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Úvodní slovo 

Již druhým rokem byl provoz knihovny ovlivněn pandemií koronaviru COVID-19. Podobně 

jako loni, byl i v prvním pololetí letošního roku provoz knihovny omezen vyhlášením nouzového 

stavu. Po dobu uzavření knihovny probíhaly naše aktivity v omezené míře. Během zimy jsme 

půjčovali knihy tzv. bezkontaktním způsobem, později přes výdejové okénko, než byly prostory 

knihovny v dubnu opět veřejnosti otevřeny a naše služby postupně obnovovány. Významná část 

našich aktivit probíhala on-line ve virtuálním prostředí, šlo především o VU3V, trénování paměti, 

přednášky o výtvarném umění nebo streamy s regionálními osobnostmi a spisovateli. 

Od 1. ledna jsme prodloužili s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje 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, se 

kterým naše knihovna pomáhala až do svého znovuotevření v dubnu. Za tuto jsme 6. října obdrželi 

z rukou ředitele KHS Davida Křivánka ocenění formou „Poděkování za skvělou spolupráci a efektivní 

pomoc s trasováním infikovaných osob na území Jihomoravského kraje v období pandemie virového 

onemocnění COVID-19“. 

I přes všechny těžkosti s omezením provozu dosáhla naše knihovna po třech letech opět 

významného úspěchu. V říjnu jsme v Zrcadlovém sále pražského Klementina převzali od Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků ČR z rukou ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka ocenění – 

2. místo v celostátní soutěži Městská knihovna roku 2021. Poděkování za dobrou práci patří 

samozřejmě především všem zaměstnancům knihovny, ale i našemu zřizovateli – městu Vyškov za 

dlouhodobou finanční podporu, bez níž by nebylo možné v rychle se měnícím světě knihovnictví 

obstát. 

Podzimní provoz knihovny už byl, co se týká kulturních akcí a jejich návštěvnosti, rozmanitější 

a povzbudivější. Za nejvýznamnější můžeme považovat česko-rakouský literární večer, který proběhl 

v rámci projektu Das Land liest / Země čte 22. září za účasti spisovatelek Viktorie Hanišové (CZ)  

a Angeliky Reitzer (A). Za ČR byly do tohoto projektu Intereg zapojeny pouze MZK a KKD. Naše 

knihovna se tak ocitla na literární mapě spolu s knihovnami ve městech Krems, Mistelbach, Retz ad., 

čímž jsme o naší krásné knihovně dali vědět daleko za hranice Vyškovska i ČR. 

 

Ve Vyškově 26. ledna 2022 

Mgr. Pavel Klvač 

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

Knihovní fondy 

V roce 2021 bylo zpracováno 8 203 (loni 8 425) knihovních jednotek (dále KJ). Darem jsme 

získali 683 knih, nakoupili jsme  7 391 knih a 129 audioknih. Celková cena těchto vyexpedovaných 

knih činí 1 705 101,72 Kč. Mezi zpracovanými dokumenty bylo 34 knih s regionální tématikou.  

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

knihovního fondu vyčleněna - 750 000 Kč pro KKD na rok 2021, dále pak na finančních částkách, 

které poskytují obce svým knihovnám (555 000 Kč) a finanční částce určené na výměnný fond 

z rozpočtu na regionální funkce (376 000 Kč).  

Průměrná prodejní cena knihy je 333,52 Kč (loni 320,71Kč). Získaná množstevní sleva za 

nákup knih představuje částku 759 960,28 Kč, to znamená, že průměrná cena 1 knihy po odečtení 

množstevní slevy činí 230,70 Kč (loni 223,19 Kč). Z toho plyne, že z rozpočtové částky nakoupíme 

méně knih než v loňském roce. 

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 %. Nakladatelství Albatros a Alpress nám 

navýšilo rabat na 31 %. 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 nákupem zlevněných knih, které přidělujeme do 

knihoven, na něž obecní úřady mají  velmi nízký rozpočet. Z údajů je patrné, že využíváme 

maximálních slev, na které jsou distributoři ochotni přistoupit. 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 62 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 zobrazují se i v  Katalogu regionu 

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

webových stránkách. 

