstavy v prostorách knihovny. 

Jednou z nejvýznamnějších lednových akcí byla vernisáž výstavy fotografií z cyklu Kde domov 

můj, renomovaného dokumentárního fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita. Autor představil 

Vyškovanům svůj druhý projekt Cesta ke svobodě. U příležitosti derniéry výstavy proběhla v březnu 

projekce dokumentárního filmu Na tělo – obyčejný svět neobyčejného muže, za účasti hlavního aktéra 

Jindřicha Štreita a režisérky Libuše Rudinské. Z výstav dále návštěvníky zaujaly expozice Vyškov 

trochu jinak Jiřího Nallera, Stáž v Portugalsku Aleny Sekerákové a Denisy Malé nebo Světlo Richarda 

Pachmana. Vydařenou a veřejností velmi kladně hodnocenou byla únorová výstava Isaac v úzkých ke 

komiksu švédského kreslíře Adriana Malmgrena, která byla věnována problematice duševního 

onemocnění. K výstavě se uskutečnila řada besed se studenty středních škol. Ve velkém sále se 

v březnu uskutečnila výstava Děti vládnou CNC strojům. Hojně navštěvovanou byla expozice Syn 

pouště – Cestovatel a fotograf Alois Musil ke 150. výročí narození tohoto významného 

rychtářovského rodáka, která nám byla zapůjčena ASAM. Ve druhé polovině roku zaujaly 

návštěvníky výstavy fotografií Pavla Konečného Světy outsiderů nebo grafiky Rýhy čáry, knihy Petra 

Čermáčka. Stranou nezůstaly ani ženy. Své obrazy ve velkém sále vystavovala Alena Cigánková  

a Malování s handicapem předvedla Helena Hrnčířová. Na závěr roku nemohla chybět tradiční 

Vánoční výstava. 

Už pošesté jsme v únoru uspořádali akci k svátku zamilovaných Rande naslepo s knihou, nabídli 

jsme čtenářům celkem 70 „partnerů“. Jako již každoročně jsme se zapojili do několika celostátně 

organizovaných akcí. Březen – měsíc čtenářů byl opět naplněn bohatým programem pro všechny 

věkové kategorie. Ze všech uvedených v přehledu akcí připomínáme besedu Gustav Klimt Mgr. Sylvy 

Cidlinské, projekci dokumentárního filmu Co se nenosí prezentovanou v rámci projektu Promítej i ty! 

nebo slavnostní vyhodnocení literární soutěže Vyškovský cedník 2017. Druhou květnovou 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 počtvrté k celostátní akci 

Noc literatury. Tentokrát se milovníci literatury sešli ve vyškovském Zooparku a hlavními hosty byli 

členové divadelního spolku Thalia. V dubnu se v K-klubu knihovny konalo Setkání pamětníků 

vyškovských umělců a učitelů rodiny Kachlíkovy. Akce byla součástí doprovodného programu 

připravované výstavy výtvarných děl tří generací této rodiny. Úspěšné byly i astronomické přednášky 

osvědčeného spolupracovníka knihovny RNDr. Petra Hájka: Staré pověsti o supernovách aneb Jsou 

supernovy nové hvězdy?, Vývoj vesmíru z hlediska fyziky, Tunguzská událost před 110 lety a Mýtus 

zvaný Stonehenge. Velkou návštěvnost zaznamenala přednáška RNDr. Petra Zajíčka Moravský kras 

http://www.ferovasnidane.cz/
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v ponorné řece času, uspořádána u příležitosti Dne Země. Z besed o významných českých i světových 

osobnostech zaujaly návštěvníky přednášky ke 100. výročí vzniku ČSR Mužové října – Jiří Stříbrný  

a 28. říjen 1918 v Brně a okolí. Přednášel PhDr. Libor Vykoupil z MU Brno a uváděl Dr. Ivan 

Pokorný. Moravsko-rakouské vztahy za vlády krále Václava I. a Přemysla Otakara II., připomněla 

návštěvníkům listopadová přednáška PhDr. Jiřího Kacetla. Velmi úspěšnou akcí byl doprovodný 

program k již výše zmíněné výstavě Syn pouště  – Cestovatel a fotograf Alois Musil, konaný 22. 6.  

V pátek 12. října se naše knihovna přenesla do první poloviny 20. století. Ve všech prostorách 

budovy se konala oslava 100. výročí založení Československa Noc pro republiku. Příchozí vítaly 

knihovnice v elegantních kostýmech z dob první republiky. Hosté se pak mohli usadit v kavárně, kde 

jsme promítali historické fotografie města Vyškova z archivu Jindřicha Holíčka. Milovníci bábovek 

zamířili do čajovny s dobovým tiskem, kde muzicírovala drnovická dámská kapela BabyBanda. 

Stranou zájmu nezůstaly ani výstavy 100 let 100 knih a Legionářská anabáze. Hala nejvyššího patra 

se proměnila ve fotoateliér. Mohli se zde vyfotografovat nejen návštěvníci, kteří přišli v historických 

kostýmech, ale také ti, jimž pro obrázek na památku stačily zapůjčené módní doplňky. Velkému 

zájmu se těšila také výstava dobového prádla a klobouků. Hlavní pořad se odehrával ve velkém sále. 

Náladu počátku minulého století navodil hudbou a verši Dalimil Ševčík. Vyškovem první republiky 

nás ve svých přednáškách a dokumentárních filmech provedli PhDr. Radek Mikulka a Alois Kleveta. 

Módní přehlídka, kdy se rolí modelek zhostily knihovnice, sklidila velký aplaus. „Třešničkou na 

dortu“ byla po 22. hodině přednáška naší knihovnice Mgr. Sylvy Cidlinské České výtvarné umění 

První republiky „s hvězdičkou“ – známá i méně známá díla prodchnutá smyslností a erotikou. 

Nezapomínáme ani na regionální autory. Ve spolupráci s nimi pořádáme křty knih nebo 

autorské čtení. V tomto roce jsme přivítali paní Jitku Bařinovou s besedou Někdy večeřím až ráno a na 

čtyři desítky zájemců přilákal v listopadu komponovaný pořad Oldřich Klobas: skaut – politický vězeň 

– spisovatel, který měl především připomenout život a dílo významného regionálního autora literatury 

faktu k jeho nedožitým 85. narozeninám. Na konci roku představil svou novou knihu Hoř ohýnku, o 

mou duši se už čerti perou, regionální autor Josef Špidla. 

Pro činnost knihovny je také velmi důležitá podpora našich spřátelených subjektů. Jedním z nich 

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

výše zmíněný Vyškovský cedník 2017. Dalším významným partnerem je spolek Klub přátel KKD, 

jehož Literární čaje opět umožnily návštěvníkům knihovny setkání s řadou významných osobností 

české nebo slovenské kultury (viz tabulka akcí). Literární čaje i v letošním roce doplnily tzv. Večery 

pod lampou. Velmi oblíbené u členů klubu jsou Literární toulky. Ty letošní se uskutečnily dvakrát. 

V prvních červnových zájemci navštívili Ostravu, Nový Jičín a Hodslavice, druhé toulky vedly do 

Znojma a na zámek Vranov nad Dyjí. 

http://www.holicekfoto.cz/
https://babybanda.webgarden.cz/
http://jagadesign.cz/
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Pokračuje také spolupráce s jinými organizacemi a spolky, např. Charita Vyškov, Adra, Piafa 

(akce Jarní výstava pomáhá, Hledají se andělé – poděkování Adry vyškovským dobrovolníkům), 

Diogenes (čtení v MŠ, Sharing klub, spolupráce na akci DialogFest: 100 let rozkvětu a úpadku 

republiky), Domov pro seniory Habrovany (čtení seniorům), Maják – středisko volného času 

(půjčování knih na letní tábor Maliná). Po tříleté přestávce se v dubnu v knihovně uskutečnila akce 

Knihovnou ruku v ruce. Jednalo se o setkání klientů z Denního pobytu pro mentálně postiženou 

mládež při ÚSP a DD Vyškov a studentů víceletého gymnázia ve Vyškově. Žáci gymnázia se zhostili 

role průvodců handicapovaných dětí knihovnou a při rozvíjení jejich psychomotorických a sociálních 

dovedností je tak nenásilně zapojili do kolektivu. Více než deset let knihovna pořádala pro seniory 

Akademii třetího věku. V roce 2015 jsme se rozhodli zvýšit úroveň studia pro naše seniory a zahájili 

jsme vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku (U3V) ve spolupráci s U3V Univerzity Palackého 

v Olomouci. První červnový pátek se v aule Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

konala promoce prvních vyškovských absolventů U3V. Ze šedesáti studentů, kteří tříleté studium 

zahájili, své závěrečné kolokvium obhájilo třicet sedm žen a dva muži. Koncem června jsme 

závěrečným seminářem slavnostně ukončili pátý rok existence Konzultačního střediska Virtuální 

univerzity třetího věku (VU3V) při Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově (Česká zemědělská 

univerzita v Praze www.e-senior.cz). Odměnou absolventům byl zájezd do sklárny v Květné, 

modrotiskové manufaktury a vinných sklepů ve Strážnici. V letošním roce se uskutečnilo celkem 12 

přednášek VU3V a 11 přednášek a imatrikulace U3V. V září jsme připravili pro zájemce malé 

ohlédnutí za tématy a lektory Pět let historie univerzitního vzdělávání v KKD. Můžeme konstatovat, 

že tato forma studia získává u seniorů čím dál větší oblibu, a proto budeme v pořádání obou typů 

univerzit pokračovat. Pro seniory také pokračují kurzy Trénování paměti, které probíhají každých 

čtrnáct dní a na podzim Internetová školička. Nově jsme jim v letošním roce nabídli kurs angličtiny 

s lektorkou Barborou Sedláčkovou. Se stoupajícím zájmem se u veřejnosti setkal šestidílný cyklus 

přednášek/workshopů Čeština pro všechny Eriky Hanáčkové. 

I nadále zůstali knihovně věrni „dobrovolníci“, kteří pořádali bez nároků na odměnu kulturně 

vzdělávací akce – Dr. Arnošt Drmola, RNDr. Petr Hájek, Mgr. Libuše Procházková, RNDr. Alois 

Kleveta. V neposlední řadě je to i Ing. Jan Holzer, bez něhož by se nekonal pravidelný měsíční pořad 

Pojďme si zazpívat, který trvá už 12 let a patří u veřejnosti mezi nejoblíbenější.  

