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Úvodní slovo 

Letošní rok byl pro naši knihovnu, podobně jako pro celý společenský a kulturní život 

obyvatel Vyškovska a celé republiky, výjimečný. S ohledem na vyhlášení stavu nouze v ČR 

a navazující vládní usnesení byla i naše knihovna pro veřejnost opakovaně uzavřena. Uzavřením 

knihovny jsme ztratili osobní kontakt se svými čtenáři, což je z pohledu knihovníků pohroma. 

Veškeré naše veřejné aktivity jsme byli nuceni přesměrovat do virtuálního prostoru. 

Po dobu jarního uzavření knihovny probíhaly naše aktivity ve velmi omezené míře. 

Část zaměstnanců docházela na pracoviště v běžném režimu, aby byl zajištěn základní chod knihovny. 

Souběžně byl prováděn hloubkový úklid jejích prostor a péče o knihovní fond, na které během 

běžného provozu nezbývá mnoho času. U vybraných zaměstnanců, jimž to povaha práce umožňuje, 

byla v souladu s všeobecným doporučením uzavřena dohoda o dočasné práci mimo pracoviště (Home 

Office). Zbývající část knihovníků se zapojila do dobrovolnických aktivit – šití roušek, pomoci 

seniorům apod.  

Prakticky všechny pravidelné i plánované vzdělávací a kulturní akce knihovny musely být od 

března do konce letošního roku zrušeny nebo přesunuty do virtuálního prostoru – jednalo se např.  

o tréninky paměti, VU3V, literární streamy ad. V součtu šlo o desítky akcí se stovkami virtuálně 

připojených účastníků. Filozof Václav Bělohradský mluvil v této situaci výstižně o „invazi virtuality“, 

které jsme se museli přizpůsobit. Za pochodu jsme se učili virtuální komunikaci se čtenáři, on-line 

účastníky akcí i mezi sebou navzájem. Půjčování knih probíhalo, pokud to epidemiologická situace 

dovolovala, v omezeném režimu a za doporučených hygienických podmínek (karanténa knih, 

rozestupy mezi návštěvníky, desinfekce rukou, výdejní okénko apod.).  

V listopadu jsme uzavřeli s Krajskou hygienickou stanicí v Brně Realizační dohodu k zajištění 

součinnosti při zvládání zdravotních hrozeb v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislosti 

s epidemií onemocnění COVID-19, šest našich knihovnic se zapojilo do trasování v rámci tzv. chytré 

karantény. 

Svojí flexibilitou bychom rádi dali najevo svou připravenost být moderní servisní organizací, 

která je připravena být k užitku obyvatelům našeho města i v těžkých časech. 

 

 

Ve Vyškově 26. ledna 2021 

Mgr. Pavel Klvač 

ředitel Knihovny Karla Dvořáčka 
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Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti knihovny 

Knihovní fondy 

V roce 2020 bylo zpracováno 8 425 (loni 7 337) knihovních jednotek (dále KJ). Bylo 

nakoupeno 7 879 knih, darem jsme získali 546 knih. Celková cena těchto vyexpedovaných knih činí  

1 758 531,76 Kč. Během tohoto období bylo nakoupeno a zpracováno 7 461 titulů knih. Mezi 

zpracovanými dokumenty bylo 37 knih s regionální tématikou.  

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

knihovního fondu vyčleněna (735 000 Kč pro KKD na rok 2020), dále pak na finančních částkách, 

které poskytují obce svým knihovnám (589 000 Kč) a finanční částce určené na výměnný fond 

(426 000 Kč) z rozpočtu na regionální funkce. Všechny rozpočtované částky byly oproti roku 2019 

navýšeny. Nejvíce na výměnné fondy o více než 200 tis Kč, což se projevilo i na počtu zakoupených 

knihovních jednotek (nárůst 893 ks). 

Průměrná prodejní cena knihy je 322,38 Kč (loni 310,44 Kč). Získaná množstevní sleva za 

nákup knih představuje částku 781 489,24 Kč, to znamená, že průměrná cena 1 knihy po odečtení 

množstevní slevy činí 223,19 Kč (loni 215,11 Kč). Což je navýšení o 8,10 Kč na knihu. Průměrná 

cena každým rokem roste a i přes zvýšení rozpočtu a vyjednávání vyšších rabatů se nám nedaří počet 

nakoupených dokumentů v KKD zvýšit. V roce 2019 bylo nakoupeno 3 291 knih a v roce 2020 to 

bylo 3 329 knih. 

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

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

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

V nakladatelství Dobrovský a Jota nakupujeme se slevou 35 %. Nakladatelství Portál nabídlo slevu  

25 %. Nově byla navázána spolupráce s nakladatelstvím Albi se slevou 25 % a Slovart se slevou  

40 %. Pokračujeme s nákupem zlevněných knih, které distribuujeme do knihoven, na něž obecní 

úřady mají  velmi nízký rozpočet. Z údajů je patrné, že využíváme maximálních slev, na které jsou 

distributoři ochotni přistoupit. 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 je zapojeno 63 knihoven. Jednotlivým obcím, které s námi uzavřely 

smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb, zpracováváme záznamy knih v knihovním 

systému ARL. Ty jsou součástí databází jednotlivých knihoven a potažmo se zobrazují v  Katalogu 

regionu Vyškov. Uživatelům jsou záznamy knih k dispozici v on-line katalogu, který je zveřejněn na 

našich webových stránkách. 
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Přehled vyexpedovaných svazků na knihovny 

 

Knihovna Počet svazků 
Obchodní 

cena 

Průměrná 

obchod. 

cena 

Cena po slevě 

k vyúčtování 

Průměrná  

cena po 

slevě 

    Nákup Dary         

Vyškov KKD Knihy 3 329 352 1 058 897,00 318,08 737 462,25 221,53 

  CD 108   24 783,85 229,48 24 783,85 229,48 

  Časopisy 158   93 500,31 591,77 93 500,31 591,77 

knihy+ostatní    3 595 352 1 177 181,16 327,45 855 746,41 238,04 

VF   1 901 82 623 354,00 327,91 426 432,20 224,32 

KKD+VF    5 230 434 1 682 251,00 321,65 1 163 894,45 222,54 

Brankovice   42 6 14 565,00 346,79 10 074,12 239,86 

Drnovice   125 17 42 094,00 336,75 30 040,98 240,33 

Slavkov   173 51 58 280,00 336,88 40 265,82 232,75 

knihovny   340 74 114 939,00 338,06 80 380,92 236,41 

MK   2 309 38 742 831,00 321,71 514 256,39 222,72 

celkem knihy   7 879 546 2 540 021,00 322,38 1 758 531,76 223,19 

                

celkem   7 987 546 2 658 305,16 332,83 1 876 815,92 234,98 

 

V roce 2020 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám 2 761 knihovních jednotek za 

857 770 Kč. Po odečtení získané množstevní slevy v hodnotě 263 132,69 Kč však zaplatily obce jen 

594 637,31 Kč. Zálohy složené na náš účet od obcí činily 589 000 Kč. 

Ve sledovaném období bylo vyexpedováno z  ODZF celkem 311 souborů nových knih.  

Na oddělení veřejných knihoven bylo předáno 113 souborů s 2 761 knihami, na jednotlivá oddělení 

KKD bylo vyexpedováno 159 souborů s 3 681 knihami a výměnný fond byl vyexpedován ve 39 

souborech s 1 983 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 2 761 dokumentů ve 321 souborech. 

Na knihovny regionu bylo  z oddělení veřejných knihoven vyexpedováno 247 souborů 

z výměnného fondu se 11 562 dokumenty. 
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Knihy pro místní knihovny  

 

Knihovna 
Záloha od 

obcí 

Prodejní 

cena 
Sleva Vyúčtování 

Celkem 

svazků 

  Kč   

Bohdalice 8 000,00 11 744,00 3 691,90 8 052,10 35 

Bošovice 3 000,00 4 496,00 1 381,23 3 114,77 22 

Dětkovice 3 000,00 4 496,00 1 414,99 3 081,01 15 

Drysice 10 000,00 14 671,00 4 620,92 10 050,08 48 

Heršpice 14 000,00 20 441,00 6 380,41 14 060,59 70 

Hodějice 20 000,00 29 449,00 9 225,92 20 223,08 91 

Holubice 9 500,00 13 789,00 4 224,75 9 564,25 40 

Hostěrádky 15 000,00 21 837,00 6 727,16 15 109,84 63 

Hoštice 8 000,00 11 734,00 3 669,18 8 064,82 36 

Hrušky 17 000,00 24 409,00 7 354,49 17 054,51 72 

Hvězdlice 15 000,00 22 056,00 7 017,38 15 038,62 64 

Chvalkovice 4 000,00 6 011,00 1 873,32 4 137,68 19 

Kobeřice 10 000,00 14 655,00 4 653,42 10 001,58 45 

Komořany 22 000,00 30 010,00 7 946,35 22 063,65 92 

Kozlany 18 000,00 26 272,00 8 259,40 18 012,60 77 

Krásensko 10 000,00 14 742,00 4 675,77 10 066,23 46 

Křenovice 20 000,00 29 607,00 9 331,99 20 275,01 98 

Křižanovice 10 000,00 14 462,00 4 415,27 10 046,73 48 

Kučerov 12 000,00 17 296,00 5 269,98 12 026,02 52 

Letonice 15 000,00 22 061,00 6 943,70 15 117,30 74 

Lovčičky 7 000,00 10 456,00 3 387,16 7 068,84 33 

Luleč 10 000,00 14 396,00 4 371,96 10 024,04 42 

Lysovice 8 000,00 11 345,00 3 277,99 8 067,01 36 

Mor.Málkovice 10 000,00 14 431,00 4 405,06 10 025,94 51 

Medlovice 2 000,00 3 100,00 992,48 2 107,52 10 

Milešovice 5 000,00 7 258,00 2 215,68 5 042,32 22 

Milonice 5 000,00 7 458,00 2 356,05 5 101,95 22 

Moravské Prusy 7 000,00 10 217,00 3 164,73 7 052,27 32 

Mouchnice 5 000,00 7 437,00 2 337,15 5 099,85 24 

Němčany 5 000,00 7 467,00 2 357,20 5 109,80 23 

Nemochovice 4 000,00 5 912,00 1 865,73 4 046,27 18 

Nemojany 10 000,00 14 468,00 4 396,83 10 071,17 43 

Nemotice 5 000,00 7 466,00 2 344,04 5 121,96 25 

Nesovice 11 000,00 16 288,00 5 022,40 11 265,60 56 

Nevojice 5 000,00 7 457,00 2 332,00 5 125,00 22 

Nížkovice 7 000,00 10 279,00 3 250,09 7 028,91 35 

Olšany 4 000,00 6 111,00 1 974,53 4 136,47 18 

Orlovice 7 000,00 10 355,00 3 152,00 7 203,00 38 

Otnice 15 000,00 21 862,00 6 839,30 15 022,70 69 
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Knihovna 
Záloha od 

obcí 

Prodejní 

cena 
Sleva Vyúčtování 

Celkem 

svazků 

Pístovice 6 000,00 8 783,00 2 714,61 6 068,39 27 

Podbřežice 5 000,00 7 388,00 2 312,80 5 075,20 23 

Podomí 2 000,00 3 132,00 1 002,63 2 129,37 9 

Pustiměř 10 000,00 14 332,00 4 254,09 10 077,91 53 

Račice 8 000,00 11 854,00 3 730,13 8 123,87 36 

Radslavice 10 000,00 14 792,00 4 784,33 10 007,67 47 

Rašovice 6 500,00 9 073,00 2 516,15 6 556,85 27 

Rostěnice 4 000,00 5 782,00 1 767,25 4 014,75 18 

Ruprechtov 8 000,00 11 873,00 3 680,21 8 192,79 37 

Snovídky 10 000,00 14 486,00 4 423,86 10 062,14 43 

Studnice 5 000,00 7 346,00 2 305,89 5 040,11 22 

Šaratice 5 000,00 7 376,00 2 299,93 5 076,07 29 

Švábenice 6 000,00 8 985,00 2 789,70 6 195,30 32 

Topolany 7 000,00 10 278,00 3 232,70 7 045,30 33 

Tučapy 5 000,00 7 377,00 2 296,55 5 080,45 23 

Uhřice 5 000,00 7 153,00 2 151,34 5 001,66 30 

Vážany n. Litavou 5 000,00 6 259,00 1 038,64 5 220,36 16 

Vážany V. 6 000,00 8 833,00 2 782,90 6 050,10 25 

Velešovice 12 000,00 17 794,00 5 593,47 12 200,53 55 

Zbýšov 2 000,00 2 981,00 954,53 2 026,47 9 

Zelená Hora 6 000,00 8 953,00 2 822,99 6 130,01 27 

            

