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Úvodní slovo 

Rok 2019 se nesl v naší knihovně ve znamení práce i oslav výročí. Podařilo se realizovat hned 

dvě největší investiční akce od nastěhování do nové budovy v roce 2003 – v době letních prázdnin 

byla vyměněna střešní krytina a ukončeny práce na modernizaci datové sítě a IT infrastruktury. 

V říjnu jsme velkoryse pojatým komponovaným večerem oslavili 100. výročí prvního knihovního 

zákona. 

Jako důležitá paměťová instituce jsme nemohli opomenout ani 30. výročí sametové revoluce. 

Tento zásadní moment naší nedávné historie jsme si připomenuli jednak besedami s významnými 

osobnosti – osobním fotografem Václava Havla Tomki Němcem a předním historikem Jiřím Sukem – 

ale především pak vzpomínkovým večerem Listopad 1989 ve Vyškově – vzpomínky účastníků. Na této 

akci společně zavzpomínali pozvaní hosté z řad tehdejších výrazných aktérů společně s asi stovkou 

přítomných účastníků. Setkání to bylo o to cennější, že v podobně reprezentativní sestavě se na dalším 

kulatém výročí pamětníci už pravděpodobně nebudou, vzhledem k neúprosnému běhu času, moci 

sejít. Je-li dnes úkolem knihovny být živým centrem komunitního života svého města, nemůže být 

pochyb, že právě tímto kulturně-společenským večerem jsme svou povinnost splnili. 

O tom, jak živým centrem města knihovna je, si můžeme udělat představu z počtu 

zaznamenaných návštěvníků, kterých bylo přes 90 000. Ať už si přišli půjčit knihu nebo navštívili 

některou ze 478 uspořádaných kulturních a vzdělávacích akcí, doufáme, že nebyli naší nabídkou 

zklamáni. 

S vděčností jsme též po letech přijali navýšení rozpočtu na knihy. Díky němu se zastavil 

propad v počtu nákupu knižních titulů, který byl způsoben stále rostoucími cenami na knižním trhu. 

S rozpočtem 700 000 Kč jsme jich mohli nakoupit bezmála tři tisíce tři sta. 

Vzhledem k tomu, že se naše knihovna těší přízni zřizovatele, může být průběžně 

modernizována tak, aby její služby odpovídaly požadavkům, kladeným na současné vzdělávací 

instituce. Bereme ji jako závazek a doufáme, že si svým odborným výkonem a nasazením udržíme i 

přízeň našich čtenářů a návštěvníků. 

 

 

Ve Vyškově 30. ledna 2020 

Mgr. Pavel Klvač 

ředitel Knihovny Karla Dvořáčka 
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Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti knihovny 

Knihovní fondy 

V roce 2019 bylo zpracováno 7 337 (loni 6 824) knihovních jednotek (dále KJ). Bylo 

nakoupeno 6 910 knih, darem jsme získali 427. Celková cena těchto vyexpedovaných knih činí 1 486 

391,68 Kč. Během tohoto období bylo celkem zpracováno 3 497 titulů knih. Mezi zpracovanými 

dokumenty bylo 67 knih s regionální tématikou.  

Počet zpracovaných KJ závisí vždy na finanční částce, která je v ročním rozpočtu na nákup 

knihovního fondu vyčleněna (700 000 Kč pro KKD  na rok 2019), dále pak na finančních částkách, 

které poskytují obce svým knihovnám (560 500 Kč) a finanční částce určené na výměnný fond 

(219 000 Kč) z rozpočtu na regionální funkce. Rozpočet na knihy byl letos navýšen o 40 tis. Kč. 

Průměrná prodejní cena knihy opět vzrostla na 310,44 Kč (loni 301,75 Kč), prodejci neustále 

navyšují ceny knih. Získaná množstevní sleva za nákup knih představuje částku  

658 777,32 Kč z celkové finanční částky 2 145 169 Kč, to znamená, že průměrná cena 1 knihy po 

odečtení množstevní slevy činí 215,11 Kč (loni 209,55 Kč). Což je navýšení o 5,56 Kč na knihu. 

Průměrná cena rok od roku neustále stoupá i přes všechny snahy, které jsme vynaložili, abychom 

získali vyšší rabaty od dodavatelů.  

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

i přímým nákupem od jednotlivých nakladatelů. U velkoobchodu Euromedia byla ponechána sleva  

31 %. Kosmas ponechal slevu 30 %, stejně tak nakladatelství Albatros a Alpress. V nakladatelství 

Dobrovský a Jota nakupujeme se slevou 35 %. Nakladatelství Portál nabídlo slevu 25 %. Pokračujeme 

s nákupem zlevněných knih jako pomoc do obecních knihoven, které mají omezený rozpočet. Z údajů 

je patrné, že využíváme maximálních slev, na které jsou distributoři ochotni přistoupit. Přesto že se 

částka na nákup knih oproti roku 2018 zvýšila, počet nakoupených knih o mnoho nenarostl. 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. 

Do kooperačního systému se zapojilo 63 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 3 291 349 1 009 310,00 306,69 699 531,22 212,56 

  CD 131   41 115,00 313,85 29 450,98 224,82 

  Periodika 170   93 662,00 550,95 93 662,00 550,95 

knihy+ostatní    3 592 349 1 144 087,00 318,51 822 644,20 229,02 

VF   1 008 36 313 858,00 311,37 218 426,46 216,69 

KKD+VF   4 299 385 1 323 168 307,79 917 958 213,53 

Brankovice   42   14 769,00 351,64 10 100,34 240,48 

Drnovice   133   42 673,00 320,85 30 174,79 226,88 

Slavkov   172 42 58 755,00 341,60 40 220,09 233,84 

knihovny   347 42 116 197,00 334,86 80 495,22 231,97 

MLK   2 264   705 804,00 311,75 487 938,78 215,52 

celkem knihy   6 910 427 2 145 169,00 310,44 1 486 391,68 215,11 

                

Celkem knihy a CD   7 041 427 2 279 946,00 323,81 1 609 504,66 228,59 

 

V roce 2019 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám 2 653 knihovních jednotek za 

822 001 Kč. Po odečtení získané množstevní slevy v hodnotě 253 567 Kč však zaplatily obce 568 434 

Kč. (Zálohy složené na náš účet od obcí činily 560 500 Kč). 

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

oddělení veřejných knihoven bylo předáno 110 souborů s 2 653 knihami, na jednotlivá oddělení KKD 

bylo vyexpedováno 174 souborů s 3 640 knihami a výměnný fond byl vyexpedován ve 34 souborech 

s 1 044 knihami.  

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

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

prováděn pravidelně, na menší knihovny čtvrtletně, na knihovnu Slavkov, Křenovice a Drnovice 

měsíčně. Pracovnice regionu z oddělení veřejných knihoven vyexpedovala pro jednotlivé knihovny na 

okrese 2 653 knih ve 316 souborech. 

Na knihovny regionu bylo  z oddělení veřejných knihoven vyexpedováno 360 souborů 

z výměnného fondu se 13 723 svazky. 

Samozřejmostí je poskytování konzultační a poradenské činnosti v profesionálních  

i neprofesionálních knihovnách, cirkulace výměnných fondů, vyřizování objednávek, poskytování 

služby MVS a sledování a kontrola rozpočtů na nákup knih.  
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Knihy pro místní knihovny  

Knihovna 
Záloha od 

obcí 
Prodejní cena Sleva Vyúčtování 

Celkem 

svazků 

  Kč   

Bošovice 3 000,00 4 346,00 1 258,06 3 087,94 17 

Bohdalice 8 000,00 11 842,00 3 741,96 8 100,04 38 

Dětkovice 6 000,00 9 000,00 2 838,65 6 161,35 30 

Drysice 10 000,00 14 956,00 4 843,24 10 112,76 45 

Heršpice 8 000,00 11 990,00 3 794,31 8 195,69 41 

Hodějice 20 000,00 28 984,00 8 951,46 20 032,54 89 

Holubice 9 500,00 13 959,00 4 360,83 9 598,17 41 

Hostěrádky 15 000,00 21 984,00 6 835,85 15 148,15 70 

Hoštice 8 000,00 11 793,00 3 704,69 8 088,31 37 

Hrušky 17 000,00 24 812,00 7 722,57 17 089,43 78 

Hvězdlice 15 000,00 22 183,00 7 067,48 15 115,52 67 

Chvalkovice 4 000,00 5 911,00 1 820,64 4 090,36 19 

Kobeřice 4 500,00 6 651,00 2 044,07 4 606,93 20 

Komořany 7 000,00 10 294,00 3 203,81 7 090,19 35 

Kozlany 18 000,00 26 363,00 8 227,49 18 135,51 83 

Krásensko 10 000,00 14 486,00 4 359,56 10 126,44 57 

Křenovice 25 000,00 36 390,00 11 309,52 25 080,48 109 

Křižanovice 10 000,00 14 021,00 3 863,05 10 157,95 41 

Kučerov 5 500,00 8 353,00 2 637,65 5 715,35 27 

Letonice 15 000,00 22 357,00 7 193,26 15 163,74 71 

Lovčičky 7 000,00 10 237,00 3 104,41 7 132,59 33 

Luleč 10 000,00 14 531,00 4 430,81 10 100,19 48 

Lysovice 8 000,00 11 771,00 3 535,19 8 235,81 39 

Mor.Málkovice 10 000,00 13 981,00 3 951,08 10 029,92 57 

Medlovice 2 000,00 3 199,00 982,12 2 216,88 11 

Milešovice 5 000,00 7 479,00 2 355,88 5 123,12 21 

Milonice 5 000,00 7 383,00 2 261,88 5 121,12 23 

Moravské Prusy 7 000,00 10 211,00 3 166,31 7 044,69 30 

Mouchnice 5 000,00 7 454,00 2 396,41 5 057,59 23 

Němčany 5 000,00 7 412,00 2 336,45 5 075,55 27 

Nemochovice 4 000,00 6 002,00 1 875,13 4 126,87 17 

Nemojany 10 000,00 14 596,00 4 447,63 10 148,37 44 

Nemotice 3 000,00 4 440,00 1 380,30 3 059,70 14 

Nesovice 12 000,00 17 507,00 5 321,25 12 185,75 56 

Nevojice 5 000,00 7 500,00 2 348,13 5 151,87 23 

Nížkovice 5 000,00 6 973,00 1 870,53 5 102,47 24 

Olšany 4 000,00 6 180,00 1 938,44 4 241,56 20 

Orlovice 7 000,00 10 427,00 3 342,36 7 084,64 40 

Otnice 15 000,00 21 876,00 6 737,95 15 138,05 71 

Pístovice 6 000,00 9 002,00 2 808,40 6 193,60 28 

Podbřežice 5 000,00 7 535,00 2 401,46 5 133,54 23 

Podomí 2 000,00 3 300,00 1 033,18 2 266,82 10 

Pustiměř 10 000,00 14 795,00 4 745,45 10 049,55 46 

Radslavice 10 000,00 15 113,00 4 972,81 10 140,19 47 

Račice 8 000,00 11 702,00 3 688,13 8 013,87 37 
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Knihovna 
Záloha od 

obcí 
Prodejní cena Sleva Vyúčtování 

Celkem 

svazků 

Rašovice 6 500,00 9 552,00 2 982,55 6 569,45 33 

Ruprechtov 7 000,00 10 504,00 3 310,83 7 193,17 32 

Snovídky 10 000,00 14 816,00 4 656,37 10 159,63 50 

Studnice 5 000,00 7 444,00 2 341,91 5 102,09 22 

Šaratice 5 000,00 7 347,00 2 278,30 5 068,70 23 

Švábenice 6 000,00 8 741,00 2 672,48 6 068,52 30 

Topolany 7 000,00 10 175,00 3 128,10 7 046,90 32 

Tučapy 5 000,00 7 335,00 2 235,58 5 099,42 25 

Uhřice 5 000,00 6 886,00 1 764,53 5 121,47 33 

Vážany n. Lit. 5 000,00 7 596,00 2 390,17 5 205,83 24 

Vážany V. 6 000,00 9 002,00 2 858,37 6 143,63 28 

Velešovice 13 500,00 18 480,00 4 878,68 13 601,32 50 

Zbýšov 2 000,00 3 149,00 1 005,50 2 143,50 11 

Zelená Hora 6 000,00 8 940,00 2 759,60 6 180,40 30 

Zvonovice 3 000,00 4 556,00 1 392,41 3 163,59 14 

Celkem stř.10 480 500,00 705 804,00 217 865,22 487 938,78 2 264 

Brankovice 10 000,00 14 769,00 4 668,66 10 100,34 42 

Drnovice 30 000,00 42 673,00 12 498,21 30 174,79 133 

Slavkov 40 000,00 58 755,00 18 534,91 40 220,09 214 

Celkem stř.9 80 000,00 116 197,00 35 701,78 80 495,22 389 

            

Celkem zálohy 560 500,00 822 001,00 253 567,00 568 434,00 2 653 

            

Vyškov 700 000,00 1 009 310,00 309 778,78 699 531,22 3 640 

VF 219 000,00 313 858,00 95 431,54 218 426,46 1 044 

            

Celkem okres 1 479 500,00 2 145 169,00 658 777,32 1 486 391,68 7 337 

 

Průběžně jsou doplňovány neúplné katalogizační záznamy, čímž zlepšujeme jejich využitelnost 

pro uživatele. Bylo staženo nebo opraveno celkem 1 087 záznamů. Pokračujeme též 

s harmonizováním jmenných autorit. Bylo zharmonizováno celkem 564 námi vytvořených jmenných 

autorit. Celkově bylo přímo staženo a zharmonizováno 2 767 nových jmenných autorit, 345 korporací 

a 358 věcných hesel. Námi bylo vytvořeno 142 jmenných autorit a 149 korporací. Ty budou opět 

postupně zharmonizovány s autoritami databáze Národní knihovny. Zasíláním autorit a jmenných 

záznamů knih do souborného katalogu Národní knihovny rozšiřujeme celostátní katalog o další 

informace a plníme tak i podmínku, která je pro naši knihovnu stanovena k využívání dotací 

z programů VISK. V letošním roce jsme se zaměřili také na zpracování edic a na opravu záznamů u  

e-knih. 

Ve všech odděleních je důsledně dbáno na ochranu všech knihovních jednotek – knih, periodik, 

CD i audioknih. Pravidelně je kontrolováno řazení a stavění knih na regálech jak ve volném výběru, 

tak i ve skladu. Probíhá pravidelné vyřazování zastaralých a opotřebovaných knih, kterých bylo 

odepsáno 6 135 (B-2 585, N-2 036 M-760, MN-570, CD-184). Z výměnného souboru bylo odepsáno 
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440 knih. Tyto knihy jsou následně nabídnuty jiným knihovnám a obyvatelům Vyškova v populárních 

bazarech v knihovně, popřípadě jimi doplňujeme „knihobudky“. Při pravidelné údržbě fondu bylo 370 

knih přebaleno a opraveno. 