V roce 2021 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám 2 451 knihovních jednotek za 

811 027 Kč. Po odečtení získané množstevní slevy v hodnotě 249 354,09 Kč obce zaplatily jen  

561 672,91 Kč. Zálohy od obcí složené na náš účet činily 555 000 Kč. 
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Přehled vyexpedovaných svazků na knihovny 

 

Knihovna Počet svazků 
Obchodní 

cena 

Průměrná 

obchodní 

cena 

Cena po slevě 

k vyúčtování 

Průměrná  

cena po 

slevě 

    Nákup Dary         

Vyškov KKD Knihy 3 322 646 1 104 290,00 332,42 765 275,02 230,37 

  CD 129   30 487,88 199,70 30 487,88 199,70 

  Časopisy 137   84 202,26 614,62 84 202,26 614,62 

knihy+ostatní    3 588 646 1 214 253,14 338,42 875 238,16 243,93 

VF   1 651 4 549 745,00 332,98 378 153,79 229,05 

KKD+VF    4 973 650 1 654 035,00 332,60 1 143 428,81 229,93 

Brankovice   43   14 676,00 341,30 10 115,95 235,25 

Drnovice   122   41 942,00 343,79 30 029,37 246,14 

Slavkov   87 33 29 572,00 339,91 20 255,38 232,82 

knihovny   252 33 86 190,00 342,02 60 400,70 239,69 

MK   2 166   724 837,00 334,64 501 272,21 231,43 

celkem knihy   7 391 683 2 465 062,00 333,52 1 705 101,72 230,70 

                

celkem   7 520 683 2 575 025,14 342,42 1 815 064,86 241,37 

 

Ve sledovaném období bylo vyexpedováno z  ODZF celkem 315 souborů nových knih. Na 

oddělení veřejných knihoven bylo předáno 93 souborů s 2 451 knihami, na jednotlivá oddělení KKD 

bylo vyexpedováno 170 souborů s 3 968 knihami a výměnný fond byl vyexpedován v 52 souborech 

s 1 655 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 Křenovice, Drnovice a Slavkov 

měsíčně.  

Pracovnice regionu z oddělení veřejných knihoven vyexpedovala pro jednotlivé knihovny na 

okrese 2 451 knih v 298 souborech. 

Na knihovny regionu bylo  z oddělení veřejných knihoven vyexpedováno 245 souborů 

z výměnného fondu s 11 033 dokumenty. 
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Knihy pro místní knihovny  

 