Celkem stř.10 509 000,00 742 831,00 228 574,61 514 256,39 2 347 

Brankovice 10 000,00 14 565,00 4 490,88 10 074,12 48 

Drnovice 30 000,00 42 094,00 12 053,02 30 040,98 142 

Slavkov 40 000,00 58 280,00 18 014,18 40 265,82 224 

Celkem stř.9 80 000,00 114 939,00 34 558,08 80 380,92 414 

            

Celkem zálohy 589 000,00 857 770,00 263 132,69 594 637,31 2 761 

            

Vyškov 735 000,00 1 058 897,00 321 434,75 737 462,25 3 681 

VF 426 000,00 623 354,00 196 921,80 426 432,20 1 983 

            

Celkem okres 1 750 000,00 2 540 021,00 781 489,24 1 758 531,76 8 425 

 

Samozřejmostí je poskytování konzultační a poradenské činnosti v profesionálních  

i neprofesionálních knihovnách, cirkulace výměnných fondů, vyřizování objednávek na knihy  

od knihovníků, poskytování služby MVS a sledování a kontrola rozpočtů na nákup knih.  

V průběhu roku 2020 bylo staženo a opraveno celkem 801 starších neúplných záznamů.  

V nových záznamech bylo přímo staženo 2 166 nových jmenných autorit, 102 korporací a 434 

věcných hesel. Vytvořili jsme 114 vlastních jmenných autorit, které Národní knihovna ještě neměla 
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vytvořené, ale již 60 z nich bylo dodatečně zharmonizováno. Na ostatních se bude nadále pracovat. 

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.  

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. 560 knih bylo 

přebaleno a opraveno. Zužitých a zastaralých knih bylo odepsáno 6 523 z fondu KKD a výměnného 

souboru (B-4459, N-824, M-1020, MN-138, CD-82). Z tohoto počtu bylo 1 252 knih z výměnného 

souboru. Tyto knihy nabízíme nejprve knihovnám regionu a následně jsou nabídnuty obyvatelům 

Vyškova v populárních bazarech v knihovně. 

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

čtenáři rádi půjčují. Zaměřili jsme se hlavně na novější a čtenáři žádané tituly z  české i světové 

literatury, pohádky a fantasy příběhy pro děti. Nakoupilo se celkem 108 audioknih za 24 783,22 Kč. 

Pro čítárnu, jejíž chod zajišťuje referenční oddělení, odebíráme 158 titulů novin a časopisů, 

z toho 25 titulů dostáváme darem, 25 periodik je předplaceno za výhodnou cenu v remitendě. Nově 

byly objednány dva tituly (Home a Dieta). Celková hodnota nakoupených tiskovin je 93 500 Kč. 

Průměrná cena za předplatné jednoho titulu periodik je 591 Kč. Ve studovně si mohou zájemci 

prohlížet 11 zpravodajů z měst a obcí Vyškovska. Některé časopisy zanikly nebo byly z důvodu 

malého zájmu o ně odhlášeny (Muscle & Fitness, Automobil, Rodinný dům, Dům a zahrada, Můžeš, 

Národní osvobození, Literární noviny). Průběžně se kontroluje uspořádání a stav periodik  

a v závislosti na jejich opotřebení a stáří probíhá vyřazování. 
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Služby čtenářům 

V roce 2020 bylo registrováno 4 172 (loni 4 725) čtenářů, což je 20,5 % obyvatel (mládež 832, 

dospělí 3 340). Tento rok je z důvodu nemoci Covid-19 specifický, úbytek čtenářů v důsledku 

uzavření knihovny je znát. To se samozřejmě odráží i na počtu návštěvníků i počtu výpůjček. 

Knihovnu navštívilo 51 181 návštěvníků (loni 90 862) a to jak registrovaných čtenářů, tak i uživatelů, 

kteří využívají jiné služby knihovny než půjčování dokumentů. Uspořádali jsme 220 (loni 478) 

kulturních a vzdělávacích akcí pro školy i veřejnost, kterých se účastnilo 6 185 (loni 14 595) 

návštěvníků. Prostory knihovny využívají, převážně na vzdělávací akce, také jiné organizace, kterým 

je pronajímáme. Uskutečnilo se 18 pronájmů, během nichž knihovnu navštívilo 293 osob. Sál využilo 

též město Vyškov (1 seminář, 4 x volby) pro vzdělávání svých zaměstnanců.  

Registrovaní čtenáři si vypůjčili 128 236 dokumentů (loni 178 694). 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 58 874 návštěvníků (loni 60 796). Dlouhodobým virtuálním projektem, ve kterém 

pokračujeme, je fan stránka KKD Vyškov na Facebooku (FB). Ke konci roku měla tato stránka 1 985 

fanoušků, což je opět nárůst oproti roku předchozímu. Informace na FB jsou aktualizovány  

i několikrát denně 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 124 „followers“ (následovatelů). Propagujeme svou činnost také na 

Instagramu, kde pravidelně zveřejňujeme  fotografie, které zhlédlo 1 430 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 46 247. Prodloužení výpůjční doby nebo vytvoření 

rezervace přes on-line katalog využilo 18 292 našich čtenářů (loni 20 064).  

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.twitter.com@kkd_vyskov
http://detskestranky.webnode.cz/
http://www.klubpratelkkd.cz/
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V knihovně zůstalo nadále k dispozici celkem 10 stanic internetu, které i v tomto specifickém 

roce navštívilo 1 369 uživatelů. Nově sledujeme také využití WIFI sítě a zaznamenali jsme 2 856 

připojení. 

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

„hledači“ nejen z našeho města. 

Velkým pomocníkem pro naše čtenáře, zvláště v této době, je Bibliobox. Mohou do něj vracet 

knihy v kterékoli denní  době. Tato služba je nyní podstatná a v době uzavření knihovny jediný 

způsob jak mohou čtenáři knihy vrátit. Další službou je zřízení tzv. „knihobudek“ pro občany –  

v kavárně Jánský, v místním Aquaparku, v Majáku a nově v ZOO Parku. 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 devět 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. 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. V současné době mohou čtenáři zasílat 

poplatky také na účet. 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 ale využil jen jeden občan. Od listopadu 2016 knihovna provozuje pro své čtenáře ve spolupráci s 

portálem eRreading.cz službu – půjčování e–knih. V době omezování provozu knihovny kvůli 

pandemii tuto službu využívá stále více čtenářů a zaznamenali jsme dvojnásobný počet výpůjček 

(676) oproti roku předešlému. 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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V referenčním oddělení jsme v roce 2020 zodpověděli 233 dotazy, z toho 118 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 2020 bylo zadáno po 

přihlášení do databáze Anopress 120 dotazů a zobrazeno 213 plných textů článků. V další používané 

databázi ASPI bylo zadáno 152 dotazů a zobrazeno 103 plných textů zákonů a komentářů. Rovněž 

byla vypracována jedna rešerše (Dějiny Romů).  

V roce 2020 bylo přijato a realizováno 143 žádanek na meziknihovní výpůjčky od našich 

čtenářů. Požadovali 96 knih a 47 kopií článků, z toho 1 kopii přes mezinárodní meziknihovní výpůjční 

službu. KKD poskytla MVS 1 282 knih  jiným knihovnám. 

Soustřeďujeme se na práci s regionální literaturou a sběr informací z Vyškovska. Průběžně  

se snažíme o získávání publikací regionálních autorů a o regionu. Kromě knih shromažďujeme  

a zapisujeme do počítačové databáze vybrané články z regionálních novin a zpravodajů obcí (Vyškov, 

Bučovice, Rousínov, Slavkov, Ivanovice, Drnovice, Křenovice ad.). V letošním roce to představuje 

275 záznamů. Tato databáze je součástí on-line katalogu knihovny. Do databáze regionálních 

osobností bylo přidáno 8 osobností. Také jsme přispěli do kalendáře výročí Osobnosti střední Moravy 

pro rok 2021, zaslali jsme Knihovně města Olomouce 30 jmen osobností spjatých s regionem 

Vyškovska. V době, kdy pracovala knihovnice na home office, připravovala další kulturně-historické 

vycházky Vyškovem a výstavu Po stopách osobností Vyškovska plánovanou na říjen v TIC ve 

Vyškově, ta se však z důvodu protikoronavirových opatření nekonala. Prováděla také opravy 

v regionálních autoritách. 

V pořadí pátá literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova Po stopách osobností se konala 

v červnu, ale z důvodu špatného počasí se zúčastnilo pouze 5 zájemců, proto byl stanoven náhradní 

termín na začátek července. Trasa tentokrát vedla ulicemi Husovou, Sušilovou, Jana Šoupala a 

Masarykovým náměstím, kde byly připomenuty významné osobnosti spojené s Vyškovem. V rámci 

Dnů památek ve Vyškově se v září uskutečnila kostýmovaná procházka historickým centrem města. 

V říjnu uplynulo 100 let od otevření veřejné městské knihovny. U příležitosti tohoto výročí byla 

uskutečněna na podzim vycházka Po stopách knihovny ve Vyškově. V září přišlo na pravidelnou 

knihovnickou lekci 20 studentů 1. ročníku SOŠ Sochorova Vyškov.  

V roce 2020 jsme v T-klubu realizovali řadu akcí pro mládež. Mezi stálice patří trénování 

mozku v podobě Máš pod čepicí?, XBox Games či Deskovky!, obsahově navazující na Klub deskových 

her. O pololetních prázdninách se zejména návštěvníci mohli těšit na již druhý ročník KnihomolConu. 