Z důvodu poklesu zájmu o hudební CD se zaměřujeme více na nákup audioknih, které si čtenáři 

rádi půjčují a rozpočet jsme navýšili o 10 tis. Kč celkově na 30 tis. Kč. Snažili jsme se nakoupit 

hlavně novější a našimi čtenáři žádané tituly z klasické české i světové literatury, pohádky pro děti a 

fantasy příběhy. Nakoupilo se celkem 131 audioknih za 29 450,98 Kč. 

 Pro čítárnu, jejíž chod zajišťuje referenční oddělení, odebíráme 170 titulů novin a časopisů, z 

toho 26 titulů dostáváme darem, 28 periodik je předplaceno za výhodnou cenu v remitendě. Celková 

hodnota nakoupených tiskovin je 93 662 Kč. Průměrná cena za předplatné jednoho titulu periodik je 

550 Kč. Ve studovně si mohou zájemci prohlížet 11 zpravodajů z měst a obcí Vyškovska. Do čítárny 

přibylo 5 nových titulů (Jóga dnes, Myslivost, Naše příroda, Reportér, Rodinný dům). Některé 

časopisy byly z důvodu malého zájmu odhlášeny (Český časopis historický, Československá 

psychologie, Chovatel). Průběžně se kontroluje uspořádání a stav periodik a v závislosti na jejich 

opotřebení a stáří probíhá vyřazování. 

 

 

 

 

 

 

Knihy připravené k distribuci na obce 
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 Knihovní fond (str. 9) 

 Přírůstky (str. 10) 
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Služby čtenářům 

V roce 2019 bylo registrováno 4 725 (loni 4 978) čtenářů, což je 23 % obyvatel (mládež 1 027, 

dospělí 3 698). Zaznamenali jsme již druhým rokem nárůst dětských čtenářů (2019 – 1 027, 2018 – 

998). Knihovnu navštívilo 90 862 návštěvníků (loni 89 950) a to jak registrovaných čtenářů, tak  

i uživatelů, kteří využívají jiné služby knihovny než půjčování dokumentů. Uspořádali jsme 478 

kulturních a vzdělávacích akcí pro školy i veřejnost, kterých se účastnilo 14 595 návštěvníků. Prostory 

knihovny využívají, převážně na vzdělávací akce, také jiné organizace, kterým je pronajímáme. 

Uskutečnilo se 17 pronájmů, během nichž knihovnu navštívilo 821 osob. Sál využilo též město 

Vyškov (5 seminářů, 137 účastníků) pro vzdělávání svých zaměstnanců.  

Registrovaní čtenáři si vypůjčili 178 694 (loni 184 636) dokumentů. Mohou využít i on-line 

služby, prodloužit si výpůjční lhůtu přes internet, rezervovat si knihy nebo si 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 svým mobilním zařízením. 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 60 769 návštěvníků. Dlouhodobým virtuálním projektem, ve kterém pokračujeme, je 

fan stránka KKD Vyškov na Facebooku (FB). Ke konci roku měla tato stránka 1 904 fanoušků, což je 

opět nárůst oproti roku předchozímu. Informace na FB jsou denně i několikrát aktualizovány  

a doplňovány a jsou také propojeny se sociální síti Twitter – www.twitter.com@kkd_vyskov, kde se 

automaticky přenášejí. Zde jsme zaznamenali v letošním roce také nárůst a máme již 123 „followers“ 

(následovatelů). Propagujeme svou činnost na Instagramu, kde jsme zveřejnili 426 fotografií, které 

zhlédlo 1 306 sledujících. Pracovnice dětského oddělení spravuje 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 53 875. Prodloužení výpůjční doby nebo vytvoření 

rezervace přes on-line katalog využilo 20 064 našich čtenářů.  

V knihovně zůstalo nadále k dispozici celkem 10 stanic internetu, které navštívilo 3 468 

uživatelů. 

Vyškovská knihovnická „keška“ oslavila v loňském roce desáté narozeniny a stále je oblíbená 

„hledači“ nejen z našeho města. 

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.twitter.com@kkd_vyskov
http://detskestranky.webnode.cz/
http://www.klubpratelkkd.cz/
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Velkým pomocníkem pro naši knihovnu a ještě více pro čtenáře je Bibliobox. Mohou do něj 

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

„knihobudek“ pro občany – v 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 audioknihy. V  současnosti si tímto způsobem půjčuje jedenáct našich čtenářů, kteří 

jsou se službou spokojeni.  

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 a byl instalován modernější terminál. 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 13 občanů. 

Od listopadu 2016 knihovna provozuje pro své čtenáře ve spolupráci s portálem eRreading.cz 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. V letošním roce se uskutečnilo 360 výpůjček. Novou 

službou zavedenou v on-line katalogu v roce 2018 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.  

V červnu tohoto roku se naše knihovna stala součástí portálu Knihovny.cz, který poskytuje 

uživatelům jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven – komukoliv, odkudkoliv a 

kdykoliv. Čtenáři tak mohou vyhledat dokument v katalozích všech zapojených knihoven, popřípadě 

obsluhovat z jednoho místa svá čtenářská konta v různých knihovnách. 

 

 

 

 

 

 

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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Pracovnice referenčního oddělení v roce 2019 zodpověděly 427 dotazů, z toho 70 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 2019 bylo 

zadáno po přihlášení do databáze Anopress 127 dotazů a zobrazeno 90 plných textů článků. V další 

používané databázi ASPI bylo zadáno 752 dotazů a zobrazeno 274 plných textů zákonů a komentářů. 

Rovněž bylo vypracováno sedm rešerší na témata: Pivovar ve Vyškově, Děti a využívání mobilních 

telefonů a internetu, Obce a péče o kulturní památky, Integrovaný záchranný systém – prevence  

a výchova, Rostlinné náhražky masa, Dětská mozková obrna, Diabetes mellitus – novinky v léčbě. 

Požaduje-li uživatel knihy nebo časopisy, které nemáme v našem fondu, můžeme mu výpůjčku 

zprostředkovat z jiné knihovny. Kniha nebo kopie článku je čtenáři k dispozici obvykle za 3 -5 dnů od 

objednání. V roce 2019 jsme obdrželi 176 žádanek na meziknihovní výpůjčky od našich uživatelů. 

Čtenáři požadovali 165 knih a 11 kopií článků. KKD poskytla MVS 1998 knih  jiným knihovnám  

a také 17 kopií článků. 

Poměrně stabilní zůstává zájem o regionální témata. Proto se snažíme rozšiřovat fond regionální 

literatury. Abychom zpřístupnili zájemcům o region co nejvíce informací, doplňujeme literaturu, 

provádíme analytický popis článků z regionálních tiskovin (Vyškovský zpravodaj, Bučovické noviny, 

Slavkovský zpravodaj, Zpravodaj města Ivanovice ad) a záznamy ukládáme do databáze REDO. 

V roce 2019 jsme takto zpracovali 458 článků vztahujících se k Vyškovsku. V elektronické databázi 

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

Do databáze osobností regionu bylo zapsáno 11 nových osobností. 

Také jsme přispěli do kalendáře výročí Osobnosti střední Moravy pro rok 2020, zaslali jsme 

Knihovně města Olomouce 24 jmen osob spjatých s regionem Vyškovska. U příležitosti 100. výročí 

přijetí Zákona o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 byla realizována výstava Knihovna ve 

Vyškově 1919–2019. K vidění byla v galerii TIC Vyškov v dubnu a následně v říjnu v knihovně. Byla 

připravena v pořadí třetí literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova Po stopách osobností. Konala 

se dvakrát, v květnu a červnu, zúčastnilo se celkem 28 zájemců. Trasa tentokrát vedla ulicemi 

Dobrovského, Nádražní, Hřbitovní, Brněnskou i náměstím Čsl. armády, kde byly připomenuty 

významné osobnosti spojené s Vyškovem. V  září následovala čtvrtá literárně-kulturní procházka, kde 

se účastníci prošli vyškovskými ulicemi Kostelní, Dukelskou, Hrnčířskou a Jungmannovou. 

V roce 2019 proběhlo šest informačních lekcí o službách knihovny (Gymnázium Vyškov, SOŠ  

a SOU Sochorova Vyškov). V čítárně byla připravena výstava Literární kronika první republiky  

u příležitosti konání akce k 100. výročí prvního knihovního zákona „S námi přijde zákon“.  

Během prázdnin prováděla pracovnice aktualizaci příruční knihovny a odstraňování 

neaktuálních záznamů z databáze článků. 
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V T-Klubu jsme v roce 2019 realizovali každý měsíc řadu akcí pro mládež ve věku 11-19 let. 

Vedle pravidelných akcí v podobě Klubu deskových her, akce Máš pod čepicí? či besed o literatuře 

(Čtenářský klub) se uskutečnily i akce mimořádné v době konání prázdnin nebo Března – měsíce 

čtenářů, Národního týdne trénování paměti (NTTP) či Týdne knihoven. Novinkou byly páteční akce 

XBox Games, přístupné i mladším zájemcům z řad návštěvníků dětského oddělení. Klub deskových 

her (KDH) je se svým termínem realizace každou pracovní středu v měsíci stálicí mezi akcemi. 

Ačkoli byla jeho návštěvnost v minulých letech poněkud kolísavá, sami čtenáři si na tuto možnost 

trávení volného času postupně navykli a začali ji pravidelně vyhledávat. Od září jsme přistoupili ke 

změně názvu akce na Deskovky!. Také akce Máš pod čepicí? je stálou součástí programu pro mládež. 

Jejím cílem je rozvoj logického myšlení a představivosti pod vedením certifikované trenérky paměti, 

specializující se právě na věkovou skupinu 11-19 let. Ani letos v dubnu jsme nezapomněli na 

filipojakubskou noc. Povídali jsme si o historii pálení čarodějnic, zvycích a kouzlech spojenými  

s tímto svátkem. V termínu jarních prázdnin se návštěvníci mohli těšit nejen na tvůrčí aktivity, ale 

měli jsme pro ně připraveny deskové hry, hlavolamy a kvízy, ve kterých si zájemci mohli ověřit svoje 

znalosti ze světa knih a literatury. Další aktivitou byl workshop Nezabloudíš!, jehož cílem je čtenáře 

blíže seznámit s chodem knihovny. V případě Rande naslepo vyrazili zájemci na schůzku s neznámou 

knihou. První celodenní aktivita KnihomolCon byla plná besed o světu Harryho Pottera či Doctora 

Who, workshopů (Nezabloudíš!, kumihimo, výroba deníku a záložek), soutěží (Knižní kvíz, cosplay) 

a her (deskové hry, XBox). O velikonočních prázdninách proběhla tematická výtvarná dílna.  

S návštěvníky jsme si v průběhu povídání o Velikonocích vytvořili vlastní jarní dekorace a zkusili 

uplést pomlázku. Dalšími tematickými akcemi byly v Březnu – měsíci čtenářů Šifrování a lekce Jak se 

efektivně učit (Národní týden trénování paměti, NTTP). Při Šifrování jsme si povídali o historii kódů 

 a šifer, jak mohou vypadat, ale také jsme vlastní šifru vytvořili. Na lekci Jak se efektivně učit se 

návštěvníci dozvěděli základní informace o druzích paměti, vhodné podmínky pro učení a jak svou 

paměť trénovat. Po celý měsíc březen probíhala v rámci projektu „S námi přijde zákon“ i soutěžní hra 

Pátračka, vytvořená na motivy únikových her a jejímž cílem bylo seznámit s prostředím knihovny  

a jednotlivých oddělení. 

O letních prázdninách jsme pro zájemce připravili dvě soutěžní hry – Máš pod čepicí i v létě? 

(rébusy, hádanky a logická cvičení) a Velkou letní herní výzvu navazující svým obsahem na KDH 

/Deskovky!/. Ve spolupráci s dětským oddělením jsme realizovali Kutikulínovu prázdninovou 

tvořivou dílnu. Na základě zkušeností s konáním akce v průběhu školního roku byla dílna určená pro 

zájemce od 9 let. S kladným ohlasem se setkalo setkání s názvem Tvůrčí psaní v T-Klubu, na němž si 

návštěvníci mohli vyzkoušet tvorbu vlastního textu. Při Jam Session, která se do konce roku 

opakovala ještě ve dvou dalších termínech, měli účastníci možnost si zahrát svoje oblíbené skladby  

v netradičním prostředí knihovny. V průběhu říjnového Týdne knihoven na zájemce opět čekal 
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workshop Nezabloudíš! a Jam Session. Listopad přinesl kromě tradičních akcí také setkání pod 

názvem Jak na…češtinu, určené všem, kteří si s jazykem nevědí rady. Závěr roku byl ve znamení 

vánočních tvořivých dílen, které jsme realizovali ve spolupráci s dětským oddělením. 

V roce 2019 jsme také realizovali řadu setkání s mladými čtenáři v podobě Čtenářského klubu. 

Tématy besed byly japonské komiksy manga, Píseň ledu a ohně (známá spíše pod seriálovým názvem 

Hra o trůny), Příběhy nejen pro zamilované, S knihou na prázdniny a Hororové příběhy. 

Spolupracovali jsme také se studenty navazujícího magisterského studia oboru informační studia  

a knihovnictví, KISK Brno. V rámci předmětu aplikační seminář realizovali v červnu 2019 setkání se 

studenty SŠ nad tématem politických směrů. Svůj projekt připravili jako stolní hru a v následné 

diskusi s účastníky látku dále rozebírali. V říjnu připravila knihovnice dvě besedy se studenty 2. a 3. 

ročníku zdravotnických oborů Gymnázia SOŠZE, Vyškov na téma Život a dílo Franze Kafky.  

Součástí T Klubu je i hudební oddělení, které uspořádalo ve spolupráci s PhDr. Arnoštem 

Drmolou čtyři hudební pořady pro studenty vyškovského gymnázia – Historie jazzu, Muzikál  

a Vivaldiano. 