Knihovna 
Záloha od 

obcí 
Prodejní cena Sleva Vyúčtování 

Celkem 

svazků 

  Kč   

Bohdalice 8 000,00 11 883,00 3 765,76 8 117,24 36 

Bošovice 3 000,00 4 317,00 1 297,49 3 019,51 14 

Dětkovice 3 000,00 4 705,00 1 513,18 3 191,82 15 

Drysice 10 000,00 14 627,00 4 612,75 10 014,25 47 

Heršpice 14 000,00 20 602,00 6 564,94 14 037,06 68 

Hodějice 20 000,00 29 381,00 9 316,86 20 064,14 86 

Holubice 9 500,00 13 940,00 4 424,02 9 515,98 38 

Hostěrádky 15 000,00 21 392,00 6 360,06 15 031,94 59 

Hoštice 8 000,00 11 495,00 3 478,56 8 016,44 35 

Hrušky 17 000,00 24 713,00 7 672,33 17 040,67 72 

Hvězdlice 15 000,00 22 341,00 7 286,43 15 054,57 66 

Chvalkovice 4 000,00 5 953,00 1 805,53 4 147,47 17 

Komořany 15 000,00 22 098,00 6 993,67 15 104,33 66 

Kozlany 18 000,00 26 450,00 8 392,33 18 057,67 76 

Krásensko 10 000,00 14 639,00 4 561,05 10 077,95 43 

Křenovice 25 000,00 36 362,00 10 667,46 25 694,54 114 

Křižanovice 10 000,00 14 735,00 4 534,41 10 200,59 45 

Kučerov 12 000,00 17 251,00 5 194,14 12 056,86 52 

Letonice 15 000,00 20 918,00 5 909,78 15 008,22 62 

Lovčičky 7 000,00 10 260,00 3 172,97 7 087,03 31 

Luleč 10 000,00 14 621,00 4 594,90 10 026,10 43 

Lysovice 8 000,00 11 343,00 3 269,60 8 073,40 36 

Medlovice 2 000,00 3 250,00 1 027,34 2 222,66 10 

Milešovice 5 000,00 7 356,00 2 327,56 5 028,44 22 

Milonice 5 000,00 7 407,00 2 348,95 5 058,05 22 

Mor. Málkovice 10 000,00 14 743,00 4 674,39 10 068,61 46 

Moravské Prusy 7 000,00 10 338,00 3 151,12 7 186,88 32 

Mouchnice 5 000,00 7 328,00 2 192,69 5 135,31 22 

Němčany 5 000,00 7 470,00 2 238,99 5 231,01 20 

Nemochovice 4 000,00 5 983,00 1 825,36 4 157,64 17 

Nemojany 10 000,00 14 406,00 4 379,87 10 026,13 39 

Nemotice 5 000,00 7 476,00 2 467,34 5 008,66 23 

Nesovice 12 000,00 17 418,00 5 392,19 12 025,81 49 

Nevojice 5 000,00 7 618,00 2 334,90 5 283,10 21 

Nížkovice 4 000,00 5 992,00 1 797,41 4 194,59 17 

Olšany 4 000,00 5 668,00 1 581,95 4 086,05 17 

Orlovice 7 000,00 10 278,00 3 177,10 7 100,90 32 

Otnice 15 000,00 20 975,00 5 904,23 15 070,77 60 

Pístovice 6 000,00 8 857,00 2 791,53 6 065,47 27 
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Knihovna 
Záloha od 

obcí 
Prodejní cena Sleva Vyúčtování 

Celkem 

svazků 

Podbřežice 5 000,00 7 367,00 2 282,88 5 084,12 22 

Podomí 2 000,00 3 134,00 961,97 2 172,03 10 

Pustiměř 10 000,00 14 745,00 4 685,57 10 059,43 44 

Račice 8 000,00 11 891,00 3 726,42 8 164,58 37 

Radslavice 10 000,00 14 864,00 4 764,76 10 099,24 45 

Rašovice 6 500,00 9 468,00 2 961,43 6 506,57 29 

Rostěnice 4 000,00 5 912,00 1 851,25 4 060,75 18 

Ruprechtov 8 000,00 11 825,00 3 763,94 8 061,06 35 

Snovídky 10 000,00 14 681,00 4 506,36 10 174,64 44 

Studnice 5 000,00 7 430,00 2 355,45 5 074,55 23 

Šaratice 5 000,00 6 756,00 1 621,06 5 134,94 21 

Švábenice 6 000,00 9 272,00 2 929,84 6 342,16 28 

Topolany 7 000,00 10 310,00 3 164,67 7 145,33 34 

Tučapy 5 000,00 7 436,00 2 342,57 5 093,43 22 

Uhřice 5 000,00 7 193,00 2 134,20 5 058,80 24 

Vážany n. Lit. 5 000,00 7 595,00 2 478,95 5 116,05 21 

Vážany V. 6 000,00 9 053,00 2 944,70 6 108,30 27 

Velešovice 12 000,00 17 499,00 5 468,32 12 030,68 51 

Zbýšov 2 000,00 3 001,00 935,16 2 065,84 9 

Zelená Hora 6 000,00 8 816,00 2 684,15 6 131,85 25 

            

Celkem stř.10 495 000,00 724 837,00 223 564,79 501 272,21 2 166 

Brankovice 10 000,00 14 676,00 4 560,05 10 115,95 43 

Drnovice 30 000,00 41 942,00 11 912,63 30 029,37 122 

Slavkov 20 000,00 29572,00 9 316,62 20 255,38 120 

Celkem stř.9 60 000,00 86 190,00 25 789,30 60 400,70 285 

            

Celkem zálohy 555 000,00 811 027,00 249 354,09 561 672,91 2 451 

            

Vyškov 760 000,00 1 104 290,00 339 014,98 765 275,02 3 968 

VF 376 000,00 549 745,00 171 591,21 378 153,79 1 655 

            

Celkem okres 1 691 000,00 2 465 062,00 759 960,28 1 705 101,72 8 074 

 

Samozřejmostí je poskytování konzultačních a poradenských služeb v profesionálních  

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

a kontrola rozpočtů na nákup knih.  

V průběhu roku 2021 bylo staženo a opraveno celkem 675 starých neúplných záznamů. 