V  průběhu celého dne si vyzkoušeli výrobu záložek a placek, origami či blackout poetry. Čekaly na 

ně také soutěže o hodnotné ceny. Vrcholem akce bylo setkání a diskuse s autorkou Ditou Čikovovou 

nad knihou Zoe o sedmnáctileté studentce, jejíž život se jednoho dne obrátí naruby, když se stane 
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svědkyní vraždy. O jarních prázdninách si zájemci připomněli význam předvelikonočního období 

a s knihovníky vytvářeli masopustní masky. Na základě zájmu jsme také realizovali program pro žáky 

6. a 9. ročníku ZŠ Nádražní věnovaný deskovým hrám. O letních prázdninách jsme pro návštěvníky 

připravili kurz věnovaný historii a vývoji písma nazvaný Písařská dílna. Zájemci si vyzkoušeli práci 

s redispery, výrobu inkoustu a nacvičovali základní kaligrafické tvary. Přednášky Šifrování a Jak se 

efektivně učit?, původně plánované v průběhu Národního týdne trénování paměti 2020 v Březnu – 

měsíci čtenářů, jsme z důvodu šířící se epidemie koronaviru připravili v náhradním termínu  

v říjnovém Týdnu knihoven. Další připravované akce se z výše zmíněného důvodu neuskutečnily. 

Vzhledem k příležitostem, jež se pravidelně opakují (Velikonoce, filipojakubská noc, Vánoce apod.), 

je realizujeme až následující rok. V době uzavření knihovny z výše zmíněných důvodů jsme se 

věnovali drobným úpravám a velkému úklidu knižního fondu T-klubu. Současně jsme okolnosti 

využili pro přípravu rozvrhu akcí na další rok a na základě zájmu cílové skupiny návštěvníků ve věku 

11-19 let, zvažujeme jejich užší zapojení do chodu T-klubu a následně většímu propojení komunity.  

 

V dětském oddělení knihovnice připravovala besedy pro předškolní děti a jejich rodiče Hrátky 

s Večerníčkem a Raníček a pravidelné setkávání maminek a tatínků S kočárkem do knihovny. V rámci 

projektu Knížka pro prvňáčka se uskutečnilo několik besed pro žáky prvních tříd. Proběhly  

i knihovnické lekce pro děti z mateřských škol, které každoročně přicházejí do knihovny. Nadále 

pokračuje také spolupráce se ZUŠ Vyškov. Vyučující výtvarného oboru pro nás se svými žáky 

připravuje výstavy, které umisťujeme v prostorách dětského oddělení. Po vánoční výstavě, kterou si 

přátelé knihovny mohli prohlédnout ještě začátkem roku, následovala výstava výtvarného ztvárnění 

ovoce a zeleniny, opravdu zdařilé práce dětí plné veselých barev. 

V průběhu karantény se knihovnice věnovala propagaci dětské literatury na Webíčku malých 

čtenářů a vyráběla dekorace do výpůjčních prostor knihovny. Na prázdninové období byly připraveny 

výtvarné dílny zaměřené na skládání dekorací ze starých knih, kurz háčkování, drátování. Největší 
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zájem byl o kurz skládání dekorací z papíru. V měsíci září proběhlo setkání maminek a tatínků na 

mateřské dovolené S kočárkem do knihovny. Tématem bylo představení nových knih, edukačních her 

a hraček pro děti. Také jsme se jednou setkali při pořadu Hrátky s Večerníčkem. Začátkem měsíce 

října proběhly dvě knihovnické lekce pro Gymnázium Vyškov. Poslední uskutečněnou akcí letošního 

roku bylo představení didaktických hraček, tzv. lekotéky Mgr. Marcelou Novozámskou. Hry  

a didaktické hračky koupila knihovna za finančního přispění nadace Tři brány a od listopadu si je 

mohou čtenáři půjčovat v dětském oddělení. 

Další akce byly bohužel zrušeny kvůli koronovirovým opatřením. Přestože byl provoz knihovny 

omezen a dvakrát zcela pozastaven, připravovali jsme čtenářům knihy na vyžádání. Uskutečnila se 

aktualizace části fondu a to beletrie pro starší dětské čtenáře a také ve skladu literatury. Vyřadily se 

zužité a zastaralé knihy. Současně probíhala údržba knih, což zahrnuje jejich čištění, balení a drobné 

opravy obalů a poškozených knih. Pracovnice dětského oddělení také vypomáhala při balení nově 

nakoupených knih v období, kdy byly pracovnice ODZF dlouhodobě na OČR. 

Akce knihovny byly i v letošním roce pestré a bohaté, i když jich z důvodu  nouzového stavu 

(viz řídící činnost) bylo podstatně méně než v loňském roce. Mezi oblíbené formy u návštěvníků 

patřily jak výstavky knih (34), inspirující čtenáře k četbě, tak velké výstavy v prostorách knihovny. 

Mezi nejúspěšnější patřily výstavy obrazů Jany Dohnalové, Jiřího Valtra, Aleny Cigánkové, fotografií 

Miloše Budíka, Indiáni: výprava do jiných světů Michala Sklenáře, a v závěru roku výstava smaltů  

a digitálních obrazů Antonína Gavlase Příběhy světla. 

V letošním roce proběhlo několik zajímavých akcí. Přednáška historika a slavisty Doc. PhDr. 

Václava Štěpána, Ph.D Světla a stíny svaté hory Athoské, představila historii autonomní mnišské 

republiky, rozkládající se na východním ze tří výběžků poloostrova Chalkidiki – Athosu. Z Vyškova 

za uprchlíky v Libanonu jsme se vydali s Alžbětou Kalábovou, pracovnicí humanitární organizace 

ADRA. Účastníci besedy se dozvěděli, jak se v uprchlickém táboře žije, jací jsou jeho obyvatelé a jak 

vypadá česká pomoc v Libanonu. Komponovaný pořad Bratři Čapkové, Mahen a Obzinova tiskárna, 

uspořádaný ve spolupráci s Muzejním spolkem, připomněl významné osobnosti spjaté s Vyškovem. 

Připravil a slovem provázel Vladislav Raška, beseda byla doplněná videozáznamy dr. Aloise Klevety. 

Jednu z nejvýznamnějších postav českých dějin, Jana Žižku z Trocnova, představil v zajímavé besedě 

známý historik Petr Čornej, autor rozsáhlé publikace Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. 

Pěšky přes Karpaty z Pálavy do Svaté Heleny se účastníci vydali v únorovém setkání se skautem 

Michalem Medkem. V přednášce Tomáše Kubeše Černobyl-spící peklo se návštěvníci dozvěděli, co 

se stalo po výbuchu a jak to vypadá v zakázané zóně dnes. Velmi zajímavé bylo povídání s Danielem 

Kláskem Letem světem čaje. Zájemci nahlédli pod pokličku čajových mistrů Dálného východu, 

podívali se do čajových továrniček v podhůří Himaláje, proběhla i ochutnávka. Hodně oblíbené jsou  

u návštěvníků knihovny astronomické besedy RNDr. Petra Hájka, tentokrát to byla přednáška 



 19 

Padající kameny z hvězd aneb Poslové z vesmíru. U příležitosti únorového Národního týdne 

manželství se uskutečnila přednáška párové terapeutky a vztahové poradkyně Marie Ježkové 

Manželství a vztahy v síti, na které se účastníci mimo jiné dozvěděli, jaké jsou nejčastější příčiny krizí 

ve vztazích spojené s užíváním sociálních sítí. V lednu oslavila BabyBanda, dámská hudební skupina, 

své čtvrté narozeniny. Uspořádala v naší knihovně malou oslavu, na kterou pozvala své příznivce, 

kteří si mohli zazpívat písničky z  prvního CD Barvy duhy. Knihovnice Sylva Cidlinská představila 

návštěvníkům mistry botanické kresby, jejich mecenáše a významné evropské zahrady v březnové 

přednášce Botanická ilustrace v 17. a 18. století. V měsíci červnu proběhlo již tradiční slavnostní 

vyhodnocení literární soutěže Vyškovský cedník 2019. 

Činnost knihovny by se ani letos neobešla bez podpory našich spřátelených subjektů. Jedním  

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

podpořila Vyškovský cedník 2019. Dalším významným partnerem je spolek Klub přátel KKD, jehož 

Literární čaje opět umožnily návštěvníkům knihovny setkání s významnými osobnostmi české 

literatury, tentokrát Pavlem Mandysem a Alešem Palánem. I v letošním roce doplnily „čaje“ tzv. 

Večery pod lampou. Tentokrát byly zaměřeny na spisovatelku Boženu Němcovou a její vztah ke 

Slovensku. Komponovaný pořad Byla krásná, až to k víře není, připravila Libuše Procházková. 

Ukázky četly Zdeňka Adlerová a Ivana Šrámková. Mluvené slovo střídaly hudební ukázky v podání 

Dalimila Ševčíka a Sylvy Cidlinské. 

Nucené uzavření knihovny a přísná hygienická opatření zabránila pořádání populárních besed 

s autory. Knihovnice Zdeňka Adlerová tak začala besedovat se spisovateli on-line. V první polovině 

roku se Sabinou Zelenou z daleké Austrálie, Martou Kučíkovou a Annou Strnadovou. Ve druhém 

pololetí zaujaly on-line streamy se Zuzanou Koubkovou, Zuzanou Součkovou, Janou Pronskou, 

Dankou Šárkovou, Petrem Voldánem, Lenkou Chalupovou a Kateřinou Dubskou. Největší 

sledovanost měla on-line beseda s doc. Petrem Janečkem k výročí K. J. Erbena a literární stream 

s Tomášem Etzlerem a Jindřichem Šídlem, pořádaný ve spolupráci s Europe Direct Kroměříž.  

Ve spolupráci s MAS Vyškov proběhly on-line besedy s autorkou knihy Hornické vdovy Kamilou 

Hladkou a se spisovatelem knih pro děti Rostislavem Křivánkem. V listopadu se uskutečnil 

komponovaný on-line pořad v rámci Dne poezie, účinkovali Zdeňka Adlerová a Dalimil Ševčík.  

Je potěšitelné, že i přes nepříznivou situaci a nemožnost pořádání akcí, uskutečnila knihovna celkem 

38 streamů s populárními osobnostmi, které měly celkem 2 700 zhlédnutí. 

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), Maják, ZUŠ nebo Muzejní spolek, MAS Vyškovsko.  

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

rozhodli zvýšit úroveň studia pro naše seniory a zahájili jsme vzdělávání v rámci Univerzity třetího 
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věku (U3V) při U3V UP v Olomouci a Virtuální univerzity 3. věku (VU3V), pobočka ČZU Praha.  

V letošním roce se v rámci U3V uskutečnilo v KKD pět přednášek a dvě přednášky distančně.  

Z důvodu nouzového stavu (viz řídící činnost) se dvě přednášky přesunuly na červenec. Závěrečný 

seminář VU3V se konal v lednu 2020 (koncert ZUŠ), 3 přednášky se uskutečnily v KKD, 9 přednášek 

distančně.  

I v letošním roce pokračovaly oblíbené kurzy Trénování paměti (dále TP). Pro seniory proběhlo 

12 lekcí TP v  KKD, 6 lekcí on-line po SKYPE a 5 lekcí online v JitsiMeet. V rámci TP proběhla ve 

2. pol. akce Virtuální realita. Pro veřejnost proběhlo 6 lekcí v KKD a 3 lekce online v JitsiMeet. 

V období letních prázdnin proběhly pro zájemce 4 kurzy Letních hrátek s pamětí. 

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

kulturně vzdělávací akce – 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 už patnáctým rokem patří u veřejnosti mezi nejoblíbenější.  