 

 

Beseda se studenty gymnázia 

 

Dětské oddělení i letos pokračuje v úspěšné spolupráci se ZUŠ Vyškov. Vyučující výtvarného 

oboru se svými žáky připravuje výstavy, které umisťujeme v našich prostorách. Dobrá spolupráce je 

 i s hudebním a dramatickým oborem. Žáci těchto oborů se podíleli svými vystoupeními na akcích 

Celé Česko čte dětem a Den pro dětskou knihu (viz níže). Poslední květnový pátek naše knihovna 

propůjčila své prostory na akci ZUŠ open 2019. Návštěvníci měli možnost se formou pestrého 

přibližně dvouhodinového programu seznámit s činností a tvorbou ZUŠ Vyškov. I v průběhu tohoto 
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roku k nám několikrát zavítali žáci základních škol z Vyškova i okolí. Připravili jsme si pro ně besedy 

o životě a díle A. Lindgrenové, V. Čtvrtka, Z. Milera, O. Sekory, O. Pavla, Z. Svěráka, R. Dahla nebo 

D. Walliamse. Zaujalo také vyprávění na téma Horory. Na podzim nás navštívili a s dětmi besedovali 

Daniel Vydra, Markéta Vydrová a Ivona Březinová. V rámci školního vyučování proběhlo oblíbené 

Pasování prvňáčků na čtenáře. Již tradičně nám i letos při realizaci pomáhali členové SHŠ Armet 

Vyškov. Na čtenáře bylo pasováno 235 žáků z 11 tříd – ZŠ Nádražní, Purkyňova, Vyhlídka, 

Morávkova, Tyršova a Bohdalice. 

 

 

Beseda s Danielem Vydrou 

 

Dětské oddělení navštívily místní i mimovyškovské mateřské školy převážně s předškolními 

dětmi. Byla pro ně připravena knihovnická lekce zakončená pohádkovým vyprávěním, děti si  

i zacvičily, zahrály a zazpívaly. Celostátní akce Noc s Andersenem se zúčastnili v knihovně žáci ZŠ 

Tyršova, pro které knihovnice připravily bohatý program, plný her a soutěží. 

Pokračuje spolupráce s maminkami (i tatínky) na rodičovské dovolené. Jednou, někdy i dvakrát 

měsíčně dopoledne využívají prostor knihovny ke svému setkávání na nejrůznější témata. Lektory si 

zajišťují z vlastních řad, my nabízíme knihy vhodné k danému tématu. Besedovalo se např. o nošení 

dětí nebo proběhla vánoční burza výrobků od maminek pro maminky. Jednou měsíčně se odpoledne 

věnujeme pravidelně předškolním dětem s doprovodem v pořadu Hrátky s Večerníčkem. Knihovnice 

si s dětmi hrají, předčítají pohádky, povídají, tvoří. Pro zájemce je připravován v dopoledních 

hodinách podobný pořad s názvem Raníček. Šikovným tvořivým dětem je určen výtvarný kroužek 

Kutikulín, zpravidla jedno odpoledne v měsíci. Pracovnice dětského oddělení se podílela na přípravě  

a realizaci hry Pátračka v rámci projektu S námi přijde zákon. V červnu se konal na prostranství před 

knihovnou happening Celé Česko čte dětem. Tato akce byla organizována v rámci 9. ročníku 

celostátního svátku dětí a literatury v podobě Týdne čtení dětem a současně oslavy Mezinárodního dne 
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dětí. Návštěvníci se mohli bavit na představení Divadla Facka s názvem Tůdle a Nůdle. Se svými 

oblíbenými knihami z dětství seznámili návštěvníky představitelé města Vyškova. V průběhu 

přibližně dvouhodinového programu vystoupili také žáci ZUŠ Vyškov s tanci, hudbou i dramatizací 

textů.  

Tradiční Den pro dětskou knihu jsme zaměřili na knihy oblíbeného autora Davida Walliamse. 

Hlavním „tahákem“ dopoledního programu bylo divadelní představení žáků dramatického oboru ZUŠ 

Půlnoční gang, právě podle knihy tohoto spisovatele. Následně si návštěvníci prověřili svoje znalosti 

o životě autora, vyrobili si malé letadélko, případně vyzkoušeli jízdu na invalidním vozíku. Na děti 

čekala i Trafika u Rádže, kde si za odměnu vybraly sladkosti a hračky.  

Kromě organizace a pořádání akcí se knihovnice věnuje čtenářům při výběru knih. Nezbytná  

a neopomenutelná je i práce s knihovním fondem. Byla provedena aktualizace naučné literatury a části 

beletrie pro starší děti. Průběžně probíhá i balení a drobné opravy poškozených knih. 

Akce knihovny byly i v letošním roce pestré a bohaté. Mezi oblíbené formy u návštěvníků 

patřily jak výstavky knih (53), inspirující čtenáře k četbě, tak velké výstavy v prostorách knihovny, 

kterých se uskutečnilo 22. Mimo jiné návštěvníky zaujaly obrazy Ireny Mikulové, Ladislava Pořízky 

nebo „quiltování“ Jany Dohnalové. V únoru proběhla vernisáž výstavy u příležitosti 100. výročí 

založení Českého červeného kříže. Širokou veřejnost zaujala také prosincová expozice dětských 

obrázků na téma Město, ve kterém chci žít, v rámci projektu Audit Family Friendly Community ve 

spolupráci s městem Vyškov. 

Jednou z nejvýznamnějších akcí prvního pololetí letošního roku byl březnový komponovaný 

večer Krajinou Podkarpatské Rusi. Jeho součástí byly i vernisáže dvou výstav – Spřízněni volbou  

a Podkarpatská Rus – pralesy, poloniny, lidé. Večer se konal při příležitosti vydání časopisu Veronica 

s tématem Krajinou Podkarpatské Rusi. 

Jako již každoročně se knihovna zapojila do několika celostátně organizovaných akcí. V rámci 

únorového Národního týdne manželství se uskutečnila přednáška vztahové poradkyně Ing. Marie 

Ježkové. Také Březen – měsíc čtenářů byl naplněn bohatým programem pro všechny generace. Ze 

všech akcí uvedených v přehledu akcí připomínáme besedu České secesní sochařství Mgr. Sylvy 

Cidlinské, Březen 1939 v posádce Vyškov Mgr. Jiřího Suchánka a historika a politologa PhDr. Jiřího 

Suka Ph.D.,DSc. S velkým zájmem veřejnosti se setkaly besedy Transsibiřská magistrála 2018 aneb 

Po stopách československých legionářů s otcem a synem Burianovými z Drnovic nebo videoprojekce 

dr. Aloise Klevety Od parádního rodokmene z r. 1946 ke galerii předků v r. 2016. V závěru měsíce 

proběhlo již tradiční slavnostní vyhodnocení literární soutěže Vyškovský cedník 2018. 

 Oblíbené a veřejností hojně navštívené byly i tentokrát cestovatelské přednášky: Tuktukem 

z Bangkoku domů Tomáše Vejmoly, Bez kvaltu k Baltu Ondřeje Herzána, Cestovatelské přešlapy 

Pavly Trávníčkové, Poutnice Aleny Ježkové, a v neposlední řadě  zajímavá a poutavá beseda 

https://www.kkdvyskov.cz/sprizneni-volbou
https://www.kkdvyskov.cz/podkarpatska-rus-pralesy-poloniny-lide
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knihovnice Evy Kalivodové Z Hané do Himaláje. Oblíbené byly i v letošním roce astronomické 

přednášky osvědčeného spolupracovníka knihovny RNDr. Petra Hájka: Druhé okno do vesmíru  

a velké objevy, 50. výročí prvních kroků člověka na Měsíci-Apollo 11, Kosmická monstra a Okna 

vesmíru dokořán. V 1. pol. pokračoval také oblíbený kurs Čeština pro všechny s Mgr. Erikou 

Hanáčkovou. Na jaře proběhl v naší knihovně křest knihy Skautů Vyškov plná fůra a v září si 

vyškovská veřejnost přišla poslechnout vzpomínky účastníků 24. světového skautského Jamboree  

v Západní Virginii v USA. 

Druhou květnovou sobotu se v parčíku před knihovnou uskutečnil již tradiční piknikový 

happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. V říjnu se 

v rámci Týdnů pro duševní zdraví ve spolupráci s organizací PIAFA konala beseda o duševním zdraví 

a reformě psychiatrické péče s následnou projekcí filmu Bylo jednou jedno město bláznů. Akce měla 

kladnou odezvu jak od veřejnosti, tak od přítomných odborníků. Ve spolupráci s CBS nakladatelstvím 

se na podzim uskutečnil křest knihy Vyškovsko z nebe a následná beseda s autory. Návštěvníci se 

mohli dozvědět, jak vznikají regionální knihy leteckých fotografií nebo proč se letecké snímkování tak 

liší od toho běžného. 

I naše knihovna si v loňském roce připomněla sté výročí vyhlášení prvního knihovnického 

zákona. Při této příležitosti jsme uspořádali komponovaný večer S námi přijde zákon, ve spolupráci se 

spolkem Klub přátel KKD a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a města Vyškov. Mimo jiné 

zde byli oceněni dlouholetí spolupracovníci knihovny. Návštěvníci si vyslechli přednášky První 

knihovní zákon z r. 1919 Dr. Vladislava Rašky, Politická anekdota v období první československé 

republiky a dnes doc. PhDr. PhD. Petra Janečka a Libri prohibiti Doc. Mgr. Igora Fice. Závěrečnou 

„třešinkou na dortu“ večera bylo vystoupení vyškovského vokálního souboru Za5. 

V rámci oslav 100. výročí knihovního zákona jsme přivítali dvě návštěvy ze Slovenska. 

V říjnu to byl populární spisovatel a překladatel Michal Hvorecký. Dopolední besedy se zúčastnili 

studenti vyškovského gymnázia, odpolední besedu pro veřejnost navštívilo na třicet dospělých 

čtenářů. Autor pracuje v Goethe institutu v Bratislavě a ve svém volném čase píše knihy nejen pro 

dospělé, ale v posledních letech tvoří společně s ilustrátorkami obrázkové knihy pro malé děti  

a komiksy pro dospívající. V listopadu byla naším milým hostem režisérka a scénáristka Zuzana 

Piussi. Proběhlo promítání jejího nejnovějšího filmu Ukradený stát a následovala beseda s autorkou. 

Akce byla uspořádána ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, Klubem přátel KKD za 

finanční podpory Ministerstva kultury ČR a města Vyškov. 

V září navštívil knihovnu osobní fotograf Václava Havla Tomki Němec. Proběhla komentovaná 

projekce fotografií z jeho nejnovější knihy Václav Havel – Tomki Němec, Fotografie. Na listopadové 

události roku 1989 v našem městě zavzpomínala asi stovka hostů při příležitosti 30. výročí sametové 

revoluce. Přítomní shlédli autentický videodokument z listopadových dní roku 1989 ve Vyškově. Na 

http://www.ferovasnidane.cz/
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přelomové události zavzpomínal mimo jiné přímý účastník Ivan Pokorný. Josef Špidla k osobním 

vzpomínkám zahrál s kytarou pár písniček od Karla Plíhala a Karla Kryla. Na akci byli oceněni 

zástupci vyškovských skautů za aktivní práci na knize Skautů Vyškov plná fůra. Závěrem si hosté 

vyslechli koncert vyškovské skupiny Fernet blues. 

Činnost knihovny by se neobešla bez podpory 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 2018. Dalším významným partnerem je spolek Klub přátel KKD, 

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

české kultury – Martinem Vopěnkou, Petrou Dvořákovou, Milenou Štráfeldovou, Zorou Castillo, 

Pavlem Kosatíkem, Alenou Mornštajnovou a Terezou Brdečkovou s Jiřím Dědečkem. I v letošním 

roce doplnily „čaje“ tzv. Večery pod lampou. Při prvních, lednových, zavítal do knihovny mladý 

olomoucký spisovatel Jaroslav Irovský, ve druhých, květnových, si účastníci zavzpomínali na Knihy 

Bohumila Hrabala ve filmu. Velmi oblíbené u členů klubu jsou Literární toulky. První letošní, celkově 

již sedmnácté, se uskutečnily v červnu, a tentokrát vedly na Slovensko. Byly totiž zorganizované 

v rámci knihovního projektu, realizovaného u příležitosti 100. výročí přijetí prvního zákona  

o veřejných knihovnách v Československé republice. Účastníci navštívili města Skalica a Trenčín. 

Zářijové toulky pak vedly na Podoorlicko a Náchodsko. V letošním roce členové klubu také dvakrát 

navštívili divadelní představení. V únoru zavítali do brněnského Hadivadla na představení Vyhnání 

Gerty Schnirch a v prosinci se vydali do Moravského divadla v Olomouci na klasiku - Cyrano 

z Bergeracu. 

Knihovna nadále spolupracuje s jinými organizacemi a spolky, např. Charita Vyškov, Adra, 

Piafa, Diogenes (čtení v MŠ), Domov pro seniory Habrovany (aktivizační program pro klienty 

v podobě četby ukázek z vybraných děl), ZUŠ a Maják. V červnu se v knihovně uskutečnila úspěšná 

akce Knihovnou ruku v ruce. Opět šlo o setkání klientů z Denního pobytu pro mentálně postiženou 

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

Více než deset let pořádala knihovna pro seniory Akademii třetího věku. Před čtyřmi lety jsme se 

rozhodli zvýšit úroveň studia pro naše seniory a zahájili jsme vzdělávání v rámci Univerzity třetího 

věku (U3V) při U3V UP v Olomouci a Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) při  PEF ČZU Praha. 

V rámci U3V se uskutečnilo 12 přednášek a závěrečná promoce absolventů v Olomouci. V rámci 

VU3V se uskutečnilo 12 přednášek. V lednu jsme slavnostním závěrečným seminářem ve 

vyškovském ZOO Parku ukončili zimní semestr 2018/2019 VU3V (31 studentů). V červnu byl 

slavnostně ukončen další semestr VU3V. Absolventi navštívili Muzeum historických kočárů  

v Čechách pod Kosířem a zámek Náměšť na Hané, kde proběhlo slavnostní předání Pamětních listů. 

Čtyři studentky navíc získaly Osvědčení o absolutoriu, protože ukončily již šestý semestr. Dvě z nich 

"promovaly" dokonce již podruhé. Pro seniory i v letošním roce pokračovaly oblíbené kurzy 
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Trénování paměti, Internetová školička pro začátečníky a Angličtina pro začátečníky. 

V prázdninových měsících jsme pro zájemce připravili šest lekcí Letní školy paměti. 

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

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 se už třináctým rokem řadí mezi nejúspěšnější.  

V únoru byla na podporu čtenářství již počtvrté vyhlášena 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). Výzva skončila 

začátkem listopadu. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v prosinci a vítězové si odnesli hodnotné ceny, 

které věnovali Mobil centrum XXL Vyškov, Impakt fitness, Klub přátel KKD, spolek, Masáže Jana 

Greplová Vyškov, Butique gurmán Vyškov a Knihy a škola, chytré hračky Vyškov. 

I v letošním roce se naše knihovna zapojila do projektu Bookstart. Ten je zaměřený na 

vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození. Při Vítání 

občánků ve Vyškově je rodičům předán Dárkový poukaz na průkaz do knihovny pro jejich dítě. 