Pokračujeme též s harmonizováním jmenných autorit, kterých bylo dodatečně propojeno 55. Celkově 

bylo za obě letošní pololetí ze souborného katalogu přímo staženo a zharmonizováno 2 070 nových 

jmenných autorit, 96 korporací a 380 věcných hesel. Vytvořili jsme 95 nových jmenných autorit.  
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Ty budou opět postupně zharmonizovány s autoritami databáze Národní knihovny. Zasíláním autorit  

a jmenných záznamů knih do souborného katalogu Národní knihovny rozšiřujeme celostátní katalog 

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

z programů VISK.  

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 také 

přebaleno a opraveno. Zužitých a zastaralých dokumentů bylo z fondu KKD odepsáno 5 005  

a z výměnného souboru 1 490 knih. Celkem to bylo 6 495 dokumentů (B-5 018, N-990, M-265,  

MN-162, CD-60). Knihy nabízíme nejprve knihovnám regionu a následně jsou nabídnuty obyvatelům 

Vyškova v populárních bazarech v knihovně. 

Rozpočet na nákup audioknih, které si čtenáři rádi půjčují, byl 25 tis. Kč. Nakupujeme hlavně 

novější a našimi čtenáři žádané tituly z klasické české i světové literatury nebo pohádky pro děti. 

Nakoupilo se 129 titulů za 30 487,88 Kč, nad rámec rozpočtu byly zakoupeny audioknihy ze 

schváleného projektu Čteme ušima. 

Knihovna odebírá celkem 137 titulů novin a časopisů, 18 titulů dostáváme darem, 23 periodik je 

předplaceno za výhodnou cenu v remitendě. Některé časopisy zanikly nebo z důvodu  malého zájmu  

o ně byly odhlášeny (A2, Československá fotografie, Česká literatura, Ochrana přírody, Receptář 

prima nápadů, Živa a Život). Celková hodnota nakoupených tiskovin je 84 202,26 Kč. Průměrná cena 

za předplatné jednoho periodika je 614 Kč. Průběžně se kontroluje uspořádání a stav periodik  

a v závislosti na jejich opotřebení a stáří probíhá vyřazování. Některé vyřazené časopisy s tematikou 

historie, cestování byly darovány do Habrovanského zámku – domova pro osoby se zdravotním 

postižením a do Domova seniorů ve Vyškově. V katalogu knihovny byl proveden odpis záznamů čísel 

periodik z minulých let (nejvíce období 2004–2007), které zůstávaly v katalogu, i když fyzicky byla  

tato čísla časopisů vyřazena nebo ztracena. 

 

 

 

 

 

 

Grafy ukazatelů 

 Knihovní fond (str. 9) 

 Přírůstky (str. 10) 
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Služby čtenářům 

V roce 2021 bylo registrováno 3 619 (loni 4 172) čtenářů, což je 17,8 % obyvatel Vyškova 

(mládež 714, dospělí 2 905). Tento rok je opět z důvodu nemoci Covid-19 specifický, úbytek čtenářů 

v důsledku uzavření knihovny a omezení provozu je znát. To se samozřejmě odráží na počtu 

návštěvníků i počtu výpůjček. Knihovnu navštívilo 49 252 návštěvníků (loni 51 181) a to jak 

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

Uspořádali jsme 216 (loni 220) kulturních a vzdělávacích akcí pro školy i veřejnost, kterých se 

účastnilo 5 754 (loni 6 185) návštěvníků. Prostory knihovny využívají, převážně na vzdělávací akce, 

také jiné organizace, kterým je pronajímáme. Uskutečnilo se 9 pronájmů, během nichž knihovnu 

navštívilo 169 osob. Sál využilo též město Vyškov (3 semináře) pro vzdělávání svých zaměstnanců.  