V únoru byla na podporu čtenářství již pošesté vyhlášena Knižní výzva 2020. 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). Uzávěrka výzvy 

byla v listopadu a slavnostní vyhlášení proběhlo letos netradičně u vánočního stromu na vyškovském 

náměstí. 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. Pokud je průkaz využíván, je 

platnost prodloužena do šesti let věku dítěte. V rámci tohoto projektu pořádáme také akce a aktivity 

pro děti předškolního věku (již výše zmíněné S kočárkem do knihovny, Hrátky s Večerníčkem, 

Raníček).  

 

 

 

 

Literární vycházky po Vyškově 
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Přehled akcí a pořadů připravených knihovnou 

Tabulka 1 – akce pro veřejnost pořádané v sále knihovny: K – kulturní, V vzdělávací  
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1 03.01.19 Pojďme si zazpívat 51       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu  Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 200,00 -200,00 

2 08.01.20 Trénování paměti pro seniory 15       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  4800,00 200,00 4600,00 

3 08.01.20 Trénování paměti pro veřejnost 17       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 200,00 -200,00 

4 10.01.20 S kočárkem do knihovny 10       

  K 
Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené. 
  0,00 300,00 -300,00 

5 10.01.20 Miloš Budík - Fotografie 48       

  K Slavnostní vernisáž výstavy v prostorách knihovny.    5618,00 5918,00 -300,00 

6 14.01.20 
Indiáni: výprava do jiných světů - Kresby Michala 

Sklenáře 
28       

  K Vernisáž s diskuzí a výstavou obrazů i reálií.    40,00 300,00 -260,00 

7 17.01.20 Čtení pro seniory 9       

  V Akce v Habrovanech.   0,00 0,00 0,00 

8 21.01.20 Světla a stíny svaté hory Athoské 36       

  K 

Povídání u fotografií z pěšího putování brněnského 

historika a universitního učitele doc. PhDr. Václava 

Štěpánka, Ph. D. po mnišské republice Athos na 

řeckém Chalkidiki. 

  960,00 900,00 60,00 

9 22.01.20 Trénování paměti pro seniory 16       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 200,00 -200,00 

10 22.01.20 Trénování paměti pro veřejnost 15       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 200,00 -200,00 

11 24.01.20 Z Vyškova za uprchlíky do Libanonu 26       

  V Beseda s Alžbětou Kalábovou.   0,00 300,00 -300,00 

12 25.01.20 Muzicírování s BabyBandou (nejen) pro děti 63       

  K Veselé zpívání s dámskou kapelou.   336,00 300,00 36,00 

13 27.01.20 Bratři Čapkové, Mahen a Obzinova tiskárna 43       

  V 

Komponovaný pořad připomene výročí těchto 

významných osobností spjatých s Vyškovem. Připravil 

a pořadem provází Vladislav Raška. 

  58,00 300,00 -242,00 

14 29.01.20 VU3V 28       

  V Závěrečný seminář přednášek.   0,00 300,00 -300,00 

15 03.02.20 Národní parky jihovýchodní Afriky 30       

  V Pro Klub důchodců.   0,00 300,00 -300,00 
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16 06.02.20 Univerzita 3. věku 28       

  V Vzdělávání seniorů.   8750,00 900,00 7850,00 

17 06.02.20 Pojďme si zazpívat 37       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu  Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 200,00 -200,00 

18 07.02.20 
Pěšky přes Karpaty z Pálavy (ČR) do Svaté Heleny 

(RO) za 74 dní 86 
      

  K Beseda se skautem Michalem Medkem.   2 670,00 1500,00 1170,00 

19 08.02.20 Letem světem čaje 28       

  K 

Povídání s Danielem Kláskem o pěstování, zpracování 

a užívání lístků keříku Camellia sinensis známých jako 

čaj. 

  4000,00 3300,00 700,00 

20 10.02.20 Jan Žižka 82       

  K 
Beseda s historikem prof. PhDr. Petrem Čornejem, 

DrSc. o jeho nové knize. 
  5950,00 4240,00 1710,00 

21 12.02.20 Virtuální univerzita třetího věku 25       

  V 
Zahájení letního semestru 2019/2020. Téma 

přednášky: Život s energií. 
  9100,00 8100,00 1000,00 

22 13.02.20 Manželství a vztahy v síti 24       

  V 
Přednáška Ing. Marie Ježkové u příležitosti Národního 

týdne manželství. 
  0,00 300,00 -300,00 

23 14.02.20 S kočárkem do knihovny 6       

  K 
Tradiční setkání maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené. 
  0,00 300,00 -300,00 

24 17.02.20 Černobyl: Spící peklo 68       

  V Přednáší Tomáš Kubeš.   4150,00 3300,00 850,00 

25 19.02.20 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 200,00 -200,00 

26 19.02.20 Hrátky s pamětí pro veřejnost 11       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 200,00 -200,00 

27 20.02.20 Univerzita 3. věku 23       

  V Vzdělávání seniorů.   0,00 900,00 -900,00 

28 20.02.20 Večery pod lampou - Božena Němcová 63       

  K 
Komponovaný pořad ke 200. výročí narození 

významné české spisovatelky. 
  0,00 300,00 -300,00 

29 21.02.20 Setkání old skautů 28       

  K Neveřejná akce.   0,00 300,00 -300,00 

30 21.02.20 Čtení pro seniory 10       

  K Akce v Habrovanech.   0,00 0,00 0,00 
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31 24.02.20 Pošli mě, půjdu já aneb Dobrovolníkem v Africe 31       

  K 

Vyprávění spojené s promítáním fotek a videí z 

dobrovolnického pobytu v Tanzánii, pod záštitou 

neziskové organizace Bez mámy, z. s. 

  117,00 300,00 -183,00 

32 25.02.20 Padající kameny z hvězd aneb Poslové z vesmíru 24       

  V Přednáška RNDr. Petra Hájka.   80,00 200,00 -120,00 

33 26.02.20 Virtuální univerzita třetího věku 25       

  V Téma přednášky: Život s energií.   0,00 300,00 -300,00 

34 03.03.20 Botanická ilustrace v 17. a 18. století 12       

  V 

O mistrech botanické kresby, jejich mecenáších a o 

významných evropských zahradách přednáší Mgr. 

Sylva Cidlinská. 

  280,00 300,00 -20,00 

35 03.03.20 Valná hromada Muzejního spolku 24       

  K Setkání členů muzejního spolku   0,00 200,00 -200,00 

36 04.03.20 Hrátky s pamětí pro seniory 16       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 200,00 -200,00 

37 04.03.20 Hrátky s pamětí pro veřejnost 15       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 200,00 -200,00 

38 05.03.20 Univerzita 3. věku 17       

  V Vzdělávání seniorů.    0,00 900,00 -900,00 

39 05.03.20 Pojďme si zazpívat 35       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 200,00 -200,00 

40 25.03.20 Hrátky s pamětí  *10       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 10 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

41 07.04.20 Knihovník v karanténě *8       

  K video Jana Řezníčka. 91 zhlédnutí.   0,00 0,00 0,00 

42 01.04.20 Hrátky s pamětí  *9       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 9 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

43 08.04.20 Hrátky s pamětí  *8       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 8 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

44 15.04.20 Hrátky s pamětí  *5       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 5 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

45 22.04.20 Pozdrav z knihovny *7       

  K 
Povídání o knihách s Janem Řezníčkem. 45 on-line 

připojených. 
  0,00 0,00 0,00 
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46 22.04.20 Hrátky s pamětí  *7       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 7 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

47 09.05.20 Férová snídaně doma 0       

  K Fotografie z akce sdílené přes sociální síť.   0,00 0,00 0,00 

48 11.05.20 Literární stream se Sabinou Zelenou *36 

 

    

  K 
On-line beseda se spisovatelkou žijící v Austrálii. 245 

zhlédnutí 
  0,00 0,00 0,00 

49 03.06.20 Hrátky s pamětí  *4       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 4 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

50 10.06.20 Literární stream s Martou Kučíkovou *27       

  K On-line beseda s Blogerkou desetiletí. 236 zhlédnutí   0,00 0,00 0,00 

51 17.06.20 Hrátky s pamětí *4       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 4 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

52 18.06.20 Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova 5 5       

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

53 22.06.20 Vyškovský cedník 2019 17       

  K Slavnostní vyhodnocení literární soutěže.   0,00 200,00 -200,00 

54 24.06.20 Velký bazar knih 0       

  K Oblíbený prodej vyřazených knih.   0,00 0,00 0,00 

55 24.06.20 Literární stream s Annou Strnadovou *16       

  K 

On-line beseda s pedagožkou a spisovatelkou, 

držitelkou Literární ceny týdeníku Reflex. 61 

zhlédnutí 

  0,00 0,00 0,00 

56 24.06.20 Hrátky s pamětí *12       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE.12 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

57   Angličtina pro seniory 19 lekcí 158       

  V kurz angličtiny pro seniory, začátečníci a pokročilí   18500,00 18500,00 0,00 

58 01.07.20 Letní hrátky s pamětí 11       

  V Zábavný kurz mozkového joggingu pro dospělé.   9650,00 200,00 9450,00 

59 08.07.20 Letní hrátky s pamětí 12       

  V Zábavný kurz mozkového joggingu pro dospělé.   100,00 200,00 -100,00 

60 08.07.20 Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova V. 20       

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

61 09.07.20 Literární stream se Zuzanou Součkovou *18       

  K 
On-line beseda s běžkyní, bloggerkou a spisovatelkou. 

73 zhlédnutí 
  0,00 0,00 0,00 

62 13.07.20 Univerzita 3. věku 25       

  V Vzdělávání seniorů.   5400,00 6400,00 -1000,00 
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63 15.07.20 Letní hrátky s pamětí 16       

  V Zábavný kurz mozkového joggingu pro dospělé.   100,00 200,00 -100,00 

64 22.07.20 Letní hrátky s pamětí 14       

  V Zábavný kurz mozkového joggingu pro dospělé.   0,00 200,00 -200,00 

65 23.07.20 Literární stream Zuzanou Koubkovou *23       

  K 
On-line beseda s autorkou historických románů. 74 

zhlédnutí. 
  0,00 0,00 0,00 

66 12.08.20 Letní hrátky s pamětí 13       

  V Zábavný kurz mozkového joggingu pro dospělé.   50,00 200,00 -150,00 

67 26.08.20 Milan Kašuba hraje Foltýna 26       

  K 
Koncert inspirovaný fotografií Jiřího Foltýna Partitura 

(6086) z roku 1985. 
  540,00 1800,00 -1260,00 

68 03.09.20 Pojďme si zazpívat 28       

  K 

S několika členy Pěveckého sboru Antonína 

Tučapského a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

  0,00 200,00 -200,00 

69 04.09.20 S kočárkem do knihovny 10       

  K 

Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené. 

Seznámení s novinkami v knihovně - knihy a edukační 

hračky pro nejmenší. 

  0,00 300,00 -300,00 

70 08.09.20 Milan Kašuba hraje Foltýna         

  K Improvizační jazzový koncert. 176 zhlédnutí   0,00 0,00 0,00 

71 12.09.20 Dny památek  35       

  K 

Kostýmová komentovaná prohlídka budovy knihovny 

se Zdeňkou Adlerovou a komentovaná procházka 

historickým centrem Vyškova s Mgr. Pavlínou 

Dobyškovou. 

  0,00 0,00 0,00 

72 14.09.20 Týdny pro duševní zdraví 13       

  K 

Autorské čtení Michaely Malé z její trilogie Homo 

psychoticus a beseda s autorkou, která zároveň 

působila jako peer konzultantka pro osoby s duševním 

onemocněním. Organizuje PIAFA, Vyškov, z.ú. 