V únoru byla na podporu čtenářství již počtvrté vyhlášena tzv. Knižní výzva 2018. Čtenáři ve 

dvou kategoriích (do 14 let a 15+) mají přečíst v  časovém intervalu (únor-listopad) určitý počet knih 

podle zadaných kritérií, které si zapisují u knihovníka do Registračního listu (dále RL). V prosinci se 

v KKD konalo její slavnostní vyhodnocení. Letos se přihlásilo v dětské kategorii do 14 let celkem 16 

čtenářů, soutěž dokončilo 7 čtenářů. Do dospělé kategorie se přihlásilo 22 čtenářů, soutěž dokončilo 

12 čtenářů. Pro každou kategorii bylo připraveno šest cen, které byly výhercům slavnostně předány.  
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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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Datum Název akce 
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1 03.01.18 S kočárkem do knihovny 38       

  K Tradiční setkání maminek a tatínků na mateřské dovolené.   0,00 165,00 -165,00 

2 03.01.18 Testování seniorů 23       

  V S Mgr. Lenkou Javůrkovou.   0,00 165,00 -165,00 

3 04.01.18 Pojďme si zazpívat 47       

  K 
Se členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za 

klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  0,00 110,00 -110,00 

4 05.01.18 Testování seniorů 23       

  V S Mgr. Lenkou Javůrkovou.   0,00 165,00 -165,00 

5 10.01.18 Hrátky s pamětí pro seniory 51       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   850,00 165,00 685,00 

6 10.01.18 Kde domov můj? 78       

  K 
Vernisáž výstavy světoznámého fotografa Jindřicha Štreita 

s úvodní přednáškou autora. 
  0,00 2165,00 -2165,00 

7 11.01.18 Hrátky s pamětí pro veřejnost 7       

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

8 23.01.18 Workshop s ilustrátorem p.Vydrou 61       

  V Pro ZŠ Tyršova.   4400,00 4565,00 -165,00 

9 23.01.18 Hledají se andělé 53       

  K 

Setkání dobrovolníků a vyhodnocení výtvarné soutěže pro 

děti. Ve spolupráci s humanitární organizací ADRA, 

Dobrovolnické centrum Vyškov. 

  0,00 165,00 -165,00 

10 24.01.18 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

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

11 25.01.18 Hrátky s pamětí pro veřejnost 10       

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

12 01.02.18 Univerzita 3. věku 54       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   16800,00 2965,00 13835,00 

13 01.02.18 Pojďme si zazpívat… 34       

  K 
S členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za 

klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  0,00 110,00 -110,00 

14 02.02.18 S kočárkem do knihovny 40       

  K Tradiční setkání maminek a tatínků na mateřské dovolené.   0,00 165,00 -165,00 

15 06.02.18 Klubové odpoledne 11       

  K 
Povídání o knihách a literatuře nejen se členy Klubu přátel 

KKD. 
  0,00 165,00 -165,00 

16 07.02.18 Virtuální univerzita 42       

  V 
Témata přednášek: Gian Lorenzo Bernini - génius 

evropského baroka a Genealogie - hledáme své předky. 
  15750,00 13665,00 2085,00 
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17 12.02.18 Co může žena udělat proto, aby bylo ve vztahu dobře 28       

  V 
Přednáška Jana Dymáčka, B.TH. v rámci národního týdne 

manželství. 
  0,00 165,00 -165,00 

18 14.02.18 Hrátky s pamětí pro seniory 21       

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

19 14.02.18 Jižní Afrika 64       

  V Přednáška pořádaná pro Klub důchodců.   0,00 165,00 -165,00 

20 15.02.18 
Staré pověsti o supernovách aneb Jsou supernovy nové 

hvězdy? 
23       

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

21 20.02.18 Sedm princezen, Lukáš a profesor Neptun 52       

  K Křest knihy Kateřiny Foltánkové a Petry Štarkové.   0,00 165,00 -165,00 

22 21.02.18 Virtuální univerzita 41       

  V 
Témata přednášek: Gian Lorenzo Bernini - génius 

evropského baroka a Genealogie - hledáme své předky. 
  0,00 165,00 -165,00 

23 22.02.18 Hrátky s pamětí pro veřejnost 7       

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

24 26.02.18 Večery pod lampou 39       

  K 

Nostalgické swingování s Monikou Maláčovou a 

Martinem Jakubíčkem. Pořad věnovaný 100. výročí 

vzniku Československé republiky. Ve spolupráci s Klubem 

přátel KKD. 

  0,00 165,00 -165,00 

25 28.02.18 Hrátky s pamětí 15       

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

26 28.02.18 3, 2, 1… Promítáme! 12       

  K 
Projekce dokumentárního filmu CHICAGOGIRL z 

projektu www.promitejity.cz. 
  0,00 165,00 -165,00 

27 01.03.18 Univerzita 3. věku 51       

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

28 01.03.18 Pojďme si zazpívat 36       

  K 
Se členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za 

klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  0,00 110,00 -110,00 

29 02.03.18 S kočárkem do knihovny 67       

  K Tradiční setkání maminek a tatínků na mateřské dovolené.   0,00 165,00 -165,00 

30 06.03.18 Angličtina pro seniory 9       

  V S lektorkou Věrou Steinerovou.   0,00 165,00 -165,00 

31 06.03.18 Klubové odpoledne 4       

  K Povídání o literatuře nejen se členy Klubu přátel KKD.   1,00 165,00 -164,00 

32 07.03.18 Virtuální univerzita 41       

  V 
Témata: Gian Lorenzo Bernini - génius evropského baroka 

a Genealogie - hledáme své předky. 
  0,00 165,00 -165,00 
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33 13.03.18 Angličtina pro seniory 9       

  V S lektorkou Věrou Steinerovou.   0,00 165,00 -165,00 

34 19.03.18 Národní týden trénování paměti 38       

  V Přednáška o trénování paměti.   0,00 165,00 -165,00 

35 15.03.18 Univerzita 3. věku 53       

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

36 20.03.18 Angličtina pro seniory 9       

  V S lektorkou Věrou Steinerovou.   0,00 165,00 -165,00 

37 20.03.18 Gustav Klimt 29       

  V 
Přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské o slavném rakouském 

secesním malíři. 
  540,00 165,00 375,00 

38 21.03.18 Virtuální univerzita 43       

  V 
Témata: Gian Lorenzo Bernini - génius evropského baroka 

a Genealogie - hledáme své předky. 
  0,00 165,00 -165,00 

39 21.03.18 Promítej i ty! 6       

  K Projekce dokumentárního filmu Co se nenosí.   854,00 165,00 689,00 

40 22.03.18 Hrátky s pamětí 8       

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

41 23.03.18 S kočárkem do knihovny 19       

  K 
Tradiční setkání maminek a tatínků na mateřské dovolené. 

Tentokrát na téma: Chceme lesní klubík? 
  0,00 165,00 -165,00 

42 26.03.18 Vyškovský Cedník 2017 28       

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

43 26.03.18 Na tělo - obyčejný svět neobyčejného muže 102 

 

    

  K 
Projekce dokumentárního filmu u příležitosti derniéry 

výstavy fotografií Kde domov můj Jindřicha Štreita. 
  3650,00 3795,00 -145,00 

44 28.03.18 Hrátky s pamětí 17       

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

45 29.03.18 Univerzita 3. věku 49       

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

46 03.04.18 Klubové odpoledne 11       

  K 
Povídání o knihách a literatuře nejen se členy Klubu přátel 

KKD. 
  0,00 165,00 -165,00 

47 04.04.18 Virtuální univerzita 41       

  V 
Témata: Gian Lorenzo Bernini - génius evropského baroka 

a Genealogie - hledáme své předky. 
  0,00 165,00 -165,00 

48 05.04.18 Pojďme si zazpívat 45       

  K 
Se členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za 

klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  0,00 110,00 -110,00 

49 05.04.18 Hrátky s pamětí pro veřejnost 8       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   150,00 165,00 -15,00 
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50 06.04.18 S kočárkem do knihovny 14       

  K 
Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené. Tentokrát na téma: Muzikoterapie. 
  0,00 165,00 -165,00 

51 09.04.18 
Setkání pamětníků vyškovských umělců a učitelů 

rodiny Kachlíkovy 
47       

  K Doprovodný program výstavy.   0,00 165,00 -165,00 

52 11.04.18 Hrátky s pamětí pro seniory 21       

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

53 12.04.18 Univerzita 3. věku 53       

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

54 12.04.18 
Moravský Kras v ponorné řece času - přednáška ke 

Dni Země 
35       

  V 

Přednáška speleologa RNDr. Petra Zajíčka o krajině a 

tajemném podzemí jednoho z nejkrásnějších přírodních 

území Evropy, spojená s představením a autogramiádou 

jeho nové stejnojmenné knihy. 

  50,00 765,00 -715,00 

55 16.04.18 Richard Pachman - Světlo 38       

  K 
Slavnostní vernisáž výstavy olejomaleb skladatele, 

spisovatele a malíře Richarda Pachmana. 
  74,00 165,00 -91,00 

56 18.04.18 Virtuální univerzita 40       

  V 
Témata: Gian Lorenzo Bernini - génius evropského baroka 

a Genealogie - hledáme své předky. 
  0,00 165,00 -165,00 

57 19.04.18 Vývoj vesmíru z hlediska fyziky 13       

  V 
Vývoj názorů na svět a vesmír kolem nás vám představí 

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

58 23.04.18 3,2,1… Promítáme 8       

  K 
Projekce dokumentárního filmu Na sever od slunce z 

projektu www.promitejity.cz. 
  0,00 165,00 -165,00 

59 24.04.18 Večery o vztazích - Rozdíly v našich potřebách 27       

  V 
Volné pokračování Národního týdne manželství. Setkání s 

manžely Martinem a Pavlou Žůrkovými. 
  0,00 165,00 -165,00 

60 25.04.18 Hrátky s pamětí pro seniory 19       

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

61 03.05.18 Pojďme si zazpívat… 36       

  K 
Se členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za 

klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  0,00 110,00 -110,00 

62 05.05.18 S kočárkem do knihovny 20       

  V 
Tradiční setkaní maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené. Tentokrát na téma: Fyzioterapie. 
  0,00 165,00 -165,00 

63 09.05.18 Noc literatury 2018 28       

  K 

Již počtvrté se připojujeme k mezinárodní akci - Česká 

centra s pražským sdružením evropských kulturních 

institutů a kulturními oddělení zahraničních 

velvyslanectví. 

  0,00 0,00 0,00 
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64 10.05.18 Po stopách osobností Vyškova 26       

  V 

Přednáška Mgr. Pavlíny Dobyškové o významných 

osobnostech z řad umělců, vědců, politiků, spisovatelů, 

hudebníků, kteří působili ve Vyškově (J. Šoupal, H. 

Bochořáková, M. Dorazilová, F. Obzina) 

  0,00 165,00 -165,00 

65 12.05.18 Férová snídaně 38       

  K 
Tradiční piknikový happening na podporu lokálních a 

fairtradových pěstitelů. 
  0,00 165,00 -165,00 

66 15.05.18 Přednáška ke 100. výročí vzniku ČSR 25       

  V 

Z cyklu Mužové 28. října - Jiří Stříbrný. Přednášející: 

PhDr. Libor Vykoupil, PhD. FF MU Brno. Pořad uvádí 

Dr. Ivan Pokorný. 

  4000,00 4165,00 -165,00 

67 16.05.18 Hrátky s pamětí pro seniory 19       

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

68 17.05.18 Hrátky s pamětí pro veřejnost 9       

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

69 18.05.18 S kočárkem do knihovny 25       

  K 

Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené. Tentokrát na téma: Bazárek dětského oblečení a 

hraček. 

  0,00 165,00 -165,00 

70 22.05.18 Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova 31       

  K Provází Mgr. Pavlína Dobyšková.   0,00 0,00 0,00 

71 30.05.18 Hrátky s pamětí pro seniory 21       

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

72 30.05.18 Hrátky s pamětí pro veřejnost 5       

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

73 04.06.18 Večery pod lampou 38       

  K 
Hudebně-literární vzpomínka na Jaroslava Seiferta. Ve 

spolupráci s Klubem přátel KKD. 
  0,00 165,00 -165,00 

74 06.06.18 Celé Česko čte dětem 33       

  K 

Literární odpoledne pro děti, rodiče a prarodiče, jehož 

hosty budou Ivan Novotný, Zdeněk Železný a Ludmila 

Zipfelová. Učinkuje BabyBanda a žáci ZUŠ Vyškov. 