Registrovaní čtenáři si vypůjčili 120 851 dokumentů (loni 128 236). 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 59 313 návštěvníků (loni 58 874). Dlouhodobým virtuálním projektem, ve kterém 

pokračujeme, je fan stránka KKD Vyškov na Facebooku (FB). Ke konci roku měla tato stránka 2 093 

„To se mi líbí“ (nárůst oproti roku 2020 o 108). Informace na FB jsou aktualizovány i několikrát 

denně a doplňovány, 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 132 

„followers“ (následovatelů). Propagujeme svou činnost také na Instagramu, kde pravidelně 

zveřejňujeme fotografie, které zhlédlo 1 541 sledujících. Vzhledem k pandemii nemoci COVID-19  

a nutnosti nabízet akce on-line jsme pořady po ukončení akce umístili na Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC83E9-2QX5Js3KFuiJZ2dvA. Za rok 2021 jsme zaznamenali: 

přidaná videa 56, dosah 1 648 849, zhlédnutí 104 374, sledování 3 021 h., 596 odběratelů. Z letos 

přidaných videí měly největší sledovanost: Debata Tomáše Etzlera s Jindřichem Šídlem; Vyškovsko 

má talent: Sarah Haváčová; Jiří Malík, Živá krajina; K.O.Z.A.2.0; Vyškovsko má talent: Prof. MUDr. 

Michael Doubek, PhDr. Pracovnice dětského oddělení spravuje a doplňuje 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 

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.twitter.com@kkd_vyskov
https://www.youtube.com/channel/UC83E9-2QX5Js3KFuiJZ2dvA
http://detskestranky.webnode.cz/
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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 51 582. Prodloužení výpůjční doby nebo vytvoření 

rezervace přes on-line katalog využilo 20 763 našich čtenářů (loni 18 292).  

V knihovně zůstalo nadále k dispozici celkem 10 stanic internetu, které i v tomto specifickém 

roce navštívilo 766 uživatelů. Sledujeme také využití WIFI sítě a zaznamenali jsme 5 411 připojení. 

Vyškovská knihovnická „keška“ oslavila v loňském roce jedenácté 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 to byl jediný 

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

v kavárně Jánský, v místním Aquaparku, v Majáku a v ZOO Parku. Snažíme se je 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 10 čtenářům, 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. 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 884 výpůjček, což je nárůst o 208 oproti předešlému roku. Knihovna je také 

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.klubpratelkkd.cz/
http://www.ereading.cz/cs/
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V referenčním oddělení jsme v letošním roce zodpověděli 228 dotazů, z toho 147 přes e-mail. 

K odpovědím používáme zdroje knihovny (knihy, periodika), internet a 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 období roku 2021 bylo 

zadáno po přihlášení do databáze  Anopress 163 dotazů a zobrazeno 207 plných textů článků. V další 

používané databázi ASPI bylo zadáno 64 dotazů a zobrazeno 42 plných textů zákonů a judikatury. 

Rovněž bylo vyhotoveno pět rešerší: Mlýny v okrese Vyškov, Jan Hon – vyškovský starosta, Deprese 

u pacientů s cervikální dystonií a možnosti psychiatrické léčby, Strategie zvládání stresu u sester na 

covidových jednotkách, Projektové vyučování a inovace ve výuce na středních školách. V roce 2021 

jsme obdrželi a vyřídili 186 žádanek na meziknihovní výpůjčky od našich uživatelů. Bylo objednáno 

69 knih a 117 kopií článků a z nich dvě kopie přes NK jako mezinárodní meziknihovní výpůjční 

služba. KKD formou MVS poskytla jiným  knihovnám 1 139 knih. 

Zaměřujeme se hlavně na práci s regionální literaturou a shromažďování informací 

z Vyškovska. Průběžně se snažíme také o doplňování těchto publikací. Kromě knih shromažďujeme  

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

Bučovice, Rousínov, Slavkov, Ivanovice, Drnovice, Křenovice). V letošním roce to představuje 230 

záznamů. Tato databáze je součástí elektronického katalogu knihovny. Do databáze regionálních 

osobností jsme přidali pět osobností. V červenci bylo zapůjčeno na Slovensko osm knih orientalisty 

Aloise Musila na výstavu Syn púšte – cestovateľ a fotograf Alois Musil (1868 – 1944) a jeho súčasník 

Daniel Šustek. Výstava se konala v Univerzitnej knižnici v Bratislavě od 11. 8. do 3. 9. 

Uskutečnilo se několik kulturně-literárních vycházek ulicemi Vyškova: v červenci Po stopách 

Miroslavy Dorazilové, v srpnu Okolo náměstí (pro účastníky knihovnického semináře) a v září Za 

osobnostmi spjatými s ulicemi Kostelní a Sušilovou a Masarykovým náměstím a Za hudební rodinou 

Štědroňů, malířem Svatoplukem Součkem