  0,00 300,00 -300,00 

73 15.09.20 Životní jubilea dvou rodáků z Křečkovic 7       

  V 
Na Miroslavu Dorazilovou (1880-1955) a Jana 

Lenfelda (1889-1939) vzpomíná Alois Kleveta. 
  0,00 200,00 -200,00 

74 16.09.20 Hrátky s pamětí pro seniory 15       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  150,00 200,00 -50,00 

75 16.09.20 Hrátky s pamětí pro veřejnost 6       

  V 
Seminář nejen o mozkovém joggingu vede trenérka 

paměti Zdeňka Adlerová. 
  0,00 200,00 -200,00 

76 22.09.20 Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova VI. 16       

  K 
V říjnu 2020 uplyne 100 let od otevření Knihovny 

města Vyškova. Provází Mgr. Pavlína Dobyšková. 
  0,00 0,00 0,00 
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77 24.09.20 Univerzita 3. věku 20       

  V Vzdělávání seniorů.   200,00 900,00 -700,00 

78 05.10.20 Literární stream s Michalem Čagánkem *18       

  K On-line beseda se spisovatelem. 51 zhlédnutí.   0,00 0,00 0,00 

79 07.10.20 Burza knih         

  K Oblíbený prodej vyřazených knih.   0,00 0,00 0,00 

80 07.10.20 Hrátky s pamětí *15       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 15 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

81 07.10.20 Virtuální univerzita třetího věku 25       

  V Zahájení zimního semestru 2020/2021.   10150,00 9300,00 850,00 

82 13.10.20 Literární stream s Kamilou Hladkou *39       

  K 

On-line autorské čtení a beseda se spisovatelkou 

uskutečněno ve spolupráci s MAS Vyškovsko. 218 

zhlédnutí 

  0,00 0,00 0,00 

83 14.10.20 Hrátky s pamětí *13       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 13 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

84 15.10.20 Virtuální vernisáž výstavy Antonína Gavlase *11       

  K 
On-line vernisáž s diskuzí k zahájení výstavy smaltů. 

70 zhlédnutí 
  0,00 0,00 0,00 

85 27.10.20 Hrátky s pamětí *10       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 10 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

86 29.10.20 Literární stream s Janou Pronskou *21       

  K 
On line beseda se slovenskou spisovatelkou. 283 

zhlédnutí 
  0,00 0,00 0,00 

87 05.11.20 Literární stream s Dankou Šárkovou *15       

  K On-line beseda se spisovatelkou. 91 zhlédnutí   0,00 0,00 0,00 

88 10.11.20 
Literární stream s Tomášem Etzlerem a 

Jindřichem Šídlem 
*52       

  K 
On-line debata nad knihou. Ve spolupráci s Europe 

Direct Kroměříž. 115 zhlédnutí 
  0,00 0,00 0,00 

89 11.11.20 Hrátky s pamětí *6       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 6 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

90 13.11.20 Literární stream s doc. Petrem Janečkem  *82       

  K 
On-line pořad k výročí Karla Jaromíra Erbena. 336 

zhlédnutí 
  4000,00 4000,00 0,00 

91 19.11.20 Literární stream s Petrem Voldánem *28       

  K 
On-line pořad se zpravodajem, moderátorem a 

spisovatelem. 96 zhlédnutí 
  0,00 0,00 0,00 

92 25.11.20 Hrátky s pamětí *4       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 4 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 
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Datum Název akce 

Ú
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st
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a 

93 26.11.20 
Den poezie s Dalimilem Ševčíkem a Zdeňkou 

Adlerovou 
*23       

  K 
On-line komponovaný pořad ke dni poezie. 55 

zhlédnutí. 
  0,00 0,00 0,00 

94 30.11.20 Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte *12       

  K On-line přenos vyhodnocení soutěže. 60 zhlédnutí.   0,00 0,00 0,00 

95 03.12.20 Literární stream s Lenkou Chalupovou *10       

  K On-line beseda se spisovatelkou. 26 zhlédnutí.   0,00 0,00 0,00 

96 09.12.20 Hrátky s pamětí *3       

  V 
Setkávání účastníků prostřednictvím SKYPE. 3 on-

line připojených. 
  0,00 0,00 0,00 

97 10.12.20 Literární stream s Kateřinou Dubskou *16       

  K 
On-line beseda se spisovatelkou a zakladatelkou 

vydavatelství Computer Press. 40 zhlédnutí. 
  0,00 0,00 0,00 

98 17.12.20 Literární stream s Rostislavem Křivánkem *32       

  K 
On-line beseda se spisovatelem pro děti. Ve spolupráci 

s MAS. 148 zhlédnutí. 
  0,00 0,00 0,00 

99 16.12.20 Vyhodnocení Knižní výzvy 11       

  K 
Vyhodnocení celoroční soutěže na náměstí u 

vánočního stromu 
  0,00 0,00 0,00 

101   Angličtina pro seniory 12 lekcí 110       

  V kurz angličtiny pro seniory, začátečníci a pokročilí   10100,00 5550,00 4550,00 

    celkem 2 386 95749,00 80258,00 15491,00 

 

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 95 747 Kč, výdaje byly  

80 258 Kč. Zisk činí 15 491 Kč a uspořádalo se zde 101 akcí. Náklady na jednu hodinu provozu v sále 

jsou 200 Kč. Akce pro veřejnost trvají většinou hodinu a půl.  

* jsou označena čísla znamenající počet účastníků on-line v době vysílání pořadu. V textu u akce je 

zaznamenán počet připojených zájemců, kteří vysílanou akci zhlédli po ukončení. 
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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 06.01.20 Hrátky s Večerníčkem 12 

  K 
Aktivizační program pro předškolní děti a jejich doprovod. Výtvarné 

činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

2 14.01.20 Máš pod čepicí? 4 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

3 29.01.20 Workshop Deskovky I 22 

  V Seznámení s vybranými deskovými hrami - ZŠ Nádražní, 6. ročník.   

4 29.01.20 Workshop Deskovky II 14 

  V Seznámení s vybranými deskovými hrami - ZŠ Nádražní, 9. ročník.   

5 29.01.20 Knížka pro prvňáčka 18 

  V Pro ZŠ Nemojany.   

6 31.01.20 KnihomolCon 2020 12 

  K Literárně-aktivizační den.   

7 03.02.20 Hrátky s Večerníčkem 8 

  K 
Aktivizační program pro předškolní děti a jejich doprovod. Výtvarné 

činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

8 11.02.20 Máš pod čepicí? 3 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

9 17.02.20 Prázdniny v knihovně 5 

  K Háčkované doplňky pro náctileté.   

10 18.02.20 Prázdniny v knihovně 4 

  K Čteme a malujeme.   

11 18.02.20 Prázdniny v knihovně 6 

  K Masopustní masky.   

12 19.02.20 Prázdniny v knihovně 18 

  K Legománie.   

13 20.02.20 Prázdniny v knihovně 3 

  K Turnaj v pexesu.   

14 21.02.20 Prázdniny v knihovně 6 

  K Kumihimo.   

15 25.02.20 Knížka pro prvňáčka 30 

  V Pro ZŠ Ivanovice.   

16 02.03.20 Hrátky s Večerníčkem 9 

  K 
Aktivizační program pro předškolní děti a jejich doprovod. Výtvarné 

činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
  

17 03.03.20 Knihovnická lekce 22 

  V Pro ZŠ Drnovice.   

18 04.03.20 Výtvarná dílna 7 

  K Skládání dekorací ze starých knih.   

19 05.03.20 Knihovnická lekce 20 

  V Pro MŠ Palánek.   
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d
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v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

20 06.03.20 Knihovnická lekce 23 

  V Pro MŠ Palánek.   

21 06.03.20 XBOX Games 14 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

22 09.03.20 Knížka pro prvňáčka 16 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

23 10.03.20 Knížka pro prvňáčka 30 

  V Pro ZŠ Nádražní.   

24 10.03.20 Máš pod čepicí? 4 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

25 11.03.20 Deskovky! 7 akcí 27 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

26   Čtení před spaním 9 akcí 170 

  K Pro MŠ Palánek   

27 01.07.20 Neobyčejné prázdniny v knihovně 2 

  K 
Čteme z knihy Jiřího Holuba: Jak se zbavit mstivý Soni. Skládání 

dekorací z papíru a starých knih. 
  

28 03.07.20 Neobyčejné prázdniny v knihovně 2 

  K 
Čteme z knihy Jiřího Holuba: Jak se zbavit mstivý Soni. Skládání 

dekorací z papíru a starých knih. 
  

29 20.07.20 Písařská dílna v T-KLUBU 2 

  K 
Zajímají vás dějiny písma? Chcete si vyzkoušet výrobu hliněné 

destičky a papíru? Rádi byste se naučili základy krasopisu?  
  

30   Deskovky! 9 

  K Zábavné prázdninové odpoledne v T-klubu.   

31 10.08.20 Písařská dílna v T-KLUBU 2 

  K 
Zajímají vás dějiny písma? Chcete si vyzkoušet výrobu hliněné 

destičky a papíru? Rádi byste se naučili základy krasopisu?  
  

32 10.08.20 Neobyčejné prázdniny v knihovně 2 

  K 
Četba na pokračování z knihy Jiřího Holuba: Jak se zbavit mstivý 

Soni. Skládáme dekorace z papíru a starých knih. 
  

33 12.08.20 Deskovky! 7 

  K Zábavné prázdninové odpoledne v T-klubu.   

34 17.08.20 Písařská dílna v T-KLUBU 3 

  K 
Zajímají vás dějiny písma? Chcete si vyzkoušet výrobu hliněné 

destičky a papíru? Rádi byste se naučili základy krasopisu?  
  

35 24.08.20 Písařská dílna v T-KLUBU 3 

  K 
Zajímají vás dějiny písma? Chcete si vyzkoušet výrobu hliněné 

destičky a papíru? Rádi byste se naučili základy krasopisu?  
  

36 02.09.20 Klub deskových her 5 

  K Zábavné odpoledne v T-klubu.   

37 09.09.20 Hrátky s Večerníčkem 9 

  K 
Aktivizační program pro předškolní děti a jejich doprovod. Výtvarné 

činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem. 
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Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

38 16.09.20 Jižní Morava čte 23 

  K Setkání se žáky ZŠ Vyhlídka a spisovatelkou Lucií Hlavinkovou.   

39 23.09.20 Knihovnická lekce 25 

  V 1. ročník SOŠ Sochorova   

40 1.10. Knihovnická lekce - Seznámení s knihovnou, katalogem 29 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

41 02.10.20 Knihovnická lekce 19 

  V Pro Gymnázium Vyškov.   

42 07.10.20 Lekotéka 3 

  V S lektorkou Mgr. Marcelou Novozámskou.   

43 08.10.20 Šifrování 4 

  V S lektorkou Mgr. et Mgr. Ivanou Šrámkovou.   

    celkem 656 

 

 

 

Studenti SOŠ Sochorova na knihovnické lekci 
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Tabulka III – akce Klubu přátel KKD 

 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 13.01.20 Valná hromada Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka 90 

  K 
Rekapitulace činnosti a finančního hospodaření Klubu v roce 2019, plány na rok 

2020. 
  

2 30.01.20 Literární čaj s Pavlem Mandysem 43 

  K Beseda s literárním, komiksovým a filmovým kritikem a publicistou.   