  0,00 165,00 -165,00 

75 07.06.18 Pojďme si zazpívat 39       

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a 

za klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera. 
  0,00 110,00 -110,00 

76 08.06.18 S kočárkem do knihovny 8       

  K 
Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené. Tentokrát na téma: Permakultura. 
  0,00 165,00 -165,00 

77 20.06.18 Virtuální univerzita 50       

  V Závěrečný seminář ve Strážnici.   0,00 0,00 0,00 
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78 22.06.18 Syn pouště: Cestovatel a fotograf Alois Musil 75       

  V 

Speciální program k výstavě věnované 150. výročí 

narození významného orientalisty. Přednáška Dr. Pavla 

Žďárského a Dr. Petra Přebindy o Aloisovi Musilovi, 

komentovaná prohlídka výstavy, přednáška Dr. Vladislava 

Rašky o Musilově literárním díle, vystoupení orientální 

taneční skupiny Warda. 

  4500,00 4665,00 -165,00 

79 28.06.18 Předávání vysvědčení 83       

  K Pro ZŠ Letní pole.   0,00 165,00 -165,00 

80 05.09.18 Pět let historie univerzitního vzdělávání  27       

  V 
Malé ohlédnutí za tématy a lektory s trochou statistiky, 

příklady seniorských aktivit a hudbou.   
0,00 165,00 -165,00 

81 06.09.18 Pojďme si zazpívat 41       

  K 
S několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a 

za klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.   
0,00 110,00 -110,00 

82 07.09.18 S kočárkem do knihovny 12       

  K 

Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené. 

Tentokrát na téma Cestování s dětmi - sdílení zkušeností z 

prázdninových cest.   

0,00 165,00 -165,00 

83 08.09.18 Komentovaná prohlídka knihovny 25       

  K Koná se při příležitosti Dnů památek Vyškov.   0,00 0,00 0,00 

84 10.09.18 Imatrikulace Univerzity 3. věku 25       

  V 
Slavnostní zahájení nového semestru vzdělávání pro 

seniory v postproduktivním věku.   
9900,00 3465,00 6435,00 

85 10.09.18 Někdy večeřím až ráno 20       

  K 
Beseda s regionální autorkou Jitkou Bařinovou nejen o 

psání poezie a povídek ze života.   
0,00 165,00 -165,00 

86 11.09.18 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 8       

  V Pořádá Charita Vyškov.   0,00 165,00 -165,00 

87 12.09.18 Hrátky s pamětí pro seniory 19       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   12500,00 165,00 12335,00 

88 13.09.18 Hrátky s pamětí pro seniory 6       

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

89 14.09.18 Čtení v Domově pro seniory v Habrovanech 13       

  K Se Zdeňkou Adlerovou.   0,00 0,00 0,00 

90 18.09.18 České malířství v letech 1918-1938 23       

  V 
O proměnách uměleckých stylů po vzniku  

Československa přednáší Mgr. Sylva Cidlinská.   
240,00 165,00 75,00 

91 20.09.18 Literárně-kultrurní vycházka ulicemi Vyškova 28       

  K Provází Mgr. Pavlína Dobyšková.   0,00 0,00 0,00 

92 26.09.18 Hrátky s pamětí pro seniory 19       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu.   0 165,00 35,00 
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93 27.09.18 Univerzita 3. věku 35       

  V Vzdělávání pro seniory v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

94 27.09.18 Hrátky s pamětí pro veřejnost 7       

  V Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu. 
  

200,00 165,00 35,00 

95 01.10.18 28. říjen 1918 v Brně a okolí 30       

  V 
Přednáška PhDr. Libora Vykoupila, Ph.D. ke 100. výročí 

vzniku Československa. Pořad uvede Dr. Ivan Pokorný.   
4000,00 4165,00 -165,00 

96 02.10.18 Tunguzská událost před 110 lety 20       

  V 
Přednáška RNDr. Petra Hájka k výročí katastrofy nad 

bývalým Ruskem.   
0,00 165,00 -165,00 

97 03.10.18 Velký bazar knih         

  K Prodej vyřazených knih.   0,00 0,00 0,00 

98 03.10.18 Virtuální univerzita 3. věku 29       

  V Téma přednášky: České dějiny a jejich souvislosti II.   10850,00 9465,00 1385,00 

99 03.10.18 Malování s handicapem 27       

  K Vernisáž výstavy obrázků Heleny Hrnčířové.   0,00 165,00 -165,00 

100 03.10.18 Komentovaná prohlídka knihovny 12       

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

101 10.10.18 Hrátky s pamětí pro seniory 19       

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

102 10.10.18 Hezky česky 7       

  V Přednáší Erika Hanáčková.   2000,00 465,00 1535,00 

103 11.10.18 Univerzita 3. věku 35       

  V Vzdělávání pro seniory v postproduktivním věku.   150,00 165,00 -15,00 

104 11.10.18 Hrátky s pamětí pro veřejnost 4       

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

105 11.10.18 Pojďme si zazpívat 46       

  K 
Se  členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za 

klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.   
0,00 110,00 -110,00 

106 12.10.18 S kočárkem do knihovny 12       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené. 

Tentokrát na téma Nošení dětí.   
0,00 165,00 -165,00 

107 12.10.18 Noc pro republiku 180       

  K 

Komponovaný pořad věnovaný oslavám 100. výročí 

vzniku Československa. Přednášky, výstavy, fotoateliér, 

hudební vystoupení, kavárna a čajovna.   

5000,00 5440,00 -440,00 

108 16.10.18 
Večery o vztazích: Jak efektivně a úspěšně 

komunikovat ve vztahu 12 
      

  V Přednáší vztahový poradce a pastor Jan Dymáček, B.Th. 
  

250,00 165,00 85,00 
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109 17.10.18 Virtuální univerzita 3. věku 28       

  V Téma přednášky: České dějiny a jejich souvislosti II.   0,00 165,00 -165,00 

110 22.10.18 Večery pod lampou 25       

  K 
Hudebně-literární pořad s básníkem Zdeňkem Volfem a 

hudebníky Irenou a Vojtěchem Havlovými.   
0,00 165,00 -165,00 

111 24.10.18 Spontánní umění očima Pavla Konečného 30       

  K Beseda nad knihou, filmem a fotografiemi Art Brut.   0,00 165,00 -165,00 

112 24.10.18 Hrátky s pamětí 18       

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

113 25.10.18 Univerzita 3. věku 26       

  V Vzdělávání pro seniory v postproduktivním věku.   0,00 765,00 -765,00 

114 25.10.18 Hrátky s pamětí 4       

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

115 31.10.18 Virtuální univerzita 3. věku 30       

  V Téma: České dějiny a jejich souvislosti II.   0,00 165,00 -165,00 

116 01.11.18 Pojďme si zazpívat 35       

  K 
Se členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za 

klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.   
0,00 110,00 -165,00 

117 02.11.18 S kočárkem do knihovny 15       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené. Na 

téma: Vyrábění s nejmenšími.   
0,00 165,00 -165,00 

118 05.11.18 Jižní Morava čte 42       

  K 
Beseda s malířem, ilustrátorem, autorem komiksů a 

tvůrcem autorských knih Pavlem Čechem.   
0,00 665,00 -665,00 

119 06.11.18 
Moravsko-rakouské vztahy za vlády krále Václava I. a 

Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého 40 
  

  
  

  V 
Přednášku historika PhDr. Jiřího Kacetla uvádí Dr. Ivan 

Pokorný a Dr. Karel Floryk.   
6540,00 6105,00 435,00 

120 07.11.18 Hrátky s pamětí 18       

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

121 07.11.18 Čeština pro všechny 8       

  V Přednáší Erika Hanáčková.   0,00 465,00 -465,00 

122 08.11.18 Hrátky s pamětí 5       

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

123 09.11.18 Oldřich Klobas: skaut-politický vězeň-spisovatel 
40 

  
  

  

  V 
Komponovaný pořad o životě a díle významného autora 

literatury faktu k nedožitým 85. narozeninám.   
70,00 165,00 -95,00 

124 12.11.18 Tři židle 26       

  V 

Fyzické předmětové divadlo s edukativním přesahem na 

téma demence Alzheimerova typu. Za podpory nadace Tři 

brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci, 

Vyškov.   

7840,00 8165,00 -325,00 
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125 13.11.18 Rýhy, čáry, knihy 26       

  K 
Vernisáž výstavy a autorské čtení Petra Čermáčka v rámci 

Dne Poezie.   
0,00 665,00 -665,00 

126 14.11.18 Virtuální univerzita 3. věku 31       

  V Téma: České dějiny a jejich souvislosti II.   0,00 165,00 -165,00 

127 15.11.18 Univerzita 3. věku 31       

  V Vzdělávání pro seniory v postproduktivním věku.   50,00 765,00 -715,00 

128 19.11.18 Nové poznatky o vojenských nemocnicích 23       

  V Přednáška Ing. Jaroslava Janúška.   0,00 165,00 -165,00 

129 22.11.18 Univerzita 3. věku 30       

  V Vzdělávání pro seniory v postproduktivním věku.   100,00 165,00 -65,00 

130 23.11.18 Včelí produkty a apiterapie 30       

  V 

O využití medu, propolisu, mateří kašičky, vosku a jedu 

pro zdravější způsob života přednáší Petr Příkazský. Ve 

spolupráci s ZO ČSV Vyškov.   

0,00 165,00 -165,00 

131 26.11.18 Císařská silnice a její význam v roce 1805 65       

  V 

Videodokument s průvodním slovem Aloise Klevety. Ve 

spolupráci s Slavkovské bojiště - Austerlitz, zájmové 

sdružení právnických osob.   

285,00 165,00 120,00 

132 27.11.18 Mýtus zvaný Stonehenge 22       

  V Přednáší RNDr. Petr Hájek.   300,00 165,00 135,00 

133 28.11.18 Virtuální univerzita 3. věku 31       

  V Téma: České dějiny a jejich souvislosti II.   0,00 165,00 -165,00 

134 28.11.18 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 9       

  V Pořádá Charita Vyškov.   0,00 165,00 -165,00 

135 29.11.18 Low Cost Travel 27       

  V Přednáší Slávek Král.   500,00 165,00 335,00 

136 29.11.18 Knihovna a školy 10       

  V 
Seznámení s akcemi knihovny, které pořádá pro školy - 

pedagogové ze Slovenska.   
0,00 0,00 0,00 

137 03.12.18 Předvánoční workshop mindfulness na zklidnění mysli 20       

  K Naučte se základní techniky meditace.   500,00 165,00 335,00 

138 05.12.18 Čeština pro všechny 10       

  V Přednáší Erika Hanáčková.   0,00 465,00 -465,00 

139 06.12.18 Univerzita 3. věku 30       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 165,00 -165,00 

140 11.12.18 Knižní výzva 2018 - region 15       

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

141 12.12.18 Virtuální univerzita 3. věku 30       

  V Téma: České dějiny a jejich souvislosti II.   0,00 165,00 -165,00 

142 17.12.18 Hoř, ohýnku, o mou duši se už čerti perou 80       

  K Křest knihy regionálního autora Josefa Špidly.   0,00 165,00 -165,00 
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143 19.12.18 Knižní výzva 2018  25       

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

144 20.12.18 Pojďme si zazpívat koledy 52       

  K 
Se členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za 

klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.   
0,00 110,00 -110,00 

    celkem 4265 113 694 99 070 14 624  

 

 

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.  