Průkaz s drobnými dárky je vydán v knihovně a je na tři roky zdarma. V rámci tohoto projektu 

pořádáme také akce a aktivity pro děti předškolního věku (již výše zmíněné S kočárkem…, Hrátky 

s Večerníčkem, Raníček). Těší nás, že zájemců o tyto akce přibývá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s fotografem Tomki Němcem 



 24 

Přehled akcí a pořadů připravených knihovnou 

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

o
řa
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o
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é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 
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y
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1 03.01.19 Pojďme si zazpívat 51       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 180,00 -180,00 

2 04.01.19 S kočárkem do knihovny 12       

  K 

Harmonie zvuku – setkání s Tomášem Jaroškem – 

výrobcem hudebních nástrojů a muzikoterapeutem. 

Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené. 

  0,00 180,00 -180,00 

3 10.01.19 Každý obraz je kousek mne 55       

  K 
Vernisáž výstavy abstraktních obrazů Ireny 

Mikulové. 
  0,00 180,00 -180,00 

4 16.01.19 Hrátky s pamětí pro seniory 18       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 121,00 -121,00 

5 17.01.19 
Paměť nejsou žádné čáry, aneb Relaxace není 

pouze lenošení 
9       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu pro všechny 

generace vede trenérka paměti Zdeňka Adlerová. 
  200,00 121,00 79,00 

6 18.01.19 Luděk Vymazal: Obrazy 92       

  K 

Vernisáž výstavy ve Velkém sále knihovny. 

Tvorba vyškovského malíře je inspirována mj. 

moravskými vesničkami a krásou krajiny 

Drahanské vrchoviny. 

  0,00 180,00 -180,00 

7 22.01.19 
Být tím, který si všímá aneb Konkrétní řešení 

jedné z největších potřeb dneška 
29       

  V 

Přednáška Jana Dymáčka, BTh pořádaná 

Dobrovolnickým centrem ADRA Brno u 

příležitosti druhého výročí dobrovolnických 

programů ve Vyškově a okolí.  

  1780,00 270,00 1510,00 

8 23.01.19 Virtuální univerzita třetího věku 27       

  V Závěrečný seminář v ZOOPARKU Vyškov.   0,00 0,00 0,00 

9 23.01.19 Čeština pro všechny 5       

  V 
Čtvrtá lekce kurzu českého jazyka s Erikou 

Hanáčkovou. 
  150,00 121,00 29,00 

10 29.01.19 Střídavá péče – improshow pro MC Radost 22       

  K 
Improvizační divadelní představení, jehož 

základem jsou témata diváků.  
  0,00 180,00 -180,00 

11 30.01.19 Hrátky s pamětí pro seniory 19       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 121,00 -121,00 

12 06.02.19 Klenoty barokního sochařství v českých zemích 35       

  V 
První přednáška nového semestru Virtuální 

univerzity 3.věku. 
  70,00 270,00 -200,00 
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13 06.02.19 100. výročí založení Českého červeného kříže 102       

  V 
Vernisáž výstavy ve Velkém sále KKD. Pořádá 

Oblastní spolek ČČK Vyškov. 
  0,00 360,00 -360,00 

14 07.02.19 Pojďme si zazpívat 42       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 180,00 -180,00 

15 08.02.19 S kočárkem do knihovny 24       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené 

ve Velkém sále KKD. 
  0,00 180,00 -180,00 

16 12.02.19 Hrátky s pamětí pro seniory 2       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 121,00 -121,00 

17 12.02.19 Národní týden manželství  35       

  V 
Přednáška  Ing. Marie Ježkové, vztahové 

poradkyně.   
0,00 270,00 -270,00 

18 14.02.19 Univerzita třetího věku 31       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   100,00 870,00 -770,00 

19 14.02.19 
Paměť nejsou žádné čáry, aneb Pekelně se 

soustřeď! 
5       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu pro všechny 

generace vede trenérka paměti Zdeňka Adlerová. 
  350,00 121,00 229,00 

20 16.02.19 Kdo si hraje, nezlobí! 23       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu pro všechny 

generace vede trenérka paměti Zdeňka Adlerová. 
  150,00 121,00 29,00 

21 20.02.19 Virtuální univerzita třetího věku 34       

  V 
Téma přednášky: Klenoty barokního sochařství v 

českých zemích. 
  12250,00 10750,00 1500,00 

22 20.02.19 Čeština pro všechny 4       

  V 
Pátá lekce kurzu českého jazyka s Erikou 

Hanáčkovu. 
  350,00 121,00 229,00 

23 26.02.19 Druhé okno do vesmíru a velké objevy 18       

  V 

Přednáška RNDr. Petra Hájka o historii 

radioastronomie: Karl Guthe Jansky, kvasary, 

pulsary, největší radioteleskopy na světě. 

  0,00 180,00 -180,00 

24 27.02.19 Hrátky s pamětí pro seniory 15       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 121,00 -121,00 

25 28.02.19 Univerzita třetího věku 32       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   10000,00 4170,00 5830,00 
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26 04.03.19 
Česká a slovenská veřejnost v listopadu a 

prosinci 1989 
29       

  V 

Přednáška českého historika a politologa PhDr. 

Jiřího Suka Ph.D.,DSc. Bude zaměřena na 

demokratickou revoluci v Československu v roce 

1989, jak ji vytvářeli a vnímali lidé na náměstích 

českých, moravských a slovenských měst. Grant 

  4000,00 4270,00 -270,00 

27 06.03.19 Virtuální univerzita třetího věku 30       

  V 
Téma přednášky: Klenoty barokního sochařství v 

českých zemích. 
  0,00 270,00 -270,00 

28 07.03.19 Pojďme si zazpívat 46       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 180,00 -180,00 

29 08.03.19 S kočárkem do knihovny 30       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené 

ve Velkém sále KKD. 
  0,00 180,00 -180,00 

30 12.03.19 Prohlídka knihovny 58       

  K 
Klub seniorů Bučovice - seznámení s činností 

knihovny. 
  0,00 0,00 0,00 

31 13.03.19 Den otevřených dveří 6       

  K 
Přijďte si prohlédnout běžně nepřístupné prostory 

knihovny! 
  0,00 0,00 0,00 

32 14.03.19 Univerzita třetího věku 24       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   50,00 870,00 -820,00 

33 14.03.19 
Březen 1939 v posádce Vyškov a smrt četaře 

Františka Minaříka 
38       

  V 
Přednáška Mgr. Jiřího Suchánka. Ve spolupráci s 

Muzejním spolkem Vyškov. 
  0,00 180,00 -180,00 

34 15.03.19 
Transsibiřská magistrála 2018 aneb Po stopách 

československých legionářů 
96       

  V 

Beseda nad fotografiemi s otcem a synem 

Burianovými z Drnovic, kteří na podzim loňského 

roku podnikli dobrodružnou cestu z Moskvy do 

Vladivostoku. 

  720,00 270,00 450,00 

35 18.03.19 
Od parádního rodokmene z r. 1946 ke galerii 

předků v r. 2016 
45       

  V 

Videoprojekce o rozvoji rodokmenu rodu Klevetů, 

galerie portrétů předků z druhé poloviny 19.století. 

Videoprojekce a průvodní slovo dr. Alois Kleveta.  

  230,00 270,00 -40,00 

36 20.03.19 Virtuální univerzita třetího věku 29       

  V 
Téma přednášky: Klenoty barokního sochařství v 

českých zemích. 
  0,00 270,00 -270,00 

37 20.03.19 Čeština pro všechny 3       

  V 
Poslední lekce kurzu českého jazyka s Erikou 

Hanáčkovou. 
  150,00 121,00 29,00 
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38 21.03.19 České secesní sochařství 9       

  V 

O díle Františka Bílka, Josefa Mařatky, Jana Štursy 

a dalších sochařů tvořících na přelomu 19. a 20. 

století přednáší Mgr. Sylva Cidlinská. 

  180,00 180,00 0,00 

39 22.03.19 Čtení v Habrovanech 18 

 

    

  K 
Aktivizační program pro klienty Habrovanského 

zámku v podobě četby vybraných literárních děl. 
  0,00 0,00 0,00 

40 25.03.19 Vyškovský cedník 2018 21       

  K Slavnostní vyhlášení vítězů literární soutěže.   0,00 180,00 -180,00 

41 26.03.19 Velký jarní bazar knih         

  K 
Oblíbený prodej vyřazených knih v sále knihovny 

za symbolické ceny. 
  0,00 0,00 0,00 

42 29.03.19 Krajinou Podkarpatské Rusi 126       

  K 

Komponovaný večer: přednášky, fejetony, 

dokumentární filmy, vernisáž výstavy fotografií, 

živá hudba. Grant 

  4456,00 4360,00 96,00 

43 28.03.19 Univerzita třetího věku 30       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   50,00 870,00 -820,00 

44 03.04.19 Virtuální univerzita třetího věku 34       

  V 
Téma přednášky: Klenoty barokního sochařství v 

českých zemích.  
  0,00 270,00 -270,00 

45 04.04.19 Pojďme si zazpívat 46       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 180,00 -180,00 

46 05.04.19 S kočárkem do knihovny 20       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené 

ve Velkém sále KKD. 
  0,00 180,00 -180,00 

47 05.04.19 Den zdraví 85       

  V 
konzultace s odborníky, první pomoc péče o 

zdraví, partnerské vztahy 
  0,00 360,00 -360,00 

48 08.04.19 Bez kvaltu k Baltu 43       

  V 

O pěším putování z Třebíče k Baltskému moři 

vypráví Ondřej Ondera Herzán. Foto, video i 

hudební doprovod. 

  280,00 1770,00 -1490,00 

49 09.04.19 
50. výročí prvních kroků člověka na Měsíci - 

Apollo 11 
19       

  V 
Nejen o malém krůčku pro člověka, ale velkém 

skoku pro lidstvo přednáší RNDr. Petr Hájek. 
  120,00 180,00 -60,00 

50 10.04.19 Pátračka v cíli 25       

  K 

Slavnostní vyhodnocení soutěžní hry pořádané v 

rámci oslav 100. výročí prvního Knihovního 

zákona. 

  0,00 121,00 -121,00 



 28 

P
o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

p
ří

je
m

 

n
ák

la
d

y
 

zi
sk

,z
tr

át
a 

51 11.04.19 Univerzita třetího věku 32       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   50,00 870,00 -820,00 

52 17.04.19 Virtuální univerzita třetího věku 30       

  V 
Téma přednášky: Klenoty barokního sochařství v 

českých zemích.  
  0,00 270,00 -270,00 

53 17.04.19 
Cestovatelské přešlapy aneb Když turisté 

odjedou 
45       

  V 

Beseda s Pavlou Trávníčkovou, která se po ročním 

putování napříč Asií zamilovala, provdala a usadila 

ve vesnici uprostřed Jávy. Zatímco v Indonésii 

prosazuje zdravý život s minimem odpadu, v Česku 

propaguje myšlenku zodpovědného cestování. 

  1350,00 1770,00 -420,00 

54 25.04.19 Univerzita třetího věku 29       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   50,00 870,00 -820,00 

55 26.04.19 Poutnice Alena Ježková 59       

  K 

Beseda s českou spisovatelkou nejen o její nové 

knize o cestách Santiaga de Compostela. Pořádáme 

v rámci kampaně Kniha ti sluší s finanční podporou 

Českého svazu knihkupců a nakladatelů a Klubu 

přátel KKD. 

  420,00 270,00 150,00 

56 02.05.19 Pojďme si zazpívat 44       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 180,00 -180,00 

57 07.05.19 Hrátky s pamětí pro seniory 18       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 121,00 -121,00 

58 10.05.19 S kočárkem do knihovny 68       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené 

ve Velkém sále KKD. 
  0,00 180,00 -180,00 

59 11.05.19 Férová snídaně 52       

  K 
Tradiční happening před knihovnou na podporu 

fair trade a odpovědné spotřeby.  
  0,00 0,00 0,00 

60 13.05.19 Dobroděj na kole 13       

  K 

Zastávka účastníků 3. ročníku cyklotour Kyjov-

Louny před budovou knihovny, spojená s besedou 

na téma „Život se zrakovým postižením ‟ a 

možností vyzkoušet v interaktivním stánku, jaké to 

je nevidět. 

  0,00 0,00 0,00 

61 21.05.19 
Večery pod lampou - Knihy Bohumila Hrabala 

ve filmu 
47       

  K 

Jak se povedlo osmi režisérům převést do filmové 

podoby osobité dílo Bohumila Hrabala? Neztratili 

se Hrabalovi „pábitelé‟ ve filmových přepisech? 

  0,00 180,00 -180,00 
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62 22.05.19 Hrátky s pamětí pro seniory 19       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 121,00 -121,00 

63 27.05.19 100 let Junáka ve Vyškově 88       

  V 

Beseda nad novou knihou Skautů Vyškov plná 

fůra, promítání i nepublikovaných fotografií a 

filmů z historie vyškovského skautingu. 

  0,00 270,00 -270,00 

64 31.05.19 ZUŠ Open 69       

  K Celostátní happening ZUŠ.   0,00 0,00 0,00 

65 06.06.19 Pojďme si zazpívat 44       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 180,00 -180,00 

66 07.06.19 S kočárkem do knihovny 5       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené 

ve Velkém sále KKD. 
  0,00 180,00 -180,00 

67 11.06.19 Velký bazar knih         

  K 
Oblíbený prodej vyřazených knih před knihovnou 

za symbolické ceny. 
  0,00 0,00 0,00 

68 11.06.19 
Tradiční čínská medicína a (ne)všední život v 

naší době 
37       

  V 

O souvislostech zdraví, nemoci, práce, odpočinku a 

duchovní cesty z perspektivy tradiční čínské 

medicíny, medicíny amerických Indiánů a 

každodenního shonu přednáší terapeut TCM Ing. 

Jindřich Sedláček. 

  0,00 870,00 -870,00 

69 13.06.19 Z Hané do Himaláje 54       

  V 

Beseda s knihovnicí a vysokohorskou turistkou 

Evou Kalivodovou o treku v Národním parku 

Sagarmatha v Nepálu. 