3 27.02.20 Literární čaj s Alešem Palánem 67 

  K Beseda se spisovatelem Alešem Palánem.   

4 17.09.20 Literární čaj s Radkem Štěpánkem 54 

  K Beseda s básníkem, redaktorem a rybářem.   

    celkem 254 

 

 

 

 

 

Trénování paměti – vzdělávání seniorů a 

jejich seznamování s virtuální realitou 
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Tabulka IV – výstavy a vernisáže v prostorách knihovny 

 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Měsíc Název akce 

Ú
ča

st
 

1 Leden Návrat k sobě 260 

  K Výstava textilních obrazů Jany Dohnalové.    

2   Miloš Budík - Fotografie 380 

  K Výstava v prostorách knihovny.   

3   Indiáni: výprava do jiných světů, kresby Michala Sklenáře 210 

  K Výstava ve Velkém sále KKD.   

4 Březen Ovoce a zelenina 220 

  K Výstava prací žáků ZUŠ Vyškov v dětském oddělení knihovny.   

5   Přenesená krajina 190 

  K Výstava fotografií ve velkém sále.   

6 Červen Jiří Valtr - co bylo a je 320 

  K Výstava obrazů prostějovského rodáka.   

7   Baroko 150 

  K Výstava prací žáků ZUŠ Vyškov v dětském oddělení knihovny.   

8 Září Kresby 260 

  K Výstava kreseb Aleny Cigánkové v prostorách knihovny.   

9 září Karanténa očima dětí 180 

  K Výstava prací žáků ZUŠ Vyškov v dětském oddělení knihovny.   

10 říjen Příběhy světla 310 

  K Výstava smaltů a digitálních obrazů Antonína Gavlase v prostorách knihovny.   

    celkem 2 480 

 

 

Tabulka V – IT kurzy v počítačové učebně 

 

P
o

řa
d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 16.06.20 Facebook 4 

2 23.06.20 Facebook 2 

3 30.06.20 Facebook 3 

4 06.10.20 Kurz - Úprava digitálních fotografií v programu XnView 8 

    celkem 17 

 



 33 

 Tabulka VI – akce města pořádané v sále knihovny 

 
P

o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 13.02.20 EZAK   

  V školení IT zaměstnanců  24 

2 02.10.20 Volby   

3 03.10.20 Volby   

4 09.10.20 Volby   

5 10.10.20 Volby   

    celkem 24 

 

 

Tabulka VII – pronájmy akcí v sále knihovny 

 

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
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1 04.03.20 MAS - ADHD 37 1200 800 400,00 

2 09.03.20 MAS - Poetická dílna 60 2100 800 1300,00 

3 10.03.20 MAS 57 1800 1200 600,00 

4 12.03.20 MAS 17 1800 1400 400,00 

5 04.06.20 Pronájem 8 1000 750 250,00 

6 05.06.20 Pronájem 9 1000 750 250,00 

7 09.06.20 Pronájem 10 1000 750 250,00 

8 10.06.20 Pronájem 7 1000 750 250,00 

9 11.06.20 Pronájem 8 1000 750 250,00 

10 12.06.20 Pronájem 9 1000 750 250,00 

11 17.06.20 Pronájem 10 1000 750 250,00 

12 18.06.20 Pronájem 8 1000 750 250,00 

13 19.06.20 Pronájem 9 1000 750 250,00 

14 22.06.20 Pronájem 8 1000 750 250,00 

15 23.06.20 Pronájem 9 1000 750 250,00 

16 24.06.20 Pronájem 10 1000 750 250,00 

17 25.06.20 Pronájem 8 1000 750 250,00 

18 26.06.20 Pronájem 9 1000 750 250,00 

    Celkem 293 20 900,00 14700,00 6200,00 
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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 poskytovaných 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 velké 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 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. 34) 

 hlavní ukazatele roku KKD – výpůjčky (str. 35)  

 hlavní ukazatele roku KKD – návštěvníci (str. 36) 
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Regionální funkce 

Regionální působnost knihovny. Rozsah regionálních služeb poskytovaných naší pověřenou 

knihovnou zůstal v roce 2020 beze změn. V personálním obsazení došlo ke změně. Po rodičovské 

dovolené nastoupila v březnu Jana Palíšková, která vystřídala zastupující Janu Spíchalovou. Stav 

pracovních úvazků zůstal jako již předešlé dva roky na 3,0 úvazcích. V době pandemie byly dvě 

pracovnice Jana Palíšková a Dana Vašíčková z důvodů uzavření škol a školek na OČR. Po dobu 

nepřítomnosti zastupovaly a vykonávaly jejich práci pracovnice Jana Spíchalová a Lucie Svobodová.  

Rok 2020 byl specifický, protože práci knihoven omezila pandemie nemoci COVID-19. 

V době nouzového stavu musely být knihovny uzavřeny v prvním pololetí od 13. 3. do 27. 4. a 

ve druhém pololetí od 22. 10. do 3. 12. a od 18. 12. do 31. 12. 2020. To ovlivnilo také práci pověřené 

knihovny ve výkonu regionálních funkcí. Byly zastaveny rozvozy knih, metodické návštěvy  

v knihovnách i fyzické revize. Byly také odloženy naplánované porady a školení. Byl omezen nákup 

knih i jejich zpracování. Práce se ale nezastavila úplně. S knihovníky jsme byli ve styku jak 

telefonicky, tak e-mailem. Informace, které se týkaly pandemie, nouzového stavu, karanténních 

opatření, uzavření a otevření knihoven jsme zasílali průběžně, zodpovídali jsme všechny dotazy.  

Uskutečnily se dvě on-line revize ve větších knihovnách. Pracovali jsme na zpracování knih 

pro 11 knihoven a jednu knihovnu jsme uložili do knihovního systému formou retrokatalogizace. 

Provoz knihoven se začal obnovovat v květnu a to za specifických karanténních podmínek. 

V květnu se již rozběhl nákup a zpracování knih pro region i KKD, bylo zapotřebí dohnat plán nákupu 

a ve zkrácených termínech celý objem nakoupených knih zpracovat. V závěru května se uskutečnily 

první rozvozy, další rozvozy placených knih byly již v rozmezí plánovaných měsíců. Fyzický kontakt 

s knihovníky byl navázán až v průběhu června. V měsících říjen, listopad a prosinec byl znovu 

omezen. V červnu se konaly odložené porady knihovníků regionu a začali jsme uskutečňovat 

metodické návštěvy.  

V roce 2020 byl posílen nákup knih do výměnných fondů, protože jsme vyčlenili k tomuto 

účelu 400 tis. Kč, což je 20 % z rozpočtu. Finanční prostředky na regionální funkce nám byly při 

rozdělování dotace na jednotlivé okresy Jihomoravského kraje, díky novému ukazateli (počet čtenářů 

v regionu), navýšeny. Ke konci roku jsme částku navýšili ještě o 26 tis. Kč, díky  ušetřeným částkám 

na nemocenské a OČR. Mohli jsme tak doplnit a zaktualizovat stav výměnného fondu. Znovu 

nakupujeme audioknihy a doplňujeme nabídku o interaktivní knihy, které začaly být v knihovnách 

žádané. 

Počet obsluhovaných knihoven je 87. V našem regionu máme šest profesionálních knihoven s 

10 pobočkami a 68 knihoven je neprofesionálních s jednou pobočkou. Pověřená knihovna má dvě 

pobočky. 
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Ke změně knihovníka došlo v jedenácti knihovnách a v Rousínově rozšířili úvazek o 

pracovnici na dohodu. Také ve Slavkově byl rozšířen úvazek o jednoho pracovníka. Většina nových 

pracovníků byla již proškolena. Kvůli uzavření knihoven na proškolení čekají knihovníci v Šaraticích, 

Otnicích a Kojátkách. Jsme s nimi v kontaktu a komunikujeme on-line.  

Konzultační činnost a metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení konkrétních problémů 

v knihovnách, dotace JMK, projekty, knihovní systém, statistiky, dotazníky a jednání se zřizovateli. 

Konzultace byly velmi vyhledávanou službou, nejčastějším tématem byla situace kolem pandemie 

COVID-19, uzavření knihoven, znovuzahájení provozu a karantény knih, výdejní okénka, jaké 

činnosti lze vykonávat v době omezení provozu. Díky našemu knihovnímu systému ARL jsme 

schopni pomoci řešit vše průběžně: včetně katalogizace, inventarizace, odpisů i výpůjčního protokolu 

on-line. Přes složitou situaci jsme se snažili komunikovat i s pracovníky obcí v rámci rozvozů knih, 

nebo i telefonicky a e-maily.  

Metodické návštěvy – snažili jsme se dodržet aktuální plán a vyjížděli jsme i podle potřeby. 

Vzhledem k velkému množství nových knihovníků bylo hlavní téma jejich zaškolení. Byly ale 

zaměřeny i na řešení problémů, aktualizace a revize fondu, vybavení knihoven novým nábytkem,  

popřípadě konzultace, jaké by knihovna mohla pořádat akce a aktivity. V rámci metodické návštěvy 

prakticky pomáháme v knihovně vyřešit problémy, které se aktuálně vyskytují. Zapisujeme darované 

knihy, aktualizujeme knihovní fond, odepisujeme knihy, provádíme opravy v katalogu, nastavujeme 

knihovní systémy, navrhujeme rozmístění mobiliáře, nebo metodicky radíme, co by mohlo být 

v knihovně jiné a uživatelům více prospěšné. Během metodických návštěv jednáme i s představiteli 

obcí o situaci v knihovně a informujeme je o tom, jaké má jejich knihovna v rámci regionu výsledky 

a jak by svou činnost mohla rozšířit. Jednání s představiteli obce se uskutečnilo ve Vyškovských 

Vážanech. Projednávali jsme zapojení knihovny do dotačního řízení na obnovu zařízení knihovny  

a personální situaci v knihovně. Další jednání bylo s představiteli obecního úřadu v Pustiměři, které 

bylo zaměřeno na rekonstrukci objektu bývalé školky na knihovnu. V Hodějicích jsme s paní 

starostkou konzultovali rozšíření knihovny. V Kojátkách jsme řešili uložení knihovního fondu 

formou retrokatalogizace, nové uspořádání knihovny a nového knihovníka. V Nových Sadech jsme 

jednali o udržitelnosti knihovny v obci. Z každé návštěvy zpracováváme Zprávu z metodické 

návštěvy.  

Porady knihovníků – uskutečnila se jen jednou, tentokrát až v červnu. Podzimní se kvůli 

pandemii COVID-19 nemohly uskutečnit. Také slavnostní vyhodnocení nejlepší knihovny jsme 

přesunuli na jaro roku 2021. Podzimní porady byly nahrazeny obsáhlým zápisem, který jsme rozeslali 

knihovníkům a vystavili na webové stránky. Také jsme vytvořili sérii krátkých videí, jak vyplnit 

statistický výkaz, kterou jsme umístili na naše webové stránky. Profesionální knihovníky jsme 

seznámili s aktualitami v oblasti knihovnictví. Proběhlo zhodnocení výsledků knihoven za rok 2019. 
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Seznámili jsme je s novými standardy a probrali využití dotací v roce 2020 a 2021. Informovali jsme 

o projektech S knížkou do života a Jižní Morava čte. Nabídli jsme vzdělávací akce 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.  