 

 

 

Slavnostní Imatrikulace Univerzity třetího věku 
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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 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 03.01.18 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

2 08.01.18 Čtení před spaním 22 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

3 08.01.18 Hrátky s Večerníčkem 16 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

4 09.01.18 Čtení před spaním 17 

  K Pro MŠ Palánek.   

5 09.01.18 Máš pod čepicí? 6 

  V S lektorkou Mgr.et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

6 10.01.18 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

7 12.01.18 Astrid Lindgrenová - život a dílo 23 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

8 15.01.18 Čtení před spaním 20 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

9 16.01.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Palánek.   

10 16.01.18 Astrid Lindgrenová - život a dílo 48 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

11 16.01.18 Astrid Lindgrenová - život a dílo 23 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

12 17.01.18 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

13 22.01.18 Čtení před spaním 20 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

14 23.01.18 Báje a mýty 20 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

15 23.01.18 Workshop: Nezabloudíš! 4 

  V 
Setkání určené nejen milovníkům knih, vášnivých čtenářek a nadšených 

knihomolů. 
  

16 23.1.18 Čtení před spaním 16 

  K Pro MŠ Palánek.   

17 24.01.18 Kutikulín 1 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

18 25.1.18 Sharing club 25 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

19 29.1.18 Čtení před spaním 19 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   
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P
o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

20 30.1.18 Čtení před spaním 15 

  K Pro MŠ Palánek.   

21 31.01.18 Josef Lada - život a dílo 33 

  V Pro ZŠ Nemojany.   

22 31.01.18 Nové příběhy v knihovně 15 

  K Představení nových knih.   

23 31.01.18 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

24 05.02.18 Hrátky s Večerníčkem 28 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

25 06.02.18 Tvořivá dílna: Masopustní masky 12 

  K Vyrábění masky do průvodu, nebo jen jako dekorace.   

26 06.02.18 Čtení před spaním 17 

  K Pro MŠ Palánek.   

27 07.02.18 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

28 08.02.18 Kumihimo 8 

  K Japonská technika splétání ozdobných šňůr a pásů.   

29 09.02.18 Kvízy Čtenářského klubu 7 

  V 
Setkání určené nejen milovníkům knih, vášnivých čtenářek a nadšených 

knihomolů. 
  

30 13.02.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Palánek.   

31 13.02.18 Máš pod čepicí? 6 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

32 14.02.18 Zdeněk Miler - život a dílo 33 

  V Pro ZŠ Nemojany.   

33 14.02.18 Kutikulín 3 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

34 20.02.18 Čtení před spaním 16 

  K Pro MŠ Palánek.   

35 22.02.18 Sharing club 20 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

36 26.02.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

37 27.02.18 Čtenářský klub: STAR WARS 4 

  K 
Setkání určené nejen milovníkům knih, vášnivých čtenářek a nadšených 

knihomolů. 
  

38 27.02.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Palánek.   

39 05.03.18 Čtení před spaním 20 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   
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v
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čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

40 05.03.18 Hrátky s Večerníčkem 14 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

41 06.03.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Palánek.   

42 06.03.18 Josef Čapek - život a dílo 23 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

43 06.03.18 Josef Čapek - život a dílo 24 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

44 06.03.18 Čtenářský klub: Cesta knížky 4 

  V 
Setkání určené nejen milovníkům knih, vášnivých čtenářek a nadšených 

knihomolů. 
  

45 07.03.18 Knihovnická lekce 16 

  V Pro MŠ Drnovice.   

46 09.03.18 Václav Čtvrtek - Život a dílo 22 

  V Pro ZŠ Purkyňova.   

47 13.03.18 Čtení před spaním 15 

  K Pro MŠ Palánek.   

48 13.03.18 Zdeněk Miler - život a dílo 12 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

49 13.03.18 Máš pod čepicí? 4 

  V S lektorkou Mgr.et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

50 14.03.18 Raníček 10 

  K Literární hrátky pro nejmenší děti a jejich doprovod.   

51 14.03.18 Klub  deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

52 15.03.18 Jak se efektivně učit 4 

  V Přednáška o trénování paměti - možnosti učení.   

53 16.03.18 Václav Čtvrtek - Život a dílo 18 

  V Pro ZŠ Purkyňova.   

54 19.03.18 Čtení před spaním 20 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

55 19.03.18 Knihovnická lekce + pohádka 6 

  V Pro MŠ Dědice.   

56 20.03.18 Čtení před spaním 17 

  K Pro MŠ Palánek.   

57 20.03.18 Čtenářský klub: Hraničářův učeň 1 

  V 
Setkání určené nejen milovníkům knih, vášnivých čtenářek a nadšených 

knihomolů. 
  

58 21.03.18 Václav Čtvrtek - Život a dílo 23 

  V Pro ZŠ Purkyňova.   

59 21.03.18 Kutikulín 1 

  K Klub ručních prací pro všechny.   
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sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

60 22.03.18 Sharing club 19 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

61 22.03.18 Beseda o programu Erasmus+ 4 

  V Setkání s Alenou Sekerákovou a Denisou Malou.   

62 22.03.18 Václav Čtvrtek - Život a dílo 21 

  V Pro ZŠ Purkyňova.   

63 23.03.18 Odpoledne s Andersenem 4 

  K Zábavný pořad na téma Pejsek a Kočička + Rychlé šípy.   

64 26.03.18 Knihovnická lekce + pohádka 18 

  V Pro MŠ Palánek.   

65 26.03.18 Čtení před spaním 22 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

66 27.03.18 Čtení před spaním 15 

  K Pro MŠ Palánek.   

67 27.03.18 Literární kroužek 14 

  K Pro ZŠ Velešovice.   

68 28.03.18 Knihovnická lekce + pohádka 19 

  V Pro MŠ Palánek.   

69 28.03.18 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

70 29.03.18 Velikonoce v knihovně 16 

  K Vytváření dekorací v T- T-klubu a dětském oddělení.   

71 03.04.18 Čtení před spaním 17 

  K Pro MŠ Palánek.   

72 03.04.18 Josef Čapek - život a dílo 22 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

73 04.04.18 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

74 09.04.18 Čtení před spaním 19 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

75 09.04.18 Knihovnická lekce + pohádka 21 

  V Pro MŠ Letní pole.   

76 10.04.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Palánek.   

77 10.04.18 Knihovnická lekce + pohádka 20 

  V Pro MŠ Puškinova.   

78 10.04.18 Máš pod čepicí? 5 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

79 11.04.18 Knihovnická lekce + pohádka 17 

  V Pro MŠ Letní pole.   

80 11.04.18 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

81 12.04.18 Václav Čtvrtek - Život a dílo 20 

  V Pro ZŠ Letní pole.   

82 13.04.18 Zdeněk Miler - život a dílo 20 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

83 16.04.18 Hrátky s Večerníčkem 16 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

84 16.04.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

85 17.04.18 Čtení před spaním 19 

  K Pro MŠ Palánek.   

86 17.04.18 Knihovnická lekce + pohádka 17 

  V Pro MŠ Opatovice.   

87 18.04.18 Koncert 15 

  K Vystoupení žáků ZUŠ Vyškov.   

88 19.04.18 Miroslav Macourek - život a dílo 16 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

89 19.04.18 S knihovnou ruku v ruce 31 

  K Pro Gymnázium Vyškov a Stacionář.   

90 19.04.18 Literární kroužek 15 

  V Pro ZŠ Drnovice.   

91 24.04.18 Čtení před spaním 15 

  K Pro MŠ Palánek.   

92 24.04.18 Zdeněk Miler - život a dílo 23 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

93 25.04.18 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

94 26.04.18 Jazz  25 

  V Pořad pro Gymnázium Vyškov.   

95 09.05.18 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

96 10.05.18 Muzikál 48 

  V Pořad pro Gymnázium Vyškov.   

97 10.05.18 Čtenářský klub: Jak psát scénáře? 4 

  V 
Setkání určené nejen milovníkům knih, vášnivých čtenářek a nadšených 

knihomolů. 
  

98 14.05.18 Hrátky s Večerníčkem 14 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

99 15.05.18 Máš pod čepicí? 3 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

100 15.05.18 Čtení před spaním 17 

  K Pro MŠ Palánek.   
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

101 16.05.18 Klub deskových her 16 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

102 17.05.18 Muzikál 45 

  V Pořad pro Gymnázium Vyškov.   

103 23.05.18 Kutikulín 2 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

104 21.05.18 Čtení před spaním 20 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

105 22.05.18 Čtení před spaním 16 

  K Pro MŠ Palánek.   

106 28.05.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

107 29.05.18 Čtení před spaním 16 

  K Pro MŠ Palánek.   

108 30.05.18 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

109 01.06.18 Mezinárodní den dětí 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu a dětském oddělení.   

110 04.06.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

111 05.06.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Palánek.   

112 05.06.18 Máš pod čepicí? 6 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

113 06.06.18 Pasování na čtenáře 19 

  K Pro ZŠ Švábenice.   

114 06.06.18 Pasování na čtenáře 20 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

115 06.06.18 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

116 07.06.18 Pasování na čtenáře 23 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

117 11.06.18 Čtení před spaním 22 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

118 11.06.18 Hrátky s Večerníčkem 4 

  K Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.   

119 12.06.18 Čtení před spaním 15 

  K Pro MŠ Palánek.   

120 14.06.18 Blogy a cestování 3 

  V O svých zkušenostech vypráví Veronika Gregušová.   

121 15.06.18 Pasování na čtenáře 20 

  K Pro ZŠ Nádražní.   
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

122 15.06.18 Pasování na čtenáře 21 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

123 15.06.18 Pasování na čtenáře 13 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

124 18.06.18 Čtení před spaním 18 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

125 18.06.18 Pasování na čtenáře 21 

  K Pro ZŠ Vyhlídka.   

126 19.06.18 Čtení před spaním 15 

  K Pro MŠ Palánek.   

127 19.06.18 Ondřej Sekora - život a dílo 22 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

128 20.06.18 Alois Musil 30 

  V Pro Gymnázium Vyškov. Přednáší Mgr. Pavlína Dobyšková.   

129 21.06.18 Alois Musil 15 

  V Pro Gymnázium Vyškov. Přednáší Mgr. Pavlína Dobyšková.   

130 22.06.18 Václav Čtvrtek - Život a dílo 20 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

131 25.06.18 Čtení před spaním 19 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

132 27.06.18 Pasování na čtenáře 11 

  K Pro ZŠ Bohdalice.   

133 27.06.18 Pasování na čtenáře 21 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

134 29.06.18 Hurá do knihovny 1 

  K Zábavný den v dětském oddělení a T-klubu.   

135   Čtení před spaním - 22 akcí (leden - červen) 363 

  K Pro MŠ Palánek.   

136   Čtení před spaním - 16 akcí (leden - červen) 313 

  K Pro MŠ Havlíčkova.   

137   Velká herní letní výzva 2 

  K Soutěž přes velké prázdniny pro děti ve věku od 11-19 let.   

138 červenec  Tvořivá dílna 12 

  K Klub ručních prací pro děti od 7 let.   

139 srpen Klub deskových her 7 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

140 05.09.18 Komentovaná prohlídka knihovny  80 

  V S lektorkou Mgr. Pavlínou Dobyškovou.   

141 10.09.18 Hrátky s Večerníčkem 6 

  K Zábavný podvečer pro předškolní děti a jejich rodiče.   

142 11.09.18 Máš pod čepicí? 4 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   
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143 24.09.18 Helena Zmatlíková - život a dílo 17 

  V Pro ZŠ Morávkova.   