  270,00 180,00 90,00 

70 18.06.19 Literární vycházka Vyškovem III. 14       

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

71 21.06.19 Univerzita třetího věku 3       

  K Slavnostní promoce absolventů v Olomouci.   0,00 0,00 0,00 

72 26.06.19 Virtuální univerzita třetího věku 36       

  K 
Závěrečný seminář absolventů - Náměšť na Hané a 

Čechy pod Kosířem. 
  0,00 0,00 0,00 

73   Angličtina pro seniory 29 lekcí 173       

  V kurz angličtiny pro seniory, začátečníci a pokročilí   16 500,00 15 659,00 841,00 

74 03.07.19 Mindfulness aneb Kouzlo přítomného okamžiku 25 
  

    

  V 
Letní školu paměti pro dospělé vede Zdeňka 

Adlerová. 
  450,00 270,00 180,00 
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75 10.07.19 Dlouhodobá paměť + Hry pro tužku a papír 27       

  V 
Letní školu paměti pro dospělé vede Zdeňka 

Adlerová. 
  550,00 270,00 280,00 

76 17.07.19 Zázračné mnemotechniky I. 27       

  V 
Letní školu paměti pro dospělé vede Zdeňka 

Adlerová. 
  300,00 180,00 120,00 

77 07.08.19 Kdo si hraje, nezlobí! 18       

  V 
Letní školu paměti pro dospělé vede Zdeňka 

Adlerová. 
  250,00 180,00 70,00 

78 14.08.19 Sedm jednou ranou 20       

  V 
Letní školu paměti pro dospělé vede Zdeňka 

Adlerová. 
  300,00 270,00 30,00 

79 21.08.19 Hádej, hádej, hadači 18       

  V 
Letní školu paměti pro dospělé vede Zdeňka 

Adlerová.   
400,00 270,00 130,00 

80 31.08.19 Dialogfest 35       

  K 
kvízové hry, anketa, bazar knih - účast na festivalu 

v zámecké zahradě, samostatný stánek.   
0,00 0,00 0,00 

81 05.09.19 Pojďme si zazpívat 38       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera.   

0,00 180,00 -180,00 

82 06.09.19 S kočárkem do knihovny 22       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené 

ve Velkém sále KKD.   
0,00 180,00 -180,00 

83 07.09.19 Dny památek 5       

  K Komentovaná prohlídka knihovny.   0,00 0,00 0,00 

84 12.09.19 Václav Havel-Tomki Němec, fotografie 46       

  K 

Setkání s osobním fotografem prezidenta Václava 

Havla v rámci komentované projekce fotografií ze 

stejnojmenné knihy, kterou Tomki Němec vydal k 

nedožitým 80. narozeninám Václava Havla.   

5324,00 5270,00 54,00 

85 13.09.19 Vesmír a jiné světy 30       

  K 
Slavnostní vernisáž výstavy obrazů Ladislava 

Pořízky.   
0,00 180,00 -180,00 

86 17.09.19 Jamboree 2019 84       

  K 
Beseda s účastníky 24. světové skautské Jamboree 

v Západní Virginii, USA.   
0,00 180,00 -180,00 

87 18.09.19 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
8300,00 121,00 8179,00 

88 18.09.19 Hrátky s pamětí pro veřejnost 8       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 
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89 19.09.19 Univerzita třetího věku 24       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   9250,00 3570,00 5680,00 

90 21.09.19 
Videodokument k oslavám 120. výročí vzniku 

Gymnázia Vyškov 56 
      

  V Promítá Dr. Alois Kleveta.   322,00 180,00 142,00 

91 24.09.19 Literární vycházka Vyškovem IV. 55       

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

92 24.09.19 Změna klimatu: Míříme k vyhynutí 12       

  V Přednáší Veronika Holcnerová.   0,00 180,00 -180,00 

93 30.09.19 Den zdraví aneb První pomoc není žádná věda 15       

  V 
Ve spolupráci s Českým červeným křížem, OS 

Vyškov.   0 
180,00 -180,00 

94 30.09.19 Bazar knih         

  K 
Oblíbený prodej vyřazených knih za symbolickou 

cenu.   
0,00 0,00 0,00 

95 01.10.19 S námi přijde zákon: Michal Hvorecký 33       

  V 
Beseda s populárním slovenským autorem v rámci 

oslav 100. výročí zákona   
6000,00 6270,00 -270,00 

96 02.10.19 Hrátky s pamětí pro seniory 13       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

97 02.10.19 Hrátky s pamětí pro veřejnost 6       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

98 03.10.19 Univerzita třetího věku 25       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   0,00 870,00 -870,00 

99 03.10.19 Pojďme si zazpívat 36       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera.   

0,00 180,00 -180,00 

100 04.10.19 S kočárkem do knihovny 15       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené 

ve Velkém sále KKD.   
0,00 180,00 -180,00 

101 04.10.19 Habrovanský zámek 9       

  K Čtení klientům DD.   0,00 0,00 0,00 

102 08.10.19 Kosmická monstra 24       

  V Přednáší RNDr. Petr Hájek.   225,00 180,00 45,00 

103 09.10.19 Virtuální univerzita třetího věku 33       

  V 
Téma přednášky: Křesťanská ikonografie a 

hagiografie.   
11200,00 9870,00 1330,00 
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104 15.10.19 Secesní architektura v Čechách a na Moravě 20       

  V Přednáší Mgr. Sylva Cidlinská.   0,00 270,00 -270,00 

105 16.10.19 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

106 16.10.19 Hrátky s pamětí pro veřejnost 7       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

107 17.10.19 Univerzita třetího věku 27       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   150,00 870,00 -720,00 

108 18.10.19 S námi přijde zákon 130       

  K 
Komponovaný večer ke 100. výročí prvního 

knihovního zákona v Knihovně Karla Dvořáčka.   
11103,00 11540,00 -437,00 

109 23.10.19 Virtuální univerzita třetího věku 32       

  V 
Téma přednášky: Křesťanská ikonografie a 

hagiografie.   
0,00 270,00 -270,00 

110 29.10.19 Týden Duševního zdraví 24       

  K Beseda a film k tématu.   237,00 270,00 -33,00 

111 30.10.19 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

112 30.10.19 Hrátky s pamětí pro veřejnost 7       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

113 31.10.19 Univerzita 3. věku 28       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   50,00 870,00 -820,00 

114 01.11.19 S kočárkem do knihovny 8       

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené 

ve Velkém sále KKD.   
0,00 180,00 -180,00 

115 01.11.19 Návrat k sobě 26       

  K 
Vernisáž s hudebním doprovodem a komentovanou 

prohlídkou.   
0,00 180,00 -180,00 

116 04.11.19 
Propojeni: Výstava fotografií ukazuje krásu 

dobrovolnictví 31 
  

  
  

  K 
Slavnostní vernisáž výstavy humanitární 

organizace ADRA.   
0,00 180,00 -270,00 

117 05.11.19 S námi přijde zákon: Zuzana Piussi 83       

  K 

Promítání nového dokumentárního filmu  

Ukradený stát a následná beseda s jeho 

autorkou, slovenskou režisérkou a 

dokumentaristkou Zuzanou Piussi.   

5782 5968 -186,00 
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118 06.11.19 Virtuální univerzita třetího věku 29       

  V 
Téma přednášky: Křesťanská ikonografie a 

hagiografie.   
0,00 270,00 -270,00 

119 07.11.19 Pojďme si zazpívat 44       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera.   

0,00 180,00 -180,00 

120 08.11.19 
Listopad 1989 ve Vyškově - vzpomínky 

účastníků 93 
  

  
  

  K 

Vzpomínání na listopadové události roku 1989 v 

našem městě při příležitosti 30. výročí sametové 

revoluce.   

0,00 270,00 -270,00 

121 08.11.19 Habrovanský zámek 8       

  K Čtení klientům DD.   0,00 0,00 0,00 

122 12.11.19 Setkání se členy Muzejního spolku 19       

  K Seznámení s činností muzejního spolku.   0,00 180,00 -180,00 

123 13.11.19 Hrátky s pamětí pro seniory 13       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

124 13.11.19 Hrátky s pamětí pro veřejnost 9       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

125 14.11.19 Univerzita 3. věku 33       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   300,00 870,00 -570,00 

126 18.11.19 Propojení - krása dobrovolnictví 23       

  V ADRA prezentuje práci s dobrovolníky.   0,00 180,00 -180,00 

127 20.11.19 Virtuální univerzita třetího věku 30       

  V 
Téma přednášky: Křesťanská ikonografie a 

hagiografie.   
0,00 270,00 -270,00 

128 21.11.19 
Okna vesmíru dokořán - aneb Od rádia po 

rentgen 26 
  

  
  

  V Přednáška RNDr. Petra Hájka.   0,00 270,00 -270,00 

129 22.11.19 Včely a příroda 52       

  V 

Přednáška Petra Příkazského, prodej medu a 

včelařských výrobků. Ve spolupráci s Českým 

svazem včelařů, z.s., ZO Vyškov.   

0,00 270,00 -270,00 

130 26.11.19 Tři události staré 250 let 38       

  V 
Přednáška RNDr. Aloise Klevety v rámci 

Napoleonských dní ve Vyškově.   
0,00 180,00 -180,00 

131 27.11.19 Hrátky s pamětí pro seniory 14       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 
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132 27.11.19 Hrátky s pamětí pro veřejnost 9       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

133 28.11.19 Univerzita 3. věku 34       

  V Vzdělávání seniorů v postproduktivním věku.   550,00 270,00 280,00 

134 28.11.19 Vzpomínka na Zdeňka Sokolíčka a Jana Kupku 35       

  K 

Na zakladatele vyškovského zookoutku a 

regionálního historika vzpomínají členové 

Muzejního spolku a jeho příznivci.   

0,00 180,00 -180,00 

135 02.12.19 Křest knihy Vyškovsko z nebe 33       

  K Regionální kniha leteckých fotografií.   0,00 270,00 -270,00 

136 03.12.19 
Výstava obrázků žáků vyškovských mateřských 

a základních škol 16 
  

  
  

  K Slavnostní vernisáž v prostorách knihovny.   0,00 0,00 0,00 

137 04.12.19 Virtuální univerzita třetího věku 29       

  V 
Téma přednášky: Křesťanská ikonografie a 

hagiografie.   
0,00 270,00 -270,00 

138 04.12.19 Hrátky s pamětí pro seniory a veřejnost 12       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová.   
0,00 121,00 -121,00 

139 11.12.19 Knižní výzva 35       

  K Vyhodnocení vítězů knižní soutěže.   0,00 180,00 -180,00 

140 18.12.19 Virtuální univerzita třetího věku 28       

  V 
Téma přednášky: Křesťanská ikonografie a 

hagiografie.   
0,00 270,00 -270,00 

141 19.12.19 Pojďme si zazpívat koledy 65       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera.   

0,00 270,00 -270,00 

142   Angličtina pro seniory 28 lekcí 244       

  V kurz angličtiny pro seniory, začátečníci a pokročilí   21000,00 19860,00 1140,00 

    celkem 4 831 136 319,00 132 963,00 3 356,00 

 

Komentář k Tabulce č. 1 

 

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

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

paměti, Virtuální U3V…). Příjmy z pořádání akcí v sále knihovny činily 136 319 Kč, výdaje byly  

132 963 Kč. Zisk činí 3 356 Kč a uspořádalo se zde 142 akcí. Náklady na jednu hodinu provozu v sále 

jsou 180 Kč. Akce pro veřejnost trvají většinou hodinu a půl.  
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Tabulka II – kulturní a vzdělávací akce pro školy, školská zařízení a děti ve volném čase 

Legenda: K – kulturní akce, V – vzdělávací akce 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 02.01.19 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

2 04.01.19 XBOX Games 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

3 09.01.19 Klub deskových her 1 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

4 09.01.19 Raníček 5 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

5 11.01.19 XBOX Games 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

6 14.01.19 Hrátky s Večerníčkem 5 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

7 16.01.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

8 18.01.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

9 23.01.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

10 25.01.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

11 29.01.19 Astrid Lindgrenová - život a dílo 29 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

12 30.01.19 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

13 05.02.19 Historie jazzu 27 

  V Pořad pro Gymnázium.   

14 5.2.19 Máš pod čepicí? 3 

  V Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity!   

15 08.02.19 XBOX Games 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

16 11.2.19 Hrátky s Večerníčkem 11 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

17 13.2.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

18 14.2.19 Rande s knihou 1 

  K 
Nemáte s kým slavit svátek svatého Valentýna? Naše osamělé knihy 

čekají přímo na Vás. 
  

19 18.2.19 Knihovnická lekce 12 

  V Pro MŠ Opatovice.   
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P
o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

20 15.02.19 KnihomolCon 6 

  V 
Baví Vás literatura a film? Můžete se těšit na workshopy, přednášky, 

soutěže a hry! 
  

21 20.02.19 Raníček 2 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

22 20.02.19 Klub deskových her 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

23 22.02.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

24 26.02.19 Historie jazzu 30 

  V Pořad pro Gymnázium.   

25 27.02.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

26 27.02.19 Kutikulín 3 

  K Výtvarné odpoledne pro děti od 6 let.   

27 05.03.19 Máš pod čepicí? 6 

  V Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity!   

28 06.03.19 Knihovnická lekce + pohádky 26 

  V Pro MŠ Letní pole.   

29 07.03.19 Knihovnická lekce +pohádky 26 

  V Pro MŠ Dukelská.   

30 08.03.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

31 11.03.19 Hrátky s Večerníčkem 14 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

32 12.03.19 Knihovnická lekce +pohádky 28 

  V Pro MŠ Drnovice.   

33 12.03.19 Šifrování 2 

  V 
Zajímají vás kódy? Chcete si vyzkoušet vytvořit vlastní rébus? V T-

klubu si můžete prověřit svůj úsudek. 
  

34 13.03.19 Václav Čtvrtek - život a dílo 21 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

35 13.03.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

36 14.03.19 Jak se efektivně učit 2 

  V 
Nevíte, jak si zlepšit známky? Chcete znát tipy, jak na učivo? V T-

klubu se dozvíte vše podstatné - i učit se totiž musíte naučit. 
  

37 14.03.19 Knihovnická lekce +pohádky 10 

  V Pro knihovnu Tučapy.   

38 15.03.19 XBOX Games 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

39 18.03.19 Knihovnická lekce 23 

  V Pro MŠ Palánek.   
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P
o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

40 20.03.19 Raníček 4 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

41 20.03.19 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

42 21.03.19 Knihovnická lekce 23 

  V Pro MŠ Palánek.   

43 22.03.19 Ondřej Sekora - život a dílo 17 

  V Pro Speciální školu Osvobození.   

44 22.03.19 XBOX Games 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

45 25.03.19 Zdeněk Miler - život a dílo 23 

  V Pro ZŠ Ivanovice na Hané.   

46 26.03.19 Knihovnická lekce 12 

  V Pro MŠ Revoluční.   

47 26.03.19 Čtenářský klub: Manga 1 

  V Máte rádi komiks? Pojďte si povídat o komiksu v japonském stylu.   

48 27.03.19 Roald Dahl - život a dílo 24 

  V Pro ZŠ Purkyňova.   

49 27.03.19 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

50 27.03.19 Kutikulín 1 

  K Výtvarné odpoledne pro děti od 6 let.   

51 28.03.19 Knihovnická lekce 26 

  V Pro MŠ Drysice.   

52 28.03.19 Noc s Andersenem 29 

  K Pro ZŠ Tyršova.   

53 29.03.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

54 01.04.19 Máš pod čepicí? 2 

  V Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity!   

55 02.04.19 Knihovnická lekce 20 

  V Pro MŠ Puškinova.   