V červnu proběhly v pověřené knihovně a v knihovně ve Slavkově porady neprofesionálních 

knihovníků. Seznámili jsme účastníky formou prezentace s čerpáním dotace 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. Knihovníci byli motivováni, aby se zaměřili na estetickou 

stránku v knihovnách a dodržovali řazení fondu. Obou porad se zúčastnilo 35 knihovníků.  

Vzdělávání knihovníků – v  březnu proběhlo setkání knihovníků a učitelů, které organizovaly 

pracovnice MAS Vyškovsko s naší knihovnou, na kterém jsme pedagogy informovali, co mohou od 

knihoven požadovat. V září se v pověřené knihovně uskutečnilo školení pod vedením Zdeňky 

Adlerové, jak si založit facebookový účet pro knihovnu.  

Statistika knihovnických činností je opakovaně konzultována a novým knihovníkům 

vysvětlována. Pomoc byla zaměřena na poradenství při vyplňování statistických výkazů. Převážná 

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

StatExcel a NIPOSu – MK ČR. Kvalitně vyplněné výkazy a jejich zpracování do celostátních 

databází představují pro metodiky časově náročnou činnost. 

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

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

proškolení a pomáhají s problémovými situacemi. Při revizi zároveň probíhá aktualizace knihovního 

fondu, kterou často provádí pracovnice KKD a také následně provede odpis z knihovního systému. 

Započali a dokončili jsme revizi knihovního fondu ve 14 knihovnách. Aktualizaci a odpisy provedly 

pracovnice pověřené knihovny v Drysicích, Křižanovicích, Kozlanech a Kobeřicích. V Kojátkách byl 

uložen pracovnicemi pověřené knihovny knihovní fond do knihovního systému a zároveň byl  

i zrevidován. I přes problémy s uzavřením knihoven jsme naplánované revize zvládli.  

Do výměnného fondu (VF) jsme koupili a zpracovali 1 901 knih za finanční částku 623 354 

Kč (po slevě 426 432,20 Kč). Nákup i zpracování fondu jsme zahájili v měsíci březnu po podepsání 

Smlouvy o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí a zaslání finančních 

prostředků na účet pověřené knihovny. V dubnu byl nákup kvůli pandemii COVID-19 přerušen  

a obnoven znovu v květnu. Roční rozpočet na nákup výměnného fondu činil 400 000 Kč. Skutečná 

částka na nákup výměnného fondu byla navýšena na více než 426 tisíc Kč, protože zůstaly 

nevyčerpané finanční prostředky z důvodů nemocnosti a ošetřování členů rodiny. Nakoupili jsme větší 

množství audioknih a interaktivních knih pro děti. I v letošním roce byl proveden odpis neaktuálních 
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exemplářů z VF (1 252 ks). V současné době je ve výměnném souboru 27 768 knihovních jednotek. 

Větší část z nich je rozpůjčena na knihovny regionu.  

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

jsou ihned rozebrány. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám podařilo dodržet standardy 

a každá knihovna obdržela dva soubory. Našim cílem je, aby každá neprofesionální knihovna obdržela 

podle standardu 120 knih za rok. Průběžně bylo vyexpedováno 247 souborů s 11 562 knihami.  

Již druhým rokem jsme využívali pro pověřenou knihovnu zapůjčené soubory čtivých knih 

z neprofesionálních knihoven. To se projevilo v naší knihovně na snížení počtu rezervací na žádané 

tituly a větší dostupnosti požadovaných titulů pro naše čtenáře. 

Nákup a zpracování KF z prostředků obce v letošním roce realizujeme pro 63 obcí. 

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

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

a převedla zálohově na účet KKD. Čtvrtletně, popřípadě kdykoli na požádání, jsou obce informovány 

o čerpání finanční zálohy, koncem roku je provedeno vyúčtování. Celkově se rozpočet na nákup 

zapojených knihoven pro rok 2020 zvýšil o 30 tis. Kč oproti roku předešlému.  

Celkově jsme nakoupili obcím knihy za finanční částku 857 770 Kč (po slevě 594 637,31 Kč) 

a zpracovali 3 452 knih (včetně 691 darů), které byly ve 247 placených souborech vyexpedovány 

přímo na jednotlivé knihovny. Z regionálních prostředků jsou hrazeny náklady na zpracování  

a expedici. Knihovníci využívali výběr knih přes on-line katalog nebo zadávali konkrétní požadavky 

na nákup přímo regionální pracovnici. Do fondů obcí jsme zkatalogizovali 691 knih z darů a převedli 

782 dokumentů vyřazených z  VF. Nad rámec nákupu jsme tak knihovnám zpracovali 1 473 knih.  

Servis výpočetní techniky – v knihovnách Olšany, Letonice, Podbřežice, Brankovice, 

Kobeřice, Dražovice, Holubice, Drysice, Mouřínov, Ruprechtov, Vážany nad Litavou, Krásensko 

jsme  provedli inicializaci a nastavení revize v systému. V Letonicích jsme po nové instalaci 

knihovního systému nastavovali parametry na danou knihovnu.  

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 se najelo celkem 2 684 km. Vítáme 

vstřícnost knihovníků a starostů jednotlivých obcí, kteří si během svých cest do Vyškova odvážejí 

soubory VF pro své knihovny.  

Automatizace knihoven – v současné době je zpřístupněno 58 on-line katalogů 

neprofesionálních knihoven na jejich webových stránkách nebo jako součást on-line katalogu KKD. 

Celkově je zpřístupněno 66 on-line katalogů, což je 88 %. Zároveň je fond všech knihoven, pro které 

nakupujeme, dostupný v Katalogu regionu Vyškov, který je součástí on-line katalogu KKD. 

Knihovní systém má, včetně pověřené knihovny, 74 knihoven, což je 99 %.  
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Projekty – v prvním čtvrtletí roku 2020 Jihomoravský kraj opět vyhlásil dotační řízení na 

vybavení knihoven, z vyškovského regionu požádalo 14 obcí. Dotace nebyly udělovány v důsledku 

pandemie COVID-19. Přesto dvě knihovny přistoupily ke kompletní rekonstrukci financované 

z vlastního rozpočtu a byly zcela nově vybaveny. Byly to Hodějice (slavnostní otevření v říjnu)  

a Otnice (slavnostní otevření 1. 9.). Projekt Jižní Morava čte, který je rovněž podporován 

Jihomoravským krajem, byl vyhlášen až v červnu a vyhodnocení soutěže proběhlo v listopadu. Do 

projektu Česká knihovna se zapojily kromě pověřené knihovny i Slavkov, Rousínov, Bučovice  

a Ivanovice na Hané.  

 Kulturní činnost – na podporu čtenářství vyhlásila pověřená knihovna pro knihovny 

regionu Čtenářskou výzvu ve variantách pro dospělé a mládež. Pravidelně rozesíláme a na poradách 

seznamujeme s materiály pro akce s malými dětmi Malý tvořivec. Jde o kompletně připravené 

materiály, které mohou knihovníci při akcích využít. Po dobrých zkušenostech z předchozích let 

pověřená knihovna opět nabídla na podporu kulturní činnosti akci Trénink paměti pro děti i dospělé 

(certifikovaná lektorka Zdeňka Adlerová). Ten se uskutečnil v knihovnách Křenovice, Vážany nad 

Litavou, Lysovice, Podbřežice, Topolany, Hostěrádky-Rešov, Heršpice, Holubice, Bučovice  

a Slavkov. V době uzavření knihoven jsme přichystali a zaslali  soutěžní kvíz k pohádkám Karla 

Jaromíra Erbena a obrazové hádanky pro děti i dospělé, který mohli knihovníci umístit na Facebook 

nebo webové stránky.  

Navázali jsme spolupráci s MAS Vyškovsko a Slavkovsko, kde jsou knihovny v projektech 

pro příští roky zahrnuty jako subjekty rozvíjející čtenářskou gramotnost dětí. V pracovních skupinách 

pro čtenářskou gramotnost je Jarmila Urbánková (knihovna Slavkov) a Jaroslava Barová (knihovna 

Vyškov). Na podporu čtenářství se uskutečnily v KKD v prvním pololetí akce Poetická dílna 

s Rostislavem Křivánkem a Petrem Haroldem (4 x 100 dětí), Setkání knihovníků a pedagogů (17 

osob). Pro pedagogy Emoční sebeobrana a seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Akce 

naplánované ve spolupráci s MAS se nemohly v druhém pololetí uskutečnit. Do virtuálního prostředí 

se přesunuly dvě akce organizované MAS a uskutečněné v KKD, a to streamy s Kamilou Hladkou  

a Rostislavem Křivánkem, které vedla Zdeňka Adlerová. 

  Přestože byl tento rok komplikovaný a knihovny byly třikrát zcela uzavřeny a po většinu roku 

probíhal omezený provoz, regionální funkce byly pověřenou knihovnou splněny ve všech bodech. 

Projevil se pokles metodických návštěv, konzultací nebo nebylo v rámci cirkulace vyexpedováno 

stejné množství dokumentů z VF jako v loňském roce, ale zvládly se nakoupit a zpracovat dokumenty 

z naplánované finanční částky, jak do VF, tak i všem knihovnám z finančních prostředků obcí. Naučili 

jsme se některé práce provádět jiným způsobem, aby byly zachovány. Přesto osobní kontakt 

s knihovníky chybí.  
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Výkaz regionálních funkcí za rok 2020 

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  rok 2020 

1 Kraj                                 Jihomoravský   

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                    KKD Vyškov   

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,00 

4 Počet obsluhovaných knihoven 87 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 79 

7   počet poskytnutých konzultací 581 

8   počet metodických návštěv 88 

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 6 

14   počet všech vzdělávacích akcí 13 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 3 

16          z toho (z ř. 15): počet akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 1 

17   počet všech účastníků 123 

18       z toho (z ř. 17): počet účastníků akcí v rámci RF 10 

19          z toho (z ř.18): počet účastníků akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 2 

20   počet všech vyučovacích hodin 29 

21       z toho (z ř. 20): počet vyučovacích hodin v rámci RF 6 

22       z toho (z ř. 21): počet vyučovacích hodin na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 2 

23 Porady   

24   počet obsloužených knihoven 30 

25   počet akcí 3 

26   počet účastníků 35 

27 Praktická podpora vzd., kult. komunitních aktivit   

28 Počet obsloužených knihoven 10 

29 Počet akcí, zásahů 11 

30 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

31   počet obsloužených knihoven 16 

32  z toho počet revidovaných knihoven 14 

33 počet revidovaných knihovních jednotek  37 699 

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

35   počet obsloužených knihoven 63 

36   počet nakoupených knihovních jednotek 2 761 

37 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

38   počet obsloužených knihoven 64 

39   počet zpracovaných knihovních jednotek 3 452 

40 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

41   stav výměnného fondu k 31.12. 2020 27 768 

42   roční přírůstek VF 1 987 

43   roční úbytek VF 1 252 
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44      z ř. 42 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 901 

45      z ř. 42 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

46      z ř. 42 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 86 

47 Cirkulace VF   

48   počet obsloužených knihoven 83 

49   počet expedovaných souborů 247 

50   počet svazků v souborech 11 562 

51 Servis automatizovaného knihovního systému   

52 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automatizovaného 
systému 64 

53   počet akcí, zásahů 15 

54 Doprava v rámci výkonu RF   

55   počet obsloužených knihoven 85 

56   počet ujetých km 2 684 

 

 

 

 

Den otevřených dveří – návštěvníci v oddělení zpracování dokumentů a regionálních funkcí 
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Řídící činnost 

COVID-19 – letošní rok byl pro naši knihovnu, podobně jako pro celý společenský a kulturní 

život obyvatel Vyškovska a celé republiky výjimečný. S ohledem na vyhlášení stavu nouze v ČR  

a navazující vládní usnesení byla i naše knihovna (včetně jejích poboček) pro veřejnost opakovaně 

uzavřena. 