144 26.09.18 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

145 26.09.18 Kutikulín 1 

  K Klub ručních prací pro děti od 7 let.   

146 04.10.18 Spartan Race 9 

  V Přednáška na dané téma pro všechny věkové kategorie.   

147 05.10.18 Pasování na čtenáře 18 

  K Pro ZŠ Morávkova.   

148 08.10.18 Hrátky s Večerníčkem 11 

  K Zábavný podvečer pro předškolní děti a jejich rodiče.   

149 09.10.18 Máš pod čepicí? 2 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

150 09.10.18 Petra Braunová 3x 87 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

151 10.10.18 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

152 11.10.18 Xbox Battle 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

153 17.10.18 Raníček 2 

  K Literární hrátky pro nejmenší děti a jejich doprovod.   

154 17.10.18 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

155 18.10.18 Astrid Lindgrenová - život a dílo 28 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

156 22.10.18 František Josef I. na Moravě (rok 1848) 20 

  V Pro SŠ Obchodní Vyškov.   

157 23.10.18 František Josef I. na Moravě (rok 1848) 10 

  V Pro SŠ Zdravotnická Vyškov.   

158 24.10.18 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

159 24.10.18 Josef Lada - život a dílo 23 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

160 24.10.18 Kutikulín 3 

  K Klub ručních prací pro všechny.   

161 25.10.18 Xbox Battle 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

162 31.10.18 Výroba podzimních dekorací 3 

  K Dýňové lampičky, dekorace z papírových roliček. Ve spolupráci s T-klubem.   

163 05.11.18 Hrátky s Večerníčkem 14 

  K Aktivizační program pro děti a jejich doprovod.   
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164 06.11.18 Máš pod čepicí? 2 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

165 07.11.18 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

166 08.11.18 Xbox Battle 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

167 13.11.18 Workshop: Nezabloudíš! 2 

  K 
Setkání určené nejen milovníkům knih, vášnivých čtenářek a nadšených 

knihomolů.   

168 14.11.18 Raníček 2 

  K Literární hrátky pro nejmenší děti a jejich doprovod.   

169 14.11.18 Klub deskových her 7 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

170 21.11.18 Zdeněk Miller - život a dílo 24 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

171 21.11.18 Knihovnická lekce 23 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

172 21.11.18 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

173 22.11.18 Xbox Battle 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

174 23.11.18 Knihovnická lekce 18 

  V Pro ZŠ Bohdalice.   

175 23.11.18 Knihovnická lekce 17 

  V Pro ZŠ Rostěnice.   

176 28.11.18 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

177 01.12.18 Den pro dětskou knihu 68 

  K Zábavné dopoledne s hrdiny knih Astrid Lindgrenové.   

178 04.12.18 Máš pod vánoční čepicí? 3 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

179 05.12.18 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

180 07.12.18 S kočárkem do knihovny 45 

  K 
Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené. Tentokrát na 

téma: Vánoční jarmark.   

181 10.12.18 Hrátky s Večerníčkem 13 

  K Aktivizační program pro děti a jejich doprovod.   

182 11.12.18 Knihovnická lekce 17 

  V Pro MŠ Jarní.   

183 11.12.18 Workshop: Nezabloudíš! 3 

  K Setkání určené nejen milovníkům knih, vášnivých čtenářek a nadšených 

knihomolů.   
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184 12.12.18 Klub deskových her 7 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

185 13.12.18 Xbox Battle 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

186 18.12.18 Vivaldiano 56 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

187 19.12.18 Raníček 1 

  K Literární hrátky pro nejmenší děti a jejich doprovod.   

189 19.12.18 Kutikulínova vánoční výtvarná dílna 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu. Ve spolupráci s DO.   

    Čtení před spaním -11 akcí (říjen-prosinec), třída  20dětí 220 

191 K Pro MŠ Palánek.   

    Čtení před spaním - 9 akcí (říjen-prosinec), třída  18 dětí 162 

192 K Pro MŠ Havlíčkova.   

    Celkem 3 829 

 

 

 

 

Hrátky s Večerníčkem 
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Tabulka III – akce Klubu přátel KKD 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 08.01.18 Valná hromada spolku Klub přátel KKD 84 

  K 
Přehled činnosti a finančního hospodaření Klubu v roce 2017, plány na rok 

2018. 
  

2 15.01.18 Literární čaj o páté 57 

  K 
Beseda s novinářkou na volné noze, publicistkou, spisovatelkou a středoškolskou 

pedagožkou Marií Formáčkovou. 
  

3 13.02.18 Literární čaj o páté 45 

  K Beseda se psychologem, pedagogem a spisovatelem Jaroslavem Štěpáníkem.   

4 27.03.18 Literární čaj o páté 33 

  K Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou.   

5 17.04.18 Literární čaj o páté 57 

  K 
Beseda se slovenským prozaikem, dramatikem, diplomatem a politikem Jozefem 

Banášem a českou spisovatelkou a publicistkou Irenou Fuchsovou. 
  

6 28.05.18 Literární čaj o páté 32 

  K 
Beseda s redaktorkou a grafičkou brněnského nakladatelství Host Olgou 

Trávníčkovou a Lucií Zajíčkovou o cestě knihy od autora ke čtenáři.    

7 26.09.18 Literární čaj s Annou Bolavou 59 

  K 
Beseda s českou spisovatelkou a básnířkou, držitelkou ocenění Magnesia Litera 

2016 za román Do tmy.   

8 09.10.18 Literární čaj s Petrou Braunovou 21 

  K Beseda s českou autorkou knih pro děti a dospělé.   

9 05.11.18 Literární čaj s Petrem Janečkem 38 

  K Beseda s pražským etnologem, folkloristou a spisovatelem.   

10 18.11.18 Literární čaj se Stanislavem Komárkem 53 

  K Beseda s českým biologem, filosofem a spisovatelem.   

    celkem 479 
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Tabulka IV – výstavy a vernisáže v prostorách knihovny 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Měsíc Název akce 

Ú
ča

st
 

1 LEDEN Po stopách osobností Vyškovska   

  
K 

Představení 20 významných osobností z řad hudebníků, spisovatelů, vědců, 

sportovců, politiků a míst spojených s jejich životy. (2. podlaží) 
110 

2   Kde domov můj?   

  K Výstava fotografií Jindřicha Štreita. (knihovna) 450 

3 ÚNOR Isaac v úzkých   

  K Výstava komiksu o psychických onemocněních. (2. podlaží) 250 

4   Stromy, les   

  K Práce žáků ZUŠ. (DO) 300 

5 BŘEZEN Děti vládnou CNC strojům   

  K 
Prezentace dekorativních výrobků žáků 8. a 9. vyškovských ZŠ, kteří 

navštěvují Polytechnický kroužek. (sál) 
350 

6   Vyškov trochu jinak   

  K Výstava fotografií Jiřího Nallera. (sál) 220 

7   Stáž v Portugalsku   

  K 
Výstava dokumentárních fotografií Aleny Sekerákové a Denisy Malé.  

(2. podlaží) 160 

8 DUBEN Jarní výstava pomáhá   

  K 
Prodejní výstava charitativních organizací. Účastníci: Oblastní charita 

Vyškov, Piafa, z. ú. a Sociální služby Vyškov - Denní stacionář. (sál) 65 

9   Richard Pachman - Světlo   

  K Výstava olejomaleb. (sál a knihovna)  490 

10 KVĚTEN Syn pouště: Cestovatel a fotograf Alois Musil   

  K 
Výstava unikátních fotografií světoznámého orientalisty, cestovatele a 

spisovatele prof. ThDr. Aloise Musila, dr. h. c., z přelomu 19. a 20. stol.  

(2. podlaží) 370 

11   Po stopách osobností Vyškovska III   

  K Výstava v Turistickém informačním centru.   

12   Květiny   

  K Práce žáků ZUŠ. (DO) 120 

13 ZÁŘÍ Obrazy   

  K Výstava výtvarných děl Aleny Cigánkové. (sál) 130 

14   Osobnosti Vyškovska III   

  K Výstava s regionální tematikou. (2. podlaží) 160 

15   Světy outsiderů   

  K Výstava fotografií Pavla Konečného. (knihovna) 570 

16   Dinosauři   

  K Práce žáků ZUŠ. (DO) 290 

17 ŘÍJEN Legionářská anabáze v kresbách Josefa Kachlíka   

  K Výstava reprodukcí a materiálů k významné osobnosti Vyškova. (2. podlaží)  250 

18   Malování s handicapem   

  K Výstava obrázků Heleny Hrnčířové. ( sál) 130 
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P
o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

Měsíc Název akce 

Ú
ča

st
 

19 LISTOPAD Rýhy, čáry, knihy   

  K Výstava kreseb a grafik Petra Čermáčka. (sál) 80 

20 PROSINEC Vánoce   

  K Práce žáků ZUŠ. (DO). 110 

21   Vánoční výstava   

  K Tradiční výstava vánočních dekorací. (sál) 490 

    celkem 5 095 

 

 

 

 

Vánoční výstava 
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Tabulka V – IT kurzy v počítačové učebně 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 03.04.18 Internetová školička pro seniory 8 

2 10.04.18 Internetová školička pro seniory 8 

3 17.04.18 Internetová školička pro seniory 8 

4 24.04.18 Internetová školička pro seniory 8 

5 15.05.18 Internetová školička pro seniory 8 

6 23.05.18 Internetová školička pro seniory 8 

7 05.06.18 Internetová školička pro seniory 8 

8 12.06.18 Internetová školička pro seniory 8 

9 02.10.18 Školička pro seniory - Facebook 8 

10 09.10.18 Školička pro seniory - Facebook 8 

11 16.10.18 Školička pro seniory - Facebook 8 

12 23.10.18 Školička pro seniory - Facebook 8 

13 06.11.18 Školička pro seniory - úprava fotografií 8 

14 13.11.18 Školička pro seniory - úprava fotografií 8 

15 20.11.18 Školička pro seniory - úprava fotografií 8 

16 27.11.18 Školička pro seniory - úprava fotografií 8 

    Celkem 128 

 

 

 

 

Tabulka VI – akce města pořádané v sále knihovny 

P
o
řa

d
o
v
é 

čí
sl

o
 Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 14.02.18 Rekonstrukce náměstí 45 

2 12.01.18 Volby   

3 13.01.18 Volby   

4 26.01.18 Volby   

5 27.01.18 Volby   

6 06.03.18 Školení pro pracovníky města  65 

7 16.03.18 Školení pro pracovníky města  60 

8 20.03.18 Školení pro pracovníky města  70 

9 23.03.18 Školení pro pracovníky města  55 

10 13.04.18 Školení pro pracovníky města  60 

11 29.05.18 Školení pro pracovníky města  65 

12 30.05.18 Školení pro pracovníky města  60 

13 05.10.18 Volby   

14 06.10.18 Volby   

    celkem 480 
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Tabulka VII – pronájmy akcí v sále knihovny 