56 03.04.19 Beseda o knihách na téma jaro 20 

  V Pro MŠ Jarní.   

57 03.04.19 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

58 04.04.19 Ondřej Sekora - život a dílo 18 

  V Pro ZŠ Tyršova.   

59 05.04.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

60 08.04.19 Hrátky s Večerníčkem 18 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
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o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

61 09.04.19 Muzikál 30 

  V Pořad pro Gymnázium.   

62 10.04.19 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

63 12.04.19 XBOX Games 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

64 16.04.19 Muzikál 32 

  V Pořad pro Gymnázium.   

65 17.04.19 Raníček 2 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

66 17.04.19 Klub deskových her 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

67 18.04.19 Velikonoční výtvarná dílna 24 

  K 
Můžete se těšit na velikonoční výtvarnou dílnu, povídání o zvycích a 

významu Velikonoc. 
  

68 23.04.19 Čtenářský klub: Hra o trůny 2 

  V 
Poslední řada výpravného seriálu je tu! Pojďte si připomenout nejen 

předchozí řady, ale také knihy George R. R. Martina. 
  

69 24.04.19 Knihovnická lekce + pohádky 17 

  V Pro MŠ Němčany.   

70 24.04.19 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

71 30.04.19 Slet čarodějnic a čarodějů 16 

  K 

Chcete se dozvědět zajímavosti o bylinkách či drahých kamenech? 

Jak připravit lektvary, vyzkoušet si kouzla? Vymyslet vlastní rituál? 

Otestovat si své znalosti kouzelníků, čarodějek a mágů? Na našem 

sletu si můžete zkusit vytvořit i vlastní amulet! 

  

72 03.05.19 Zdeněk Svěrák- život a dílo 27 

  V Pro ZŠ Brankovice.   

73 03.05.19 Ota Pavel- život a dílo 16 

  V Pro ZŠ Brankovice.   

74 03.05.19 XBOX Games 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

75 06.05.19 Václav Čtvrtek - život a dílo 23 

  V Pro ZŠ Ivanovice na Hané.   

76 06.05.19 Hrátky s Večerníčkem 3 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

77 10.05.19 XBOX Games 1 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

78 14.05.19 Máš pod čepicí? 1 

  V Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity!   

79 15.05.19 Pasování na čtenáře 24 

  K Pro ZŠ Tyršova.   
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

80 15.05.19 Pasování na čtenáře 25 

  K Pro ZŠ Tyršova.   

81 15.05.19 Klub deskových her 7 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

82 17.05.19 XBOX Games 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

83 20.05.19 Horory 19 

  V Pro ZŠ Brankovice.   

84 22.05.19 Raníček 3 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

85 22.05.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

86 24.05.19 Pasování na čtenáře 15 

  K Pro ZŠ Bohdalice.   

87 24.05.19 XBOX Games 1 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

88 29.05.19 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

89 03.06.19 Pasování na čtenáře 25 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

90 03.06.19 Hrátky s Večerníčkem 14 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

91 04.06.19 Celé Česko čte dětem 87 

  K Zábavné odpoledne pro děti.   

92 05.06.19 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

93 06.06.19 Knihovnou ruku v ruce 31 

  K Setkání studentů Gymnázia Vyškov a klientů z Denního stacionáře.   

94 10.06.19 Pasování na čtenáře 27 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

95 10.09.19 Pasování na čtenáře 22 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

96 11.06.19 Máš pod čepicí? 3 

  V Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity!   

97 12.06.19 Raníček 4 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

98 12.06.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

99 18.06.19 Pasování na čtenáře 17 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

100 18.06.19 Pasování na čtenáře 24 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   
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Datum Název akce 
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101 18.06.19 Pasování na čtenáře 24 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

102 19.06.19 David Walliams - život a dílo 22 

  V Beseda pro ZŠ Tyršova.   

103 24.06.19 Knihovnická lekce 18 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

104 26.06.19 Klub deskových her 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

105   Čtení před spaním 23 akcí 465 

  K pro MŠ Palánek    

106 
Červenec-

srpen 
Velká herní letní výzva 5 

  K Deskové hry - soutěž.   

107 
Červenec-

srpen 
Máš pod čepicí i v létě? 5 

  K Logické hry - soutěž.   

108 08.07.19 Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 5 

  K Tvoření z papíru.   

109 12.07.19 XBOX Games 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

110 15.07.19 Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 6 

  K Výroba loutek z Kinder vajíček.   

111 05.08.19 Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 11 

  K Drhání.   

112 12.08.19 Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 5 

  K Origami.   

113 14.08.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

114 19.08.19 Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 7 

  K Výroba paňáců z ponožek.   

115 19.08.19 Tvůrčí psaní v T-klubu 3 

  V 

Máte rádi příběhy? Chtěli byste si napsat povídku či nakreslit 

komiks, ale nevíte jak na to? Nevadí, připravili jsme pro Vás lekci 

tvůrčího psaní.   

116 26.08.19 Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 7 

  K Mandaly.   

117 26.08.19 Jam Session v knihovně 3 

  K 

Baví vás muzika? Hrajete na hudební nástroj? Jam Session je tu 

právě pro vás! Máte možnost si zahrát svoje oblíbené skladby v 

netradičním prostředí dětského oddělení a seznámit se s dalšími 

muzikanty.   

118 28.08.19 Klub deskových her 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

119 11.09.19 Knihovnická lekce 26 

  V Pro ZŠ Nádražní.   
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st
 

120 13.09.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

121 13.09.19 Beseda pro školy 30 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

122 13.09.19 Beseda se spisovatelem - Daniel Vydra 29 

  V ZŠ Morávkova   

123 14.10.19 Knihovnická lekce 28 

  V Pro SOŠ Sochorova.   

124 16.09.19 Knihovnická lekce 15 

  V Pro ZŠ Vyhlídka.   

125 16.09.19 Hrátky s Večerníčkem 7 

  K Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.   

126 18.09.19 Deskovky! 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

127 20.09.19 XBOX Games 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

128 24.09.19 Knihovnická lekce 19 

  V Pro ZŠ Jarní.   

129 24.10.19 Knihovnická lekce 30 

  V Pro SOŠ Sochorova.   

130 25.09.19 Raníček 3 

  K Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.   

131 25.09.19 Knihovnická lekce 22 

  V Téma: Deskovky!   

132 26.09.19 Knihovnická lekce 4x 65 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

133 27.09.19 XBOX Games 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

134 01.10.19 Pasování na čtenáře 18 

  K Pro ZŠ Morávkova.   

135 01.10.19 Pasování na čtenáře 17 

  K Pro ZŠ Morávkova.   

136 02.10.19 Michal Hvorecký 26 

  V Beseda se spisovatelem pro gymnázium   

137 02.10.19 Deskovky! 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

138 02.10.19 Knihovnická lekce + ilustrátoři 2x 60 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

139 04.10.19 XBOX Games 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   
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140 07.10.19 Hrátky s Večerníčkem 8 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.   

141 09.10.19 Deskovky! 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

142 09.10.19 Knihovnická lekce 15 

  V Pro ZŠ Moravské Málkovice.   

143 11.10.19 XBOX Games 7 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

144 14.10.19 Knihovnická lekce - Franz Kafka 19 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

145 15.10.19 Knihovnická lekce - Franz Kafka 10 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

146 15.10.19 Máš pod čepicí? 4 

  V Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity!   

147 16.10.19 Knihovnická lekce 9 

  V Pro ZŠ Vyhlídka.   

148 23.10.19 Knihovnická lekce - Deskovky! 19 

  K Pro ZŠ Nádražní.   

149 24.10.19 Knihovnická lekce 28 

  V 1. SOŠ Sochorova   

150 25.10.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

151 29.10.19 Kutikulín 8 

  K Podzimní výtvarná dílna.   

152 01.11.19 XBOX games 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

153 04.11.19 Hrátky s Večerníčkem 6 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 let do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.   

154 06.11.19 Deskovky! 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

155 08.11.19 Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 2x 160 

  V Pro ZŠ Nádražní.    

156 08.11.19 XBOX Games 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

157 12.11.19 Beseda s ilustrátorkou Markétou Vydrovou 2X 200 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

158 13.11.19 Raníček 5 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 let do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.   

159 13.11.19 Deskovky! 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   
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160 20.11.19 Knihovnická lekce 25 

  V Pro ZŠ Morávkova.   

161 20.11.19 Deskovky! 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

162 22.11.19 Beseda k 17. listopadu 27 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

163 27.11.19 Knihovnícká lekce + pohádky 18 

  V Pro MŠ Palánek.   

164 27.11.19 Deskovky! 6 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

165 30.11.19 Den pro dětskou knihu 42 

  K Téma: David Walliams a jeho knihy.   

166 02.12.19 Hrátky s Večerníčkem 7 

  K Aktivizační program pro děti od 2,5 let do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.   

167 06.12.19 S kočárkem do knihovny 62 

  K 
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na 

téma: Vánoční jarmark.   

168 10.12.19 Máš pod čepicí? 7 

  V Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity!   

169 11.12.19 Raníček 2 

  K 
Aktivizační program pro děti od 2,5 let do 6 let a jejich doprovod. 

Výtvarné činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.   

170 11.12.19 Deskovky! 3 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

171 12.12.19 Astrid Lindgrenová - život a dílo 18 

  V Pro ZŠ Dražovice.   

172 12.12.19 Jam Session v knihovně 2 

  K Setkání a společné hraní na hudební nástroje.   

173 14.12.19 Vánoční dílnička 5 

  K Dekorace ze starých knih + kvíz. - stánek město   

174 16.12.19 Knihovnická lekce 30 

  V Pro ZŠ Nemojany.   

175 17.12.19 Vivaldiano 65 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

176 17.12.19 Vánoční kutikulín 4 

  K Tvorba vánočních ozdob z korálků, drátků a papíru.   

177 18.12.19 Knihovnická lekce 23 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

178 18.12.19 Deskovky! 2 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

179 19.12.19 Vánoční kutikulín 4 

  K Tvorba vánočních ozdob z korálků, drátků a papíru.   
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180 19.12.19 Knihovnická lekce 25 

  V Pro ZŠ Hoštice Heroltice.   

181 19.12.19 Knihovnická lekce 14 

  V Pro ZŠ Hlubočany.   

182 20.12.19 XBOX Games 4 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

183   Čtení před spaním 23 akcí 236 

  K pro MŠ Palánek   

    Celkem 3 353 

 

 

 

 

Pravidelná akce S kočárkem do knihovny se koná v našich prostorách již 16 let. 
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Tabulka III – akce Klubu přátel KKD 
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Datum Název akce 
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1 09.01.19 Valná hromada spolku Klub přátel KKD 82 

  K 
Rekapitulace činnosti a finančního hospodaření Klubu v roce 2018, plány na rok 

2019. 
  

2 15.01.19 Literární čaj s Martinem Vopěnkou 40 

  K Beseda s českým spisovatelem, publicistou a nakladatelem.   

3 24.01.19 Večery pod lampou 39 

  K 
Setkání s olomouckým autorem Jaroslavem Irovským, který byl Městskou 

knihovnou v Praze zařazen na seznam pozoruhodně píšících českých spisovatelů. 
  

4 19.02.19 Literární čaj s Petrou Dvořákovou 44 

  K Beseda s českou spisovatelkou a scénáristkou, držitelkou ceny Magnesia Litera.   

5 19.03.19 Literární čaj s Milenou Štráfeldovou 36 

  K Beseda s redaktorkou Českého rozhlasu a spisovatelkou.   

6 02.04.19 Literární čaj se Zorou Castillo 39 

  K Beseda s regionální spisovatelkou.   

7 15.04.19 Literární čaj s Pavlem Kosatíkem 78 

  K Beseda s novinářem, scénáristou a spisovatelem.   

8 06.05.19 Literární čaj s Alenou Mornštajnovou 76 

  K Beseda s nejpopulárnější českou autorkou knih pro dospělé i děti.   

9 25.11.19 Jiří Dědeček a Tereza Brdečková - 30 let od sametové revoluce 61 

  K Spíše vesele pojatý večer autorského čtení dvou literátů prokládaný autorskými 

písničkami.   

    celkem 495 

 

 

Komponovaný večer S námi přijde zákon – ve spolupráci s Klubem přátel KKD 
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Tabulka IV – výstavy a vernisáže v prostorách knihovny 
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1 LEDEN Každý obraz je kousek mne 390 

  K Výstava obrazů Ireny Mikulové v prostorách knihovny.   

2   Luděk Vymazal: Obrazy 220 

  K Výstava ve Velkém sále knihovny.   

3 LEDEN Vánoční výstava 150 

  K Výstava v Dětském oddělení KKD.   

4   Ptáci 170 

  K Výstava v Dětském oddělení KKD.   

  ÚNOR 100. výročí založení Českého červeného kříže 220 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.   

5 BŘEZEN Podkarpatská Rus - pralesy, poloniny, lidé 450 

  K Výstava fotografií Pavla Klvače v sále KKD. Doplněno tematickou literaturou.   

6   
Spřízněni volbou. Podkarpatské a rusínské inspirace a výzvy v české 

literatuře 
280 

  K 
Výstava NK ČR - Slovanské knihovny a Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 

ve 2. podlaží knihovny. 
  

7 DUBEN Knihovna ve Vyškově 1919 - 2019   

  K 
Výstava k výročí Zákona o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. V 

Turistickém a informačním centru, Masarykovo nám., Vyškov.   

8 KVĚTEN Toulky krajinou  390 

  K Výstava obrazů Ladislava Rolného v prostorách knihovny.   

9   The Tap Tap načerno 320 

  K Výstava kresleného humoru.   

10 ČERVEN Voda 190 

  K Výstava prací žáků ZUŠ Vyškov v Dětském oddělení KKD.   

11 ZÁŘÍ Vesmír a jiné světy 330 

  K Výstava obrazů Ladislava Pořízky v prostorách knihovny.   

12   Stromy 120 

  K Výstava fotografií Michaely Tvrdíkové a tematické literatury v sále KKD.   

13   S námi přijde zákon: Literární kronika První republiky 150 

  K 
Výstava ve 2. podlaží knihovny. Pořádáme v rámci oslav 100. výročí zákona o 

knihovnách. 
  

14 ŘÍJEN Literární kronika první republiky 130 

  K Výstava v prostorách knihovny.   

15   Knihovna ve Vyškově 1919-2019 230 

  K Výstava v prostorách knihovny.   

16   Krásy Vyškovska 240 

  K Výstava v sále knihovny.   

17   Panenky 320 

  K Výstava panenek Nadi Olejníčkové a dětských ilustrací Markéty Vydrové   
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18 LISTOPAD Návrat k sobě 350 

  K Výstava v prostorách knihovny.   

19   Propojeni: Výstava fotografií ukazuje krásu dobrovolnictví 170 

  K Výstava v prostorách knihovny.   