Po dobu jarního uzavření knihovny probíhaly naše aktivity ve velmi omezené míře. Byl 

prováděn úklid prostor knihovny a očista knihovního fondu. U několika zaměstnanců, jimž to povaha 

jejich práce umožňuje, byla v souladu s všeobecným doporučením uzavřena dohoda o dočasné práci 

mimo pracoviště (home office). Část zaměstnanců docházela na pracoviště v běžném režimu, aby byl 

zajištěn základní chod knihovny. Části zaměstnanců byla oznámena překážka v práci na straně 

zaměstnavatele ve smyslu ust. § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Většina z těchto 

zaměstnanců se z vlastní vůle zapojila do dobrovolnických aktivit – šití roušek, pomoci seniorům 

apod.  

Prakticky všechny naplánované a pravidelné akce knihovny musely být od března do konce 

letošního roku zrušeny nebo přesunuty do virtuálního prostoru – např. tréninky paměti, literární 

streamy apod. Půjčování knih probíhalo, pokud to epidemiologická situace dovolovala, v omezeném 

režimu a za doporučených hygienických podmínek (karanténa knih, rozestupy mezi návštěvníky, 

výdejní okénko, desinfekce rukou apod.). V listopadu (11. 11.) jsme uzavřeli s Krajskou hygienickou 

stanicí v Brně Realizační dohodu k zajištění součinnosti při zvládání zdravotních hrozeb v oblasti 

ochrany veřejného zdraví v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 a šest našich knihovnic se 

zapojilo do trasování v rámci tzv. Chytré karantény. 

Mzdy – v letošním roce nám byl zřizovatelem navýšen rozpočet na růst mezd. Navýšená částka 

nám ale k pokrytí zákonného navýšení mezd nedostačovala. Chybějící část finančních prostředků však 

byla dílem kompenzována personální situací v době zavření knihovny, kdy došlo k úsporám  

ve vyplácení mezd (OČR). V této situaci nebyla také prodloužena pracovní smlouva jedné z pracovnic 

úklidu (úvazek 0,75), která skončila k 31. 5. 2020. 

Projekty – do dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR v části Knihovna 21. 

století jsme podali projekt Hrou ke čtenářství – Lekotéka v knihovně, který však k naší lítosti nebyl 

schválen. Na rok 2021 byl vypracován a odeslán projekt do programu VISK3 pod názvem Technika 

pro on-line aktivity, požadovaná částka z dotace je 27 tis. Kč. 

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

Vyškovský cedník i náš podaný projekt Hraním a čtením k rozvoji dítěte částkou 5 500 Kč. Ve druhém 

pololetí byl podán pokračující projekt Hrou ke čtenářství, zaměřený na děti na prvním stupni 

základních škol. Projekt byl schválen v plné výši 9 720 Kč. 
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Na žádost o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na projekt Historická výročí roku 

2020 nám zřizovatel poskytl 30 tis. Kč. V rámci tohoto projektu jsme před jarním uzavřením 

knihovny stihli realizovat výstavu fotografií k 85. narozeninám předního českého fotografa Miloše 

Budíka (leden-březen) a přednášku předního historika prof. Petra Čorneje o Janu Žižkovi (10. 2.).  

Na podzim (v pátek 13. 11.) proběhla ještě on-line beseda s doc. Petrem Janečkem z FF UK Praha 

s názvem Pojďme se bát s K. J. Erbenem ke 150. výročí úmrtí tohoto významného literáta. 

Nedočerpané finanční prostředky na projekt byly vráceny zřizovateli.  

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 jen v hodnotě 5 500 Kč. Samozřejmě jsme pomohli realizovat tento projekt i ostatním 

profesionálním knihovnám našeho regionu.  

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. I tyto aktivity však byly vzhledem k pandemii koronaviru výrazně omezeny. 

Školení a semináře – jakkoli i zde došlo vzhledem k epidemiologické situaci ke snížení 

aktivit, k několika školením pracovníků knihovny i přes nepříznivé podmínky došlo. Pracovníci se 

účastnili převážně odborných školení pořádaných v MZK Brno. Mimo jiné Duševní nemoci mezi 

námi, Kurz MARC21/RDA – tištěné dokumenty, doporučená úroveň, Současná polská literatura 

v českých překladech, Práce s nejmenšími dětmi v knihovnách. V druhém pololetí se přesunulo 

vzdělávání pracovníků do virtuálního prostředí, ve kterém knihovníci absolvovali několik školení. 

Prakticky všichni knihovníci se zúčastnili v termínu 2. - 4. 11. on-line konference Knihovny 

současnosti. 

Pracovní porady pro vedoucí oddělení se konaly podle potřeby (ne tedy pravidelně každé 

pondělí jak bylo letitým zvykem) a byly z pracovny ředitele přesunuty rozlehlejších prostotr DO. 

Porady na jednotlivých odděleních pak probíhaly průběžně, vzhledem k měnícím se podmínkám 

provozu knihovny. Porada všech zaměstnanců KKD se konala čtyřikrát. 

Porady pracovníků knihoven pověřených výkonem RF v Jihomoravském kraji, 

organizovaných MZK, byly též omezeny a dílem přešly do on-line formy. 

Správa budovy – sedmnáctý rok intenzivní činnosti v rekonstruovaném objektu si 

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

provádíme i potřebné menší i větší opravy. Z větších akcí to byly především: 
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Zastínění atria – v březnu došlo k výměně staré a poškozené rolety na střešních oknech atria 

za novou screenovou roletu v ceně 794 tis. s automatickým a manuálním ovládáním. Výměnu rolety 

provedla firma Louvre Design – Tomáš Šimský. 

Nátěr a údržba vnitřních částí střešních oken a výměna a oprava žaluzií v ZUŠ – v srpnu 

proběhla oprava 70 střešních oken Velux a výměna 46 ks vnitřních lamelových žaluzií. 

Instalace zařízení pro přenos požárního poplachu – z důvodu schválení nového SIAŘ HZS ČR, 

platného od 1. 9. 2018, se změnily podmínky u nově instalovaných i stávajících zařízení ZDP a to tak, 

že musí být přenos informací zabezpečen dvěma nezávislými kanály. Naše stávající vysílací zařízení 

ZDP TSM 454W EPS tyto podmínky nesplňovalo, proto bylo firmou PATROL group s.r.o. 

nainstalováno zařízení v ceně 85 tis. Kč. 

Drobné opravy a údržba – výměna ovládacího panelu kódovacího zařízení u zaměstnaneckého 

vchodu (únor), výměna oběhového čerpadla chlazení a rekuperace (květen), výměna pohonu 

požárního okna skleněná střecha (květen), výměna záložních zdrojů /baterie/ posuvných dveří 

(červen), výmalba a výměna koberců v kancelářích (červenec), údržba motorgenerátoru na střeše 

budovy (září), oprava 2 ks prasklých střešních oken v ZUŠ (prosinec), oprava servomotoru 

vzduchotechniky (prosinec). 

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 37 revizí (EPS+HZDS, požární klapky, hasicí přístroje, požární dveře a okna, el. spotřebiče, 

el. rozvaděče, posuvné dveře ad.) 

Technické vybavení – HW, SW – v lednu byla podepsána smlouva s firmou K-net  

o poskytování technické podpory platná od 1. února 2020. Nutnost smlouvy byla podmíněna velkým 

rozsahem změn v technologiích a SW použitých v rámci modernizace serverovny.  

Pro dokončení převodu telefonní ústředny na nový SW bylo nutno doplnit nový buffer pro sběr 

dat z ústředny, který nahradil již nepodporovaný způsob přenosu dat. Nyní se data přenáší přímo po 

síťovém datovém kabelu a není zapotřebí další telefonické vedení. 

Po dobu omezení provozu během karantény byl poprvé hromadně a dlouhodobě používán 

přístup k aplikacím v nově instalovaném prostředí Office 365. Po celou dobu karantény se pracovalo 

v on-line připojení bezchybně. 

Do knihovny byla instalována nová multilicence XEROX VersaLink C7025. Nahradila starou, 

léta používanou, kopírku, jejíž provoz přestával být udržitelný a finančně efektivní.  

Před ukončením licence na antivirový program bylo v září a říjnu provedeno poptávkové řízení. 

Licence programu AVG bude prodloužena o 2 roky. 
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Pro pomoc Krajské hygienické stanici s trasováním bylo dokoupeno 6 sluchátek s mikrofonem  

a 2 webkamery pro on-line zaškolení knihovnic. Na vyčleněné technice byla provedena instalace  

a odzkoušení požadovaného SW. Od okamžiku nasazení byl provoz bezproblémový. 

V listopadu ukončila dodavatelská firma LIVE TELECOM bez náhrady provoz služby volání na 

pevné linky. S novou službou jsme přešli k firmě O2. 

Během roku probíhalo plánované vyřazování zastaralé techniky.  

Spolupráce – ředitel knihovny se pravidelně účastní porad ředitelů knihoven pověřených 

výkonem RF v JMK (červen v MZK, říjen on-line). Celkem šest našich zaměstnanců je členem 

profesní organizace SKIP, což je i v celostátním měřítku velmi dobré zastoupení. 

KKD spolupracuje i s ostatními příspěvkovými organizacemi ve městě, a s dalšími sdruženími, 

které vyvíjejí obdobnou činnost. Na tábor v Ruprechtově na Maliné, který organizuje Maják, jsme 

zapůjčili pro děti knihy, doplňujeme knihobudku v jejich budově. Od prosince provozujeme novou 

knihobudku v  ZOOPARKU Vyškov. Spolupracujeme také s MAS Vyškovsko. I v této oblasti byla 

pochopitelně míra spolupráce během pandemie výrazně utlumena. 

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. Dne 26. května proběhla prohlídka pracoviště knihovny MUDr. Janou Pavlasovou, 

při které byl mj. zkontrolován a doplněn obsah lékárniček. 

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. Další 

informace o dění v knihovně čtenáři naleznou 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 – 38, na webu 

Vyskovsky.denik.cz – 59, ve Vyškovských novinách – 33, Vyškovském zpravodaji – 22, na webu 

Vyskovsko.info – 3, na webu RegionBlanensko.cz – 6, 5plus2 – 1. Propagace knihovny probíhá také 

v celostátních i regionálních médiích v ČT v Událostech v regionech  a v Českém rozhlasu Brno.  

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

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

Ředitel knihovny publikoval v Milíři – Zpravodaji Společnosti Jiřího Mahena (22/2020, s. 43-

44) vzpomínku na letos zemřelého doc. Jana Lacinu a ve Vyškovském zpravodaji text o vyškovském 

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

Vyškovský zpravodaj č. 8/2020, s. 10. 
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Rozbory zpracovali: 

 

Mgr. Pavel Klvač, ředitel 

Jaroslava Barová, zástupkyně ředitele 

Soňa Křetinská, ekonomka 

Ludmila Orálková, vedoucí služeb 

 

Ve Vyškově dne 25. ledna 2021 
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