P
o
řa

d
o
v
é 

č.
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

p
ří

je
m

 

n
ák

la
d
y

 

zi
sk

,z
tr

át
a 

1 05.01.18 Dantem 7 1 500,00 550,00 950,00 

2 06.02.18 Dantem 8 1 800,00 660,00 1140,00 

3 12.02.18 Sbor Adventistů 20 250,00 165,00 85,00 

4 16.02.18 Sbor Adventistů 20 250,00 165,00 85,00 

5 19.02.18 Firemní kultura 49 1 000,00 220,00 780,00 

6 19.02.18 Dantem 7 1 500,00 550,00 950,00 

7 27.02.18 Dantem 9 1 500,00 550,00 950,00 

8 27.03.18 Angličtina pro seniory 9 0,00 110,00 -110,00 

9 05.04.18 Zelený Vyškov 13 300,00 110,00 190,00 

10 03.04.18 Angličtina pro seniory 10 300,00 110,00 190,00 

11 09.04.18 Pronájem SMP CZ 17 2 100,00 770,00 1330,00 

12 10.04.18 Angličtina pro seniory 10 300,00 110,00 190,00 

13 11.04.18 Dantem 6 1 500,00 550,00 950,00 

14 17.04.18 Pronájem OHK - GDPR 55 2 000,00 440,00 1560,00 

15 17.04.18 Angličtina pro seniory 9 300,00 110,00 190,00 

16 19.04.18 Pronájem SMP CZ 12 2 100,00 770,00 1330,00 

17 24.04.18 Angličtina pro seniory 9 300,00 110,00 190,00 

18 24.04.18 Sbor Adventistů 17 250,00 110,00 140,00 

19 26.04.18 Zelený Vyškov 17 300,00 110,00 190,00 

20 09.05.18 Angličtina pro seniory 9 600,00 110,00 490,00 

21 15.05.18 Angličtina pro seniory 9 600,00 110,00 490,00 

22 22.05.18 Angličtina pro seniory 9 600,00 110,00 490,00 

23 29.05.18 Angličtina pro seniory 9 600,00 110,00 490,00 

24 10.09.18 Angličtina pro seniory 9 150,00 110,00 40,00 

25 17.09.18 Angličtina pro seniory 9 150,00 110,00 40,00 

26 24.09.18 Angličtina pro seniory 9 150,00 110,00 40,00 

27 08.10.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

28 09.10.18 Pronájem Fond dalšího vzdělávání Praha 25 4000,00 880,00 3120,00 

29 10.10.18 Pronájem Fond dalšího vzdělávání Praha 25 4000,00 880,00 3120,00 

30 11.10.18 Pronájem Fond dalšího vzdělávání Praha 25 4000,00 880,00 3120,00 

31 12.10.18 Pronájem Fond dalšího vzdělávání Praha 25 3500,00 770,00 2730,00 

32 15.10.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

33 16.10.18 Pronájem Fond dalšího vzdělávání Praha 25 5600,00 770,00 4830,00 

34 17.10.18 Pronájem Fond dalšího vzdělávání Praha 25 5600,00 770,00 4830,00 

35 18.10.18 Pronájem Fond dalšího vzdělávání Praha 25 4800,00 660,00 4140,00 

36  19.10.18 Pronájem Fond dalšího vzdělávání Praha 25 4800,00 660,00 4140,00 

37 22.10.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

38 29.10.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

39 01.11.18 MAS vzdělávání pro učitele 12 750,00 550,00 200,00 

40 05.11.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

41 12.11.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

42 15.11.18 MAS vzdělávání pro učitele 20 750,00 550,00 200,00 

43 19.11.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

44 26.11.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 
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P
o
řa

d
o
v
é 

č.
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

p
ří

je
m

 

n
ák

la
d
y

 

zi
sk

,z
tr

át
a 

45 03.12.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

46 04.12.18 MAS vzdělávání pro učitele 25 750,00 550,00 200,00 

47 10.12.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

48 17.12.18 Angličtina pro seniory 8 150,00 110,00 40,00 

    celkem 712 58950,00 16170,00 44390,00 

 

 

Tabulky akcí: na základě doporučení města 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, vydaným 

Národní knihovnou, a schváleným Ministerstvem kultury. Není prioritou, aby pořádané akce byly 

finančně rentabilní, jejich hodnota je ve vzdělávání občanů a v 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, a 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. Tabulka VI jsou akce pořádané ve spolupráci s městem ve 

velkém sále. Tabulka VII jsou pronájmy sálu jiným institucím (jedná se převážně o vzdělávací akce). 

Jsou zde vyčísleny náklady, příjmy i zisk, který z pronájmu plyne. 

 

 

 

 

 

Grafy: 

 hlavní ukazatele roku KKD – čtenáři (str. 48) 

 hlavní ukazatele roku KKD – výpůjčky (str. 49) 

 hlavní ukazatele roku KKD – návštěvníci (str. 50) 
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Regionální funkce 

Regionální působnost knihovny. Rozsah regionálních služeb poskytovaných naší pověřenou 

knihovnou v letošním roce zůstává beze změn, ale byli jsme nuceni snížit stav pracovních úvazků  

o 0,2 (z 3,2 na 3,0), a to z důvodu snížení celkové finanční částky na regionální funkce pro tento rok.  

Nákup knih do výměnných fondů byl také omezen, protože jsme na něj mohli z rozpočtu 

vyčlenit pouze 106 tis. Kč. Nakupovali jsme jen žádané knihy a to v jednom, ve výjimečných 

případech ve dvou exemplářích. Nákup audioknih jsme, i když jsou žádané, pozastavili. 

Počet obsluhovaných knihoven je stále 87. V našem regionu máme 6 profesionálních knihoven 

(s 10 pobočkami), 68 knihoven (s 1 pobočkou) je neprofesionálních. Pověřená knihovna má dvě 

pobočky. 

Knihovna v Podivicích má stále pozastavenou činnost, protože se nacházela v nevyhovujících 

podmínkách a nyní je knihovní fond sice občanům zpřístupněn, ale není o knihovnu zájem. 

Slavnostní otevření nově vybavených knihoven proběhlo v Topolanech a Letonicích. 

Dokončení prací se provádělo ještě začátkem roku v knihovnách Šaratice a Nížkovice, ty byly po 

rekonstrukci znovu otevřeny. V Orlovicích byla knihovna otevřena v nových větších prostorách a byla 

vybavena novým nábytkem. Do nových prostor byla přestěhována knihovna v Dražovicích, kde bylo 

zapotřebí uvolnit třídu pro děti. Další zcela nově zařízené knihovny, včetně vymalování a nových 

podlah, se nacházejí v Lysovicích, Holubicích, Uhřicích. Opakovaně využily dotaci z Jihomoravského 

kraje knihovny v Letonicích, Brankovicích, Šaraticích, Bošovicích a Nesovicích. Využily ji na 

dokoupení vybavení, dekorací nebo i interaktivních programů, knih nebo her pro děti. V knihovnách 

Kojátky, Kučerov, Vážany nad Litavou byly pořízeny nové regály, stoly, židle. V knihovnách 

Heršpice, Komořany, Dražovice a Tučapy byl zakoupen nový PC, tiskárna a čtečka čárových kódů. 

V Křižanovicích pořídili nové osvětlení, stoly, židle, dekorace a záclony a zřídili dětský koutek. 

Knihovník  se  změnil v Šaraticích a Podbřežicích. 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, ochranu osobních údajů, projekty, knihovní systém, statistiky, dotazníky  

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 i v rámci rozvozů knih a při návštěvě knihovníků 

v pověřené knihovně u příležitosti výběru knih z výměnných fondů nebo novinek do fondu knihovny. 
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Práci metodiček provádíme efektivně, s knihovníky jsme stále v kontaktu. Již tradičně byl vypracován 

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov za rok 2017.  

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

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

instalace nové verze knihovního systému po upgrade, zaškolení nových knihovníků. Během 

metodických návštěv často jednáme s představiteli obcí o situaci v knihovně a informujeme je o tom, 

jaké má jejich knihovna v rámci regionu výsledky a jak by měla vypadat, aby do ní uživatelé rádi 

chodili. Uskutečnily se mj. v knihovně Medlovice, Prusy, Velešovice, Heršpice, Mouchnice, 

Nížkovice, Hrušky, Lysovice, Komořany, Otnice, Holubice, Němčany, Nemotice, Tučapy, Ivanovice, 

Křenovice, Malinky, Topolany, Heršpice, Slavkov, Rousínov, Bučovice, Bošovice, Z. Hora, Zbýšov, 

Hostěrádky, Letonice, Krásensko, Podivice, Lovčičky, Chválkovice, Brankovice a Rostěnice. 

Z každé návštěvy zpracováváme Zprávu z metodické návštěvy, ve které je popsána situace knihovny 

včetně srovnání se standardy.  

Porady knihovníků: v dubnu se uskutečnila porada profesionálních knihovníků v  knihovně 

Rousínov. Proběhlo zhodnocení regionálních funkcí za rok 2017. Část porady byla věnována 

problematice ochrany osobních údajů GDPR. V listopadu proběhla porada standardně v pověřené 

knihovně. Na programu bylo seznámení s výsledky dotazníků RF, který realizovala MZK, seznámení 

s projekty na rok 2019, novinky ve vykazování činnosti knihovny, zprávy o činnosti knihovny za 

stávající rok. Byla představena nová knihovnice v knihovně Rousínov, která nastupuje od 1. 1. 2019. 

Zápisy z porad jsou zveřejněny na webových stránkách pověřené knihovny a zasílány knihovníkům.  

V dubnu a 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 2017. I tyto porady byly 

zaměřeny na problematiku ochrany osobních údajů GDPR. Listopadová porada je již desátým rokem 

ve znamení ocenění a představení nejlepší knihovny regionu a poděkování za vykonanou práci. Byla 

oceněna knihovnice v Bošovicích a Holubicích. Nejlepší knihovnou regionu se stala knihovna 

v Nížkovicích. Byla představena také prezentace knihovny v Nemojanech, která vyhrála ve své 

kategorii soutěž Nejlepší komunitní knihovna Jihomoravského kraje, kterou pořádala Moravská 

zemská knihovna. Na listopadové poradě jsme také referovali o výsledcích dotazníkového šetření  

o RF, které realizovala MZK. Všech porad se zúčastnilo celkem 74 knihovníků.  

Vzdělávání knihovníků – v březnu proběhly dvě školení Jak má pracovat dobrá knihovna, 

zúčastnilo se 14 knihovníků. Následovala dvě školení Modul výpůjčky při knihovním systému 

RegARL, kterého se zúčastnilo 8 knihovníků. Školení On-line katalog, nové funkce a služby se 

zúčastnilo 6 knihovníků. 
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Pověřená knihovna uskutečnila již druhým rokem jednodenní zájezd, tentokrát do knihovny v 

Uherském Hradišti a nabídli jsme knihovníkům možnost se zúčastnit. Tuto nabídku využilo 14 

knihovníků z profesionálních i neprofesionálních knihoven. 

Statistika knihovnických činností je opakovaně konzultována a novým knihovníkům 

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

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

zpět na obce jako podklad pro statistiku příštího roku.  

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

a RegARL. Knihovníci si revizi provádějí sam. Při revizi probíhá aktualizace knihovního fondu, 

kterou ve většině případů provádí pracovnice KKD a také následně provede odpis z knihovního 

systému. Uskutečnilo se 20 revizí. Proběhly v těchto knihovnách: Medlovice, Prusy, Velešovice, 

Heršpice, Mouchnice, Nížkovice, Hrušky, Lysovice, Komořany, Z. Hora, Bohdalice, Chválkovice  

u Bučovic, Lovčičky, Milešovice, Nemojany, Pístovice, Radslavice, Tučapy, Rostěnice.  

Rozsáhlejší aktualizaci včetně odpisů provedly pracovnice pověřené knihovny v Pístovicích, 

Chválkovicích, Uhřicích, a Krásensku. 