20 PROSINEC Výstava obrázků žáků vyškovských mateřských a základních škol 150 

  K Výstava ve 2. podlaží knihovny.   

21   Vánoční výstava  125 

  K Výstava prací žáků ZUŠ Vyškov v Dětském oddělení KKD.   

22   Vánoční výstava 750 

  K Prodejní výstava vánočních dekorací ve velkém sále knihovny.   

    celkem 5 845 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka V – IT kurzy v počítačové učebně 
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1 05.03.19 Internetová školička pro seniory - začátečníci 6 

2 12.03.19 Internetová školička pro seniory - začátečníci 6 

3 19.03.19 Internetová školička pro seniory - začátečníci 6 

4 25.03.19 Internetová školička pro seniory - začátečníci 6 

5 01.10.19 Počítačová gramotnost pro začátečníky 8 

6 08.10.19 Počítačová gramotnost pro začátečníky 8 

7 15.10.19 Počítačová gramotnost pro začátečníky 8 

8 22.10.19 Počítačová gramotnost pro začátečníky 8 

9 05.11.19 Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé 5 

10 12.11.19 Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé 5 

11 19.11.19 Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé 5 

12 26.11.19 Počítačová gramotnost pro mírně pokročilé 5 

    Celkem 76 
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 Tabulka VI – akce města pořádané v sále knihovny 
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1 13.02.19 Veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu Vyškova 53 

  V Setkání vedení radnice s občany    

2 12.03.19 Setkání vedení radnice s občany  55 

  V 
Představení Programového prohlášení Rady Města Vyškova (pro volební 

období 2018-2022). 
  

3 24.05.19 Volby    

4 25.05.19 Volby    

5 26.09.19 Family Friendly 29 

    celkem 137 

 

 

Tabulka VII – pronájmy akcí v sále knihovny 
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1 21.01.19 
Tuktukem z Bangkoku domů s Tomíkem 

na cestách 
49 1 500,00 270,00 1230,00 

2 07.02.19 Ulita - dramatický kroužek 6 200,00 121,00 79,00 

3 13.02.19 OHK 48 4 800,00 900,00 3900,00 

4 19.02.19 OHK 50 2 400,00 540,00 1860,00 

5 21.02.19 MAS MAP 22 1 100,00 360,00 740,00 

6 05.03.19 SOS Brno 53 2 400,00 1308,00 1092,00 

7 05.03.19 MAS MAP 12 1 000,00 360,00 640,00 

8 12.04.19 MAS MAP 35 3 150,00 720,00 2430,00 

9 18.05.19 100 let skautingu ve Vyškově 122 1 200,00 360,00 840,00 

10 03.06.19 
Partnerské vztahy z pohledu karmické 

numerologie a astrologie 
19 1 200,00 270,00 930,00 

11 11.06.19 
Tradiční čínská medicína a (ne)všední 

život v naší době 
37 600,00 270,00 330,00 

12 06.07.19 Pronájem T-klubu 35 200,00 121,00 79,00 

13 10.10.19 MAS MAP 45 2 700,00 1620,00 1080,00 

14 11.10.19 MAS MAP 35 2 100,00 1080,00 1020,00 

15 17.10.19 MAS MAP 45 4 000,00 2408,00 1592,00 

16 09.12.20 Pořad k 17. listopadu 48 300,00 180,00 120,00 

17 14.12.19 Vzpomínkový pořad Drnky 20. výročí 160 1 950,00 1200,00 750,00 

18 13.12.19 SOS Brno 20 5 600,00 3 052,00 2 548,00 

    celkem 841 36 400,00 15 140,00 21 260,00 
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Tabulky akcí: 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 a Standardy 

veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovanými knihovnami 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 zůstal v roce 2019 beze změn, ale stav pracovních úvazků z důvodu nízkého přidělení 

finančních prostředků jsme museli ponechat snížený jako v roce 2018, o 0,2 úvazků, na současné 3,0 

úvazky.  

V  roce 2019 také zůstal omezen nákup knih do výměnných fondů. Původní plán byl 172 tis. 

Kč, ale vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovníka, byl nákup za ušetřené finanční 

prostředky navýšen o 47 tis. Kč. Mohli jsme tak vyčlenit částku 219 tis. Kč, což je ovšem pouze 13,5 

% z rozpočtu.  

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

s 10 pobočkami a 68 knihoven je neprofesionálních s 1 pobočkou. Pověřená knihovna provozuje dvě 

pobočky. 

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

podmínkách. S vedením obce jsme jednali o zrušení knihovny, je podána žádost o zrušení knihovny 

na Ministerstvo kultury. Zatím nemáme zpětnou vazbu. 

V Kučerově byla knihovna přestěhována do nových prostor a vybavena novým nábytkem. 

V letošním roce začala nově pracovat obnovená knihovna v Uhřicích. Zatím se zaměřuje na dětské 

návštěvníky, pořádá častá setkání maminek s dětmi a výtvarné dílničky. Má uložený knihovní fond do 

AKS. Knihovník  se  změnil v Uhřicích, Tučapech, Komořanech, Rousínově, Chvalkovicích, 

Heršpicích, Rostěnicích, Velešovicích a Lysovicích. Noví pracovníci byli proškoleni na práci 

s knihovním systémem ARL a v knihovnických činnostech.  

Konzultační činnost a metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení konkrétních problémů 

v knihovnách, dotace JMK, projekty MK, knihovní systém, statistiky, dotazníky, jednání se 

zřizovateli, kulturní akce a další. Konzultace v naší knihovně jsou využívány ve velké míře. Jde o již 

osvědčenou e-mailovou konzultaci, kterou řešíme mnoho problémů a v co nejkratších termínech, často 

ihned. Díky našemu knihovnímu systému ARL s přístupem přes internet, jsme také schopni vše 

realizovat průběžně. Většina požadavků (odpisy, statistiky, výstupy ze systému, nastavení systému, 

opravy chyb a další) a problémů je tak vyřešena mnohdy ihned, nejpozději do několika dnů. 

Pravidelné konzultace s pracovníky obcí i knihovníky probíhají v rámci rozvozů knih. Další se 

uskutečňují obvykle při návštěvě knihovníků v pověřené knihovně při výběru knih z výměnných 

fondů nebo novinek. Práci metodiček provádíme efektivně, s knihovníky jsme stále v kontaktu. Již 

tradičně byl vypracován Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov za rok 2018, který spolu 

s materiály  Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám a Standard pro dobrý fond 

(vydáno NK CŘ) využíváme při metodických návštěvách a jednáních. Vytvořili jsme také dokument 
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Knihovny k inspiraci, ve kterém jsou fotografie knihoven, které využily dotaci z Jihomoravského 

kraje, a jejich interiér se výrazně zlepšil. Tyto materiály jsou také na webu KKD v sekci pro knihovny.  

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

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

nábytkem, zaškolení nových knihovníků, popřípadě konzultace, jaké by knihovna mohla pořádat 

akce a aktivity. Během metodických návštěv často jednáme i s představiteli obcí o situaci v knihovně.  

Ve Slavkově proběhlo na jaře jednání za účasti vedení zámku o dlouhodobě špatné situaci 

v knihovně. Další metodické návštěvy byly zaměřeny na zahájení revize knihovny a na řešení 

problémů spojených s revizí a aktualizací fondu (řešení duplicit, oprava záznamů a další). 

V Rousínově nastoupila nová knihovnice. Vzhledem k tomu, že nemá s prací v knihovně zkušenosti, 

proběhlo více konzultací a návštěv. V Ivanovicích na Hané, i když dotaci z JMK neobdrželi, obec 

investovala do částečné obměny regálů pro děti a vznikl i dětský koutek.  

Metodické návštěvy se uskutečnily v knihovně Drnovice, Heršpice, Hvězdlice (reorganizace 

prostor a vhodnější uspořádání vybavení), Hostěrádky, Ježkovice, Komořany, Lovčičky, Lysovice 

(řešení situace při změně knihovníka), Nížkovice, Orlovice, Snovídky, Tučapy, Uhřice, Rychtářov, 

Křenovice, Slavkov, Habrovany, Rousínov, Bučovice, Ivanovice na Hané, Brankovice a další. 

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

včetně srovnání se standardy. 

Porady knihovníků: v dubnu a listopadu se uskutečnila porada profesionálních knihovníků 

v pověřené knihovně (v dubnu za účasti pracovníků MZK). Proběhlo zhodnocení regionálních funkcí 

za rok 2018. S knihovníky profesionálních knihoven operativně řešíme vzniklé problémy. Seznámili 

jsme je se vzdělávacími akcemi v naší i Moravské zemské knihovně a postupujeme jim nové 

informace z oboru. Zápisy z porad jsou zveřejněny na webových stránkách pověřené knihovny  

a zasílány knihovníkům. Porad se zúčastnilo 11 knihovníků.   

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 2018. Seznámili jsme 

účastníky formou prezentace s čerpáním dotací JMK na obnovu knihoven od jejího vzniku a ukázali, 

jak knihovny dotace využily. Bylo nabídnuto vzdělávání v pověřené knihovně i vzdělávání v MZK. 

Navrhli jsme možnost pořídit výpůjční protokoly k webové katalogizaci a tím rozšířit své služby. 

Proběhlo tradiční ocenění nejlepší knihovny regionu, které udělujeme již jedenáctým rokem. Nejlepší 

knihovnou regionu za rok 2019 se stala knihovna v Hostěrádkách-Rešově. Poděkování za dobrou 

práci bylo uděleno knihovníkům v Orlovicích, Podomí a Hvězdlicích. Do soutěže Komunitní 

knihovna vyhlášené Moravskou zemskou knihovnou pro Jižní Moravu se přihlásily knihovny 
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Nemojany, Letonice, Nížkovice, ale na umístění nedosáhly. Obou porad se zúčastnilo 51 knihovníků i 

několik starostek  obcí. 

Vzdělávání knihovníků – v březnu proběhla dvě školení zejména pro nové knihovníky Jak 

má pracovat dobrá knihovna. V září proběhla dvě školení: Novinky ve výpůjčním systému ARL a 

Práce s dětským čtenářem. V plánu bylo ještě školení Webové výpůjčky v ARL, ale pro nemoc 

metodika se nekonalo. 

Pověřená knihovna uspořádala již třetím rokem jednodenní zájezd do knihovny v jiném 

regionu. Tentokrát to byla knihovna Třinec. Knihovníkům regionu jsme nabídli možnost se také 

zúčastnit. Nabídku využilo 16 knihovníků.  

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 přepsány, 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 sami. Při revizi zároveň probíhá aktualizace knihovního 

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

systému. Uskutečnilo se 14 revizí: Hvězdlice, Ježkovice, Orlovice, Snovídky, Bošovice, Dražovice, 

Kučerov, Nevojice, Podomí, Rašovice, Slavkov, Nemochovice. Pracovnice pověřené knihovny 

provedly na přání OÚ revizi v Lysovicích a vypracovaly předávací protokol při výměně knihovníka. 

Také v Němčanech jsme revizi provedli sami vzhledem k handicapu knihovnice. Aktualizaci a odpisy 

provedly pracovnice pověřené knihovny ve Slavkově, Hvězdlicích, Habrovanech, Křižanovicích, 

Drnovicích, Rašovicích, Komořanech, Dražovicích a Snovídkách.  

Do Výměnného fondu (VF) jsme koupili a zpracovali 1 088 knih za finanční částku  

315 758 Kč (po slevě 218 426 Kč). Roční rozpočet na nákup výměnného fondu činil 219 000 Kč. 

V současné době je ve výměnném souboru 27 033 knihovních jednotek.  

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

jsou ihned rozebrány. Průběžně bylo vyexpedováno 360 souborů s 13 723 knihami.  

Nákup a zpracování KF z prostředků obce jsme realizovali pro 63 obcí. Nově nakupujeme 

pro knihovny Uhřice a Zbýšov. Celkově se rozpočet na nákup zapojených knihoven pro rok 2019 

zvýšil na 560 500 Kč.  

Celkově jsme nakoupili obcím knihy za finanční částku 822 001 Kč (po slevě 568 434 Kč)  

a zpracovali 2 653 knih, které byly v 316 placených souborech vyexpedovány přímo na jednotlivé 

knihovny. Zpracovali jsme 3 129 dokumentů, což je nad rámec nákupu 476 darů z obcí. 

Z regionálních prostředků jsou hrazeny náklady na zpracování a expedici.  
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Servis výpočetní techniky – v knihovnách Hvězdlice, Ježkovice, Orlovice, Snovídky  

a Slavkov, Drnovice, Hostěrádky, Bošovice, Heršpice, Holubice, Brankovice, Nemochovice, 

Topolany, Křenovice, Dražovice, Podomí, Kučerov, Bohdalice, Rašovice jsme  provedli úpravy 

nastavení v knihovních systémech nebo  instalaci nové verze Client Z39.50. 

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 hromadná doprava, ale i služební automobil, kterým jsme najeli celkem 3 760 km.  

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

má, včetně pověřené knihovny, 73 knihoven, což je 97 %. Fond knihovny Uhřice jsme uložili do 

systému v letošním roce a zůstává jen knihovna v Kojátkách. Naše pracovnice kontrolují a opravují 

případné chyby, které vznikají při ukládání záznamů do regionálního katalogu.  

Projekty – v prvním čtvrtletí roku 2019 Jihomoravský kraj opět vyhlásil dotační řízení na 

vybavení knihoven. Z vyškovského regionu požádalo 11 obcí. 9 z nich peněžní prostředky získalo  

a dvě žádosti byly zamítnuty. Peněžní prostředky z dotací knihovny nejčastěji využijí na pořízení 

nových regálů, sedacího nábytku, podporu kulturních aktivit. Všem knihovnám zapojeným do 

projektu jsme nabídli pomoc při realizaci. I v letošním roce se šest knihoven zapojilo do projektu Jižní 

Morava čte, který je rovněž podporován Jihomoravským krajem. Do projektu Česká knihovna se 

zapojil kromě pověřené knihovny Slavkov, Rousínov a Ivanovice na Hané.  

 Kulturní činnost – na podporu čtenářství vyhlásila pověřená knihovna i v letošním 

roce pro knihovny regionu Čtenářskou výzvu ve variantách pro dospělé a mládež. Podle informací od 

knihovníků se setkala s příznivým ohlasem. Připravili jsme také pro knihovny hru Pátračka na motivy 

únikových her a materiály pro akce s malými dětmi Malý tvořivec. Jde o kompletně připravené 

materiály, které mohou knihovníci při akcích využít. Do výměnného souboru jsme zakoupili sadu 

knih s metodickými materiály pro práci na podporu čtenářství pro první stupeň základní školy. 

V Nemojanech a Drnovicích uskutečnila Eva Kalivodová cestopisnou přednášku Z Hané do Himálaje.  