Do Výměnného fondu (VF) jsme koupili a zpracovali 548 knih za finanční částku 156 827 Kč 

(po slevě 105 901,29 Kč). Roční rozpočet na nákup výměnného fondu byl v letošním roce  

106 000 Kč. V současné době je ve výměnném souboru 26 429 knihovních jednotek.  

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

jsou ihned rozebrány. Bylo vyexpedováno 328 souborů se 13 076 knihami.  

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, Ivanovice na Hané a Rousínov, dále pak 10 místních knihoven 

(Habrovany, Kojátky, Malínky, Mouřínov, Nové Sady, Podivice, Uhřice, Ježkovice, Dražovice  

a Zbýšov). Celkově se rozpočet na nákup všech knihoven pro rok 2018 zvýšil o 23 000 Kč oproti 

předešlému roku, ale bohužel i přes toto finanční navýšení jsme nakoupili méně knih. 

Nakoupili jsme 2 688 knih za finanční částku 800 198 Kč (po slevě 551 252,57 Kč), cena knih 

se každoročně zvyšuje. Zpracovali jsme 3 509 knih (včetně zpracovaných darů z obcí), které byly 

vyexpedovány ve 322 placených souborech přímo na jednotlivé knihovny. Z regionálních prostředků 

jsou hrazeny náklady na zpracování a expedici. Knihovníci využívali výběr knih přes on-line katalog 

nebo zadávali konkrétní požadavky na nákup přímo regionální pracovnici. Nad rámec nákupu jsme 

zkatalogizovali 821 knih (převážně darů) do knihovního systému. 

Servis výpočetní techniky – na pobočce SVN byly vyměněny všechny počítače za nové  

(z projektu VISK3). V knihovnách Hostěrádky, Křenovice, Letonice, Brankovice, Drnovice, Hoštice, 

Velešovice, Nížkovice, Heršpice, Topolany, Prusy, Pustiměř jsme opravili  nastavení systému nebo 
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nainstalovali novou verzi programu, protože po upgrade systému (nové funkce, šifrování  

a zabezpečení) bylo nutné nainstalovat novou verzi. V knihovnách Heršpice, Hoštice, Letonice, 

Křenovice byly zakoupeny nové počítače a opět musely byt nainstalovány knihovní systémy ARL.  

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí znamená především rozvoz souborů knih 

nakoupených z prostředků obcí a výměnného fondu. Při metodických návštěvách a při revizích se 

využívá také hromadná doprava, ale i služební automobil. Ten slouží i k nákupu KF mimo Vyškov, 

dopravu služebního materiálu využívaného při technickém zpracování KF. Celkem bylo najeto  

3 146 km. Vítáme vstřícnost knihovníků a starostů jednotlivých obcí, kteří si během svých cest do 

Vyškova odebírají soubory VF pro své knihovny přímo v KKD. 

Automatizace knihoven – celkově je zpřístupněno 66 on-line katalogů, což je 88 %. 

Knihovní systém má, včetně pověřené knihovny, 71 knihoven, což je 95 %. V letošním roce jsme 

uložili do knihovního systému fond knihovny ve Chválkovicích. Naše pracovnice kontrolují a 

opravují případné chyby, které vznikají při ukládání záznamů, případně pomáhají s katalogizací 

problematických knih.  

Projekty – v prvním čtvrtletí letošního roku Jihomoravský kraj opět vyhlásil dotační řízení na 

vybavení knihoven. Z vyškovského regionu požádalo 16 obcí a dotace jim byla schválena.  

I v letošním roce se sedm knihoven zapojilo do projektu Jižní Morava čte, který je rovněž 

podporován Jihomoravským krajem. Realizaci projektu dokončilo pět knihoven, dvě od projektu 

odstoupily. Do projektu Česká knihovna se zapojily kromě pověřené knihovny i Slavkov, Rousínov, 

Bučovice, Brankovice. Do projektu VISK3 podaly dvě knihovny –  Holubice a Hodějice –  žádost  

o výpůjční modul k systému RegARL.  

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

knihovny regionu Čtenářskou výzvu ve variantách pro dospělé a mládež. Na podzim proběhlo 

v pověřené knihovně, tak jako v předchozích letech, slavnostní vyhodnocení. Uskutečnilo se také 

sedm akcí tréninku paměti pro děti i dospělé, který vede certifikovaná lektorka Zdeňka Adlerová.  

Navázali jsme spolupráci s MAS Vyškovsko a Slavkovsko, kde jsou knihovny pro příští roky  

v projektech zahrnuty jako subjekty rozvíjející čtenářskou gramotnost dětí. MAS Slavkovsko již 

realizovalo představení literatury pro děti v knihovnách Hrušky (jako zkušební spolupráci), nadále 

jsou pro rok 2019 plánovány ve spolupráci s knihovnami besedy s autory, propagace dětské literatury 

pro rodiče i učitele, spolupráce se vzniklými čtenářskými kroužky na školách a další aktivity. Pořádání 

akcí a aktivit má v knihovnách již své místo a každým rokem přibývá počet pořádaných akcí  

i  jejich návštěvníků. 

Díky dotační podpoře JMK na vybavení knihoven a vstřícnosti zřizovatelů se výrazně zlepšilo 

prostředí v knihovnách a to se projevuje i na jejich návštěvnosti. 
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Výkaz regionálních funkcí za rok 2018 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2018 

2 Název knihovny Knihovna Karla Dvořáčka                  

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,000 

4 Počet obsluhovaných knihoven 87 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 70 

7   počet poskytnutých konzultací 582 

8   počet metodických návštěv 107 

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 43 

14   počet všech vzdělávacích akcí 10 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 5 

16   počet všech účastníků 201 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 47 

18   počet všech vyučovacích hodin 44 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 12 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 38 

22   počet akcí 6 

23   počet účastníků 74 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 24 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  44 210 

27   počet revidovaných knihoven 20 

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

29   počet obsloužených knihoven 61 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 2 688 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 61 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 3 509 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2018 26 429 

36   roční přírůstek VF 589 

37   roční úbytek výměnného fondu 442 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 548 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce   

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 41 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 87 

43   počet expedovaných souborů 328 

44   počet svazků v souborech 13 076 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46   počet knih., pro které pov. knih. zajišťuje podporu automat. systému 64 

47   počet akcí, zásahů 28 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 87 

50   počet ujetých km 3 146 
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Řídící činnost 

Rozpočet knihovny na provoz zůstal šestým rokem stejný, zatímco náklady na provoz 

organizace neustále rostou. Tato skutečnost limituje nejen rozvoj knihovny, ale ztěžuje provádět 

množství drobných oprav a výměnu drobného majetku, který po patnácti letech provozu dosluhuje. 

V letošním roce jsme ke konci mimořádně navýšili rozpočet na nákup knih o 20 tis. Kč, přesto 

jsme ale nakoupili méně knih než v roce 2017. Cena knih se každoročně zvyšuje (viz Knihovní fondy) 

a každý rok ubývá počet nakoupených knih a CD. Tento nedostatek se znatelně projevuje i na poklesu 

výpůjček. Novinky neuspokojí požadavky čtenářů a ti odcházejí do jiné knihovny nebo si knihy 

koupí. Abychom se dostali na úroveň roku 2009, kdy jsme měli 3 977 nakoupených dokumentů za rok 

(loni bylo 3 269), museli bychom tuto položku v rozpočtu navýšit o 140 tis. Kč. (Pro rok 2019 je 

plánováno navýšení finančních prostředků o 50 tis. Kč, ale tato částka nebude stačit, protože cena knih 

pravděpodobně opět vzroste). 

Naší snahou je, aby služby, které knihovna veřejnosti poskytuje, byly stále na dobré úrovni, 

proto každoročně usilujeme i o získání finančních prostředků z jiných zdrojů. Daří se nám každoročně 

uspět v projektech na MK ČR v programu VISK3, samozřejmě oslovujeme i jiné dotační výzvy. 

Projekty: Do dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR v části Veřejná 

informační služba knihoven – VISK3 jsme zaslali projekt Nové technologie a služby v knihovně – 

který byl schválen a  obdrželi jsme dotaci 55 tis. Kč, jeho realizace byla dokončena v prosinci. 

Další projekt – Čtenářský klub mládeže, který byl podán na MK ČR (Program: Knihovna  

21. století) nebyl schválen. 

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

Vyškovský cedník a dále projekt Společně proti Alzheimerově demenci a ADHD (porucha pozornosti 

s hyperaktivitou), zde jsme žádali 7 tis. Kč. Projekt byl schválen a probíhá jeho realizace (je na školní 

rok). 

Na žádost o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na projekt Historická výročí roku 

2018 nám zřizovatel poskytl 38 tis. Kč. Příspěvek byl využit na akce konané při příležitosti 

150. výročí narození významného orientalisty Aloise Musila – výstavu Syn pouště (instalované 

v KKD od 2. 5. do 20. 7.) s doprovodným programem 22. 6. a vytvoření nových výukových programů 

pro ZŠ a SŠ o životě a díle našeho slavného rodáka. Z příspěvku byla dále hrazena především největší 

akce roku, velkoryse pojatá oslava 100. výroční vzniku Československa, která proběhla v pátek 

12. října ve všech prostorách knihovny, jejíž program zahrnoval např. výstavy Legionářská anabáze 

Josefa Kachlíka, Sto let sto knih, Dobové prádlo, přednášky PhDr. Radka Mikulky, Dr. Aloise 

Klevety, Mgr. Sylvy Cidlinské, módní přehlídku, hudební vstupy Dalimila Ševčíka, projekci 

dobových fotografií ad. 
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Byli jsme znovu zařazeni v programu VISK 8/A Informační zdroje mezi zvýhodněné uživatele 

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

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

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

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

knihy, tentokrát v hodnotě 6 300 Kč. Samozřejmě jsme pomohli realizovat tento projekt i ostatním 

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

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

Další náš významný spolupracující subjekt je spolek Klub přátel KKD, který, díky získaným 

finančním prostředkům z grantů a od sponzorů, pořádá s naší spoluúčastí kulturní akce a aktivity, 

do kterých bychom se jinak nemohli pustit. Jsou to oblíbené Literární čaje, Večery pod lampou nebo 

Literární toulky. Klub přátel KKD finančně také podpořil částkou 8,5 tis. Kč akce Noc literatury, Den 

pro dětskou knihu, projekt Knižní výzva nebo Noc pro republiku.  

GDPR: K problematice implementace GDPR do KKD jsme vytvořili pracovní skupinu, která 

se problematice intenzivně věnovala, do termínu počátku platnosti Nařízení (25. 5.) se sešla na 

jedenácti společných schůzkách. Vybraní pracovníci knihovny se zúčastnili tematických školení  

a konzultací, především v MZK. Zaměstnancem odpovědným za oblast ochrany osobních údajů, 

včetně odpovídajícího nastavení procesů a vedení dokumentace v souladu s Nařízením je vedoucí 

Útvaru služeb Ludmila Orálková. Pracovní skupina provedla analýzu osobních údajů 

shromažďovaných na jednotlivých pracovištích KKD a na jejím základě proběhla implementace 

příslušných opatření a vytvoření patřičných dokumentů. Tematické proškolení všech zaměstnanců 

knihovny proběhlo na dvou speciálních školeních. 

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, Literatura jednotlivých národů, Ochrana osobních údajů v knihovnách, Google nástroje 

a jejich používání, Knihovníci knihovníkům II, Knihovny.cz a další. Pravidelně se účastníme 

celostátních konferencí, v letošním roce Knihovny současnosti konané v Olomouci. 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 třikrát. 

Pravidelná účast pracovníků na poradách knihoven pověřených výkonem RF v Jihomoravském 

kraji, organizovaných MZK, je samozřejmostí. K regionálním funkcím proběhly tři krajské metodické 

koordinační porady. Získané informace slouží k rozšiřování nabídky služeb pro uživatele. Odborná 

knihovnická školení využíváme převážně v Moravské zemské knihovně v Brně, protože jsme 

limitováni finančními prostředky na cestovné.  
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Správa budovy: Patnáctý rok intenzivní činnosti v rekonstruovaném objektu si samozřejmě 

vyžaduje náležitou pozornost, a tak často již nejde jen o běžnou údržbu. Průběžně provádíme potřebné 

opravy a údržbu. Z větších akcí to byly především: 

Výměna EPS – v březnu proběhla výměna jednotky elektronické požární signalizace, která 

vykazovala chybové stavy a revizní technik v roce 2017 doporučil její výměnu. Náklady na výměnu 

činily 49 tis. Kč. 

Výměna jednotky Carrier – po čtrnáctiletém provozu a četných opravách byla tato jednotka 

(sloužící pro výrobu chladné vody pro tři vzduchotechnické jednotky, zajišťující hygienickou výměnu 

vzduchu v prostoru chodeb, sálů, učeben a kancelářích ZUŠ a v sálech knihovny) mimo provoz. 

Vzhledem k její nefunkčnosti docházelo k enormnímu přehřátí prostor, které byly pomocí těchto 

zařízení v létě ochlazovány. Servisní firmou Trasko bylo zjištěno několik funkčních závad jednotky 

a doporučena její výměna, která byla realizována v září. 

Střešní krytina – na třetí pokus se podařilo vysoutěžit firmu na výměnu střešní krytiny na 

budově knihovny. Vzhledem k tomu, že výroba a dodávka střešní krytiny od společnosti Cembrit, a. s. 

trvá 6-8 týdnů a výměnu krytiny lze provádět pouze v době letních prázdnin, kdy v budově neprobíhá 

výuka ZUŠ, realizace akce byla rozhodnutím rady města odložena na termín 24. 6. až 7. 9. 2019. 

Dále došlo k výměně expanzomatu ústředního topení (duben, 38 tis. Kč), výměně pojezdových 

koleček u prosklených dveří u hlavního vchodu do knihovny (květen, 18,5 tis. Kč), revizi a opravě 

nouzového osvětlení (červen, 10 tis. Kč), výměně nefunkční chladící jednotky Fujitsu za novou 

jednotku Sinclair pro hudební sál ZUŠ (září, 109 tis. Kč), výměně ovládacího panelu záložního zdroje 

(motorgenerátoru), seřízení čidel výtahu, opravě čidla úniku plynu, opravě a doplnění čidel úniku 

vody a instalaci čidla úniku CO2 v kotelně a dalším drobným opravám. 

Byla zpracována projektová dokumentace klimatizace pro ZUŠ a projektová dokumentace 

silnoproudé elektroinstalace pro připojení klimatizace ZUŠ do el. sítě budovy. 

Přes veškerou snahu se nepodařilo opravit zastínění atria, které dodavatelská firma přes 

opakované urgence a sliby neustále odkládala. Jde o technologii realizovanou venkovní roletovou 

textilií (Varioscreen), která 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. Technologie rolety je stará 15 let a již se 

nevyrábí. Náhradní díly nutné k opravě vlastní pouze naše dodavatelská firma PELZ, opravu tedy 

nelze realizovat jinak. 

Penetrace oken – její realizace byla zařazena do plánu na rok 2019. 

Revize – veškeré revize v budově jsou prováděny v požadovaných termínech, a to za 

součinnosti správce budovy, případně správce LAN s externím bezpečnostním technikem. Proběhlo 
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celkem čtyřicet revizí (např. EPS+HZDS, požární klapky, okna, dveře, hasící přístroje, hydranty, el. 

spotřebiče, výtahy, komíny, kotle,  ad.). 

Technické vybavení – HW, SW: Jelikož náš projekt Modernizace datové sítě a IT prostředků 

pro zajištění nových funkčností informačního systému knihovny ve Vyškově podaný na podzim roku 

2017 do Výzvy č. 28 MMR ČR nebyl úspěšný, byli jsme zřizovatelem vyzváni projekt přepracovat do 

úspornější podoby (bez nadstavbových funkcí). V květnu byl radou města schválen náš investiční 

záměr akce „Modernizace datové sítě a IT infrastruktury pro zajištění stávajících a nových funkčností 

informačního systému KKD Vyškov“. Modernizace informačních technologií je rozdělena do čtyř 

etap. V roce 2018 byla postupně realizována etapa „Příprava infrastruktury“ v celkové výši 708 500 

Kč, která zahrnovala: rekonstrukce a doplnění datových zásuvek, vybudování samostatného el. 

připojení serverovny a posílení její klimatizace, on-line řešení poštovního serveru (Office 365), nákup 

17 ks počítačů pro veřejnost (veřejný internet, hala služeb, DO, T-klub), vytvoření nového webu  

a vybudování nové wi-fi sítě. 

Nové Wi-Fi řešení s kontrolorem nahradilo dosavadní minimalistické řešení na zastaralé 

technologii provozované pouze pro veřejnost. Nová Wi-Fi zajišťuje oddělení interního (služebního) 

segmentu a segmentu pro veřejnost. Podle dosavadních zjištění nové řešení bezproblémově pokryje 

prostorové nároky na bezdrátový provoz ve většině prostor knihovny. Pouze provoz v ODZF bude 

nutno do budoucna posílit přidáním dalšího koncového bodu. 

Z programu VISK 3 byly na pobočce SVN obměněny všechny tři PC za nové. Stanoviště 

knihovníka bylo vybaveno novým snímačem čárových kódů. 

Z důvodu značného opotřebení a narůstající poruchovosti bylo na pracovních stanovištích 

vyřazeno 5 snímačů čárového kódu z roku 2007 a nahrazeno novými. 

V rámci reklamace došlo v budově k výměně šesti bezpečnostních kamer, které přestaly dodávat 

barevný výstup ve správném krytí, dvě další byly vyměněny již po uplynutí záruční doby. 

V průběhu roku se nepravidelně opakovaly chyby při komunikaci zabezpečovacího zařízení 

s bezpečnostní agenturou. Následně byl detekován problém s přenosem přes modul IDSN. Proto bylo 

rozhodnuto o jeho náhradě adekvátním technickým zařízením, které by eliminovalo zjištěné 

nedostatky. Po výměně byl obnoven plně funkční provoz. Práce byly ukončeny celkovou revizí 

telefonní ústředny a podle provedených změn byla opravena dokumentace ústředny. 

Spolupráce: Ředitel knihovny se pravidelně účastní porad ředitelů knihoven pověřených 

výkonem RF v JMK (letos v MZK a v Městské knihovně Břeclav). Stal se novým členem oborové 

organizace SKIP. Ve SKIP působí i další zaměstnanci KKD: Zdeňka Adlerová je stále předsedkyní 

Sekce knihovníků – trenérů paměti a současně i dlouhodobě působí jako lektorka tréninku paměti, 

ekonomka Soňa Křetinská současně působí jako pokladní regionální organizace. Celkem šest našich 
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zaměstnanců je členem SKIP, což je i v celostátním měřítku velmi dobré zastoupení. Nově jsme 

uzavřeli smlouvu o sociální spolupráci se SOU a SOŠ Vyškov.  

KKD spolupracuje i s ostatními příspěvkovými organizacemi ve městě, a s dalšími sdruženími, 

která vyvíjejí obdobnou činnost. Na tábor v Ruprechtově na Maliné, který organizuje Maják, jsme 

zapůjčili knihy pro děti, doplňujeme knihobudku v jejich budově. Od loňského roku pokračuje 

spolupráce na kulturních aktivitách se spolkem Diogenes. Dle svých možností se snažíme vycházet 

vstříc svému zřizovateli, od roku 2012 se konají v sále knihovny volby tří městských okrsků a také 

vzdělávací akce pro zaměstnance 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. 

Propagace: Na významné akce v knihovně bychom potřebovali masivnější propagaci 

v regionálním tisku nebo na plakátovacích plochách, což by vyžadovalo investovat do placené 

inzerce. S aktuálním děním jsou uživatelé seznamováni především prostřednictvím mailů, několika 

webových stránek a sociálních sítí. Další informace o dění v knihovně čtenáři naleznou v prostorách 

knihovny. Náš měsíční program a naše aktivity pravidelně zveřejňujeme v tisku. Další propagace 

probíhá přes internet na Facebooku, Twitteru, Youtube, webových stránkách. Zasíláme adresné 

pozvánky uživatelům e-mailem, umisťujeme pozvánky na portály, které informují o dění ve Vyškově. 

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 – 152, Vyskovsky.denik.cz  – 19, ve 

Vyškovských novinách – 64, Mladá fronta Dnes – 1, Vyškovském zpravodaji – 23, v 5+2 dny – 3, na 

webu Vyskovsko.info – 10 nebo i v odborných knihovnických časopisech: Čtenář – měsíčník pro 

knihovny, Bulletin SKIP, Duha. Český rozhlas Brno odvysílal v sobotu 21. července v pořadu Aleny 

Blažejovské Zelný rynk cca dvacetiminutový příspěvek Četli jste vedle mayovek i musilovky?, 

natočený při příležitosti doprovodného programu k výstavě o Aloisi Musilovi v pátek 22. června 

v naší knihovně. Propagace knihovny probíhá také v celostátních i regionálních médiích. Pravidelné 

pozvánky uvádí Český rozhlas Brno a o naší činnosti informuje vyškovská televize i regionální 

zpravodajství ČT Brno. Také VYMIK (Vyškovský městský informační kanál) uvádí týdenní 

pozvánky na naše akce a reportáže ze zvlášť významných událostí. O akcích se také pravidelně 

dovídají občané v hlášeních rozhlasu města Vyškova. 



 62 

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 

osobnostech. Shromažďujeme veškerou vydanou literaturu (periodickou i neperiodickou) –  

a to jak novou, tak i starší, obtížně přístupnou; pokud je originální výtisk nedostupný, pořizujeme jeho 

kopii. Tuto práci oceňují naši uživatelé, zejména studenti zpracovávající diplomové práce. V zorném 

úhlu našeho zájmu nejsou tedy jen personálie, nýbrž i místopis, tedy vše, co se vztahuje k Vyškovu či 

Vyškovsku. 

Regionální tematice se věnují i pravidelné výstavy v prostorách knihovny a vždy jednou do roka 

i výstava v TIC – letos proběhlo další pokračování úspěšné kulturně místopisné výstavy Po stopách 

osobností Vyškovska III. 

Na jaře letošního roku jsme se organizačně podíleli na úspěšné výstavě Tři generace rodiny 

Kachlíkovy, na jejím doprovodném programu (dubnové besedě Setkání pamětníků a vyškovských 

umělců rodiny Kachlíkovy v KKD) i na vydání katalogu, do kterého přispěli svojí kapitolou 

zaměstnanci knihovny – P. Klvač: Chvála zeleně v kresbách a malbách Josefa Kachlíka 

a S. Cidlinská: Genius Loci. 

 

 

 

Noc pro republiku 
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Mgr. Pavel Klvač, ředitel 
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Ludmila Orálková, vedoucí služeb 

 

Ve Vyškově dne 26. ledna 2019 
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