Také jsme navázali spolupráci s MAS Vyškovsko a Slavkovsko, kde je jedna z priorit pro roky 

2019 a 2020 podpora čtenářství na školách. Pověřená knihovna je v kontaktu s pracovnicemi MAS. 

V pracovních skupinách pro čtenářskou gramotnost je Jarmila Urbánková (knihovna Slavkov)  

a Jaroslava Barová (knihovna Vyškov). V letošním roce se již uskutečnily 3 vzdělávací akce pro 

ředitele a pedagogy v pověřené knihovně a proběhly také v Rousínově a na Slavkovsku. 

Celkově lze říci, že úroveň knihoven regionu se zvyšuje jak po stránce vybavení, díky dotaci 

JMK, tak po stránce nabízených služeb a kulturní činnosti. Na obcích přijali myšlenku, že pěkná 

knihovna přiláká více uživatelů a aktivní knihovnice pozvedne úroveň kulturního dění na obci.  



 57 

Výkaz regionálních funkcí za rok 2019 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2019 

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 80 

7   počet poskytnutých konzultací 688 

8   počet metodických návštěv 113 

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 17 

14   počet všech vzdělávacích akcí 10 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 4 

16   počet všech účastníků 132 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 25 

18   počet všech vyučovacích hodin 17 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 8 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 38 

22   počet akcí 6 

23   počet účastníků 62 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 19 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  38 140 

27   počet revidovaných knihoven 14 

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

29   počet obsloužených knihoven 63 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 2 653 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 63 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 3 129 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2019 27 033 

36   roční přírůstek VF 1 044 

37   roční úbytek výměnného fondu 440 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 008 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce   

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

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 87 

43   počet expedovaných souborů 360 

44   počet svazků v souborech 13 723 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

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

47   počet akcí, zásahů 19 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 87 

50   počet ujetých km 3 760 
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Řídící činnost 

V letošním roce nám byl zřizovatelem navýšen rozpočet na růst mezd, energie a po letech i na 

nákup knih. Díky účelovým příspěvkům jsme mohli realizovat již delší dobu odkládané akce – nákup 

nových kancelářských židlí, výměnu čalounění židlí v Dětském oddělení ad. 

Rozpočet na knihy byl oproti předešlým létům navýšen o 50 tis. – o 40 tis. na knihy a 10 tis. na 

zvukové dokumenty, převážně audioknihy. Cena knih se každoročně navyšuje (viz Knihovní fondy)  

a ubývá tak počet nakoupených knih a CD. Proto jsme tento krok velmi uvítali. Abychom ale dosáhli 

počtu nakoupených knih před snížením rozpočtu v roce 2009, kdy jsme měli 3 977 nakoupených 

dokumentů za rok (loni bylo nakoupeno 3 291), potřebovali bychom tuto položku rozpočtu ještě více 

navýšit.  

Knihy nakupujeme po jednom, výjimečně po dvou kusech, což je nedostatečné a na žádané 

tituly jsou stále dlouhé rezervace.  

Projekty – do dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR v části Knihovna 

21. století jsme podali projekt Když literatura spojuje národy (Česko-slovenská oslava 100. výročí 

prvního Knihovního zákona). Obdrželi jsme částku 15 tis Kč. Projekt byl úspěšně realizován. 

Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány finančně podpořila akce Vyškovský 

cedník, Pátračka, Knižní výzva a nákup edukačních hraček v projektu Hraním a čtením k rozvoji 

dítěte. 

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

2019 nám zřizovatel poskytl 40 tis. Kč. K 100. výročí vzniku Československa jsme se v březnu ještě 

vrátili komponovaným večerem Krajinou Podkarpatské Rusi. Vzpomínky na 30. výročí sametové 

revoluce jsme zahájili březnovou přednáškou předního historika Jiřího Suka Česká a slovenská 

veřejnost v listopadu a prosinci 1989. Na podzim jsme tomuto výročí dále věnovali besedu s předním 

českým fotografem Tomki Němcem, osobním fotografem Václava Havla a komponovaný večer 

Listopad 1989 ve Vyškově – vzpomínky účastníků. V pátek 18. října jsme obsáhlým komponovaným 

večerem S námi přijde zákon oslavili 100. výročí Knihovního zákona (zákon č. 430/1919 Sb., o 

veřejných knihovnách obecních). 

Letos jsme znovu zařazeni v programu VISK 8/A Informační zdroje mezi zvýhodněné uživatele 

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

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

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

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

tentokrát v hodnotě 7 400 Kč. Samozřejmě jsme pomohli realizovat tento projekt i ostatním 

profesionálním knihovnám našeho regionu. 
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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 a Divadelní představení.   

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, Biblioterapie v knihovnické praxi a jiné. Dále se 

pracovnice účastnily celostátních konferencí Sto let regionu a regionální literatury v Ostravě  

a Regionální funkce v Pardubicích. V Luhačovicích se uskutečnil seminář k novinkám v knihovním 

systému ARL. Každoroční jsou také proškolování v ekonomické i personální legislativě. Probíhají 

školení zaměstnanců v práci s knihovním systémem a PC technikou. Pracovní porady pro vedoucí 

oddělení se konaly každé pondělí a na jednotlivých odděleních pak probíhaly průběžně. Porada všech 

zaměstnanců KKD se konala třikrát. 

Pravidelná účast pracovníků na poradách knihoven pověřených výkonem RF v Jihomoravském 

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

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

Správa budovy – šestnáctý 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: 

Zastínění atria – vzhledem k tomu, že se během roku 2018 nepodařilo s firmou PELZ 

realizovat opakovaně slibovanou opravu 15 let staré a poškozené stávající rolety, byl zpracován  

(a radou města v květnu 2019 schválen) investiční záměr na její výměnu. Úspěšně vybrat firmu se 

podařilo až ve třetím výběrovém řízení v listopadu. V prosinci byla s uzavřena smlouva o dílo 

s firmou Tomáš Šimský – Louvre design. Instalace rolety bude realizována v dubnu 2020. 

Střešní krytina – od června do září byla firmou VESTAV group s.r.o. realizována výměna 

střešní krytiny, která byla ukončena podle plánu 7. 9. 2019. 

Oprava popraskané fasády v SZ rohu budovy – proběhla v srpnu v součinnosti se stavbou 

lešení při výměně střešní krytiny. 

Penetrace oken – realizace byla zařazena do plánu na rok 2020. 

Drobné opravy a údržba – výměna pantů a seřízení hlavních vchodových dveří, roční servis 

auta, měření spalin u kotle vytápění, oprava úniku vody z kompenzátoru v kotelně, osekání 

popraskané okenní špalety, oprava rozvodu chladné vody u tanečního sálu ZUŠ, oprava optické 

závory výtahu, likvidace drobné havárie poruchy odpadu kondenzátu ze vzduchotechniky (T-klub), 

výměna pohonů střešních oken atria, oprava rozvodů chlazení v sále ZUŠ, výměna ovládacího panelu 

vzduchotechniky do veřejného internetu ad. 
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Revize – veškeré revize v budově jsou prováděny v požadovaných termínech, a to za 

součinnosti správce budovy, případně správce LAN s externím bezpečnostním technikem. Proběhlo 

celkem 38 revizí (EPS+HZDS, požární klapky, hasicí přístroje, hydranty, el. spotřebiče, el. rozvaděče, 

posuvné dveře ad.) 

Technické vybavení – HW, SW – pokračovala realizace projektu „Modernizace datové sítě  

a IT infrastruktury pro zajištění stávajících a nových funkčností informačního systému KKD Vyškov“. 

V roce 2019 šlo o dílčí části „Etapa 3: Rekonstrukce – serverová část“ a „Etapa 4: Dokončení“. 

V rámci technické přípravy byly vybudovány doplňující uzemňovací body do serverovny. Proběhlo 

výběrové řízení na dodávku „Rekonstrukce – serverová část“, ve kterém vyla vybrána firma K-net 

Technical International Group s.r.o. Dodávka serveru a jeho nasazení do provozu proběhlo v závěru 

měsíce srpna. Změna serverové technologie je natolik výrazná, že bude nutná účast správce IT alespoň 

na základním školení tohoto systému dle finančních možností knihovny. 

Pro urychlení následných činností bylo již v květnu realizováno poptávkové řízení na nákup PC 

techniky (Etapa 4), jejíž využití je vázáno na realizaci rekonstrukce serverové části. Bylo nakoupeno  

5 PC, které nahradily v provozu stávající on-line katalogy vybudované na platformě LINUX jako 

jednoúčelové kiosky. Dále bylo dokoupeno: 1PC do serverovny, 2 ks notebooků a tiskárna – 

pracoviště „pokladna“. 

Byl realizován nákup nového dataprojektoru OPTOMA, nahrazující stávající projektor CASIO, 

v sále knihovny. Toto nové zařízení umožňuje díky svému výkonu plně využít prostorových dispozic 

našeho sálu – rozměr zobrazení, rozlišení, světelný výkon. Dále byly dokoupeny 3 snímače čárového 

kódu nahrazující postupně vyřazované opotřebované kusy. (Projektor CASIO nebyl vyřazen, nahradil 

projektor v PC učebně, který již výkonnostně nestačil na osvětlení daného prostoru). 

V průběhu roku bylo vyřazeno deset PC a jeden notebook pořízené v letech 2000 – 2011. Dále 

byly vyřazeny snímače čárového kódu a 2 UPS s nerentabilními náklady na opravu. Veškerá technika 

byla nahrazena. Všechna nově zakoupená technika je nasazena do provozu a je plně funkční. 

V roce 2020 končí podpora pro OS Windows 7. Stanice s tímto systémem jsou a budou stále 

funkční. Na základě posouzení nákladů pro upgrade na Windows 10 PRO bude řešeno dokoupení 

RAM pamětí nutných pro provoz nebo potřeba nákupu nové techniky. Jedná se o počítačovou učebnu 

(technologie z roku  2014) a služební stanice v prostorách pro veřejnost (pořízeny v roce 2016). 

Proběhlo testování provozu nového antivirového programu Bitdefender. Použití jiného antiviru 

je dáno narůstajícím náklady na provoz stávající aplikace. Bohužel se s dodavatelskou firmou 

nepodařilo odladit všechny náležitosti provozu. Proto bylo realizováno prodloužení licence na 

stávající program AVG. Další testování je plánováno po nasazení a odladění provozu  nového 

síťového prostředí Windows. 
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V závěru roku proběhla montáž rampy pódiového osvětlení v sále, ovládané přenosným 

počítačem (tabletem). Její funkce a výkon vytvoří kvalitnější prostředí pro komponované pořady. 

Spolupráce – ředitel knihovny se pravidelně účastní porad ředitelů knihoven pověřených 

výkonem RF v JMK (letos v MZK a v Městské knihovně Hodonín). V loňském roce se stal se novým 

členem oborové organizace SKIP. Ve SKIP působí i další zaměstnanci KKD: Zdeňka Adlerová (do 

5/2019 předsedkyně Sekce knihovníků – trenérů paměti a současně i dlouhodobě působí jako lektorka 

tréninku paměti), ekonomka Soňa Křetinská současně ve svém volném čase působí jako pokladní 

regionální organizace. Celkem šest našich zaměstnanců je členem SKIP, což je i v celostátním měřítku 

velmi dobré zastoupení. 

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. Od loňského roku pokračuje spolupráce na kulturních aktivitách se spolkem 

Diogenes, v rámci které jezdí knihovnice číst do Habrovanského zámku a také čtou dětem v MŠ 

Palánek a MŠ Havlíčkova. Dle svých možností se snažíme vycházet vstříc svému zřizovateli, od roku 

2012 se konají v sále knihovny volby tří městských okrsků. 

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. Ve čtvrtek 30. května proběhla prohlídka pracoviště 

knihovny MUDr. Janou Pavlasovou, při které byl mj. zkontrolován a doplněn obsah lékárniček. 

Ve dnech 2. a 3. května proběhla v knihovně kontrola Oblastního inspektorátu práce, při které 

byly zjištěny čtyři drobné nedostatky, které byly v průběhu kontroly odstraněny. 

Propagace – na významné akce v knihovně bychom potřebovali masivnější propagaci 

v regionálním tisku, což by vyžadovalo investici do placené inzerce. S aktuálním děním jsou uživatelé 

seznamováni především prostřednictvím e-mailů, několika webových stránek a sociálních sítí. 

Informace o dění v knihovně čtenáři naleznou pochopitelně i v prostorách knihovny. Náš měsíční 

program a naše aktivity pravidelně zveřejňujeme ve Vyškovském zpravodaji. 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. Mimo to informujeme o své činnosti v regionálním, celorepublikovém  

i knihovnickém tisku. Nejvíce příspěvků: bylo uveřejněno ve Vyškovském deníku – 141, na webu 

Vyskovsky.denik.cz – 100, ve Vyškovských novinách – 75, Vyškovském zpravodaji – 30, v 5+2 dny – 1, 



 62 

v Mladé frontě Dnes – 1, v Právu – 1, na webu Vyskovsko.info – 7. Propagace knihovny probíhá také 

v celostátních i regionálních médiích:  ČT v Událostech v regionech – 2, v Českém rozhlasu Brno – 1.  

V sobotu 6. dubna odvysílal Český rozhlas Brno v literárně-publicistickém pořadu Aleny 

Blažejovské Zelný rynk obsáhlou reportáž z komponovaného večera Krajinou Podkarpatské Rusi, 

který proběhl v naší knihovně v pátek 29. března. Pořad se stopáží 26:26 je k poslechu on-line na 

webu ČRo. 

O naší činnosti informuje vyškovská televize VYMIK (Vyškovský městský informační kanál) 

uvádí týdenní pozvánky na naše akce a reportáže ze zvlášť významných událostí. 

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 uživatele, zejména studenti zpracovávající diplomové práce. V zorném úhlu 

našeho zájmu nejsou tedy jen personálie, nýbrž i místopis, tedy vše, co se vztahuje k Vyškovu či 

Vyškovsku. 

Regionální tématice se věnují i pravidelné výstavy v prostorách knihovny a vždy jednou do roka 

i výstava v TIC – letos v termínu od 1. do 26. dubna proběhla ke 100. výročí knihovního zákona 

výstava Knihovna ve Vyškově 1919–2019. 

V programu knihovny pokračovaly v loňském roce nově zařazené literárně-kulturní vycházky 

ulicemi Vyškova – Po stopách osobností. Ve dnech 14. 5 a 18. 6. proběhla opakovaně v pořadí třetí 

tematická vycházka a 24. 9. vycházka čtvrtá. 

Ředitel knihovny publikoval v celostátním časopise Veronica text o vyškovském učiteli  

a výtvarníkovi Josefu Kachlíkovi – P. Klvač: Chvála zeleně v kresbách Josefa Kachlíka, Veronica  

č. 2/2019, roč. XXXIII., s. 28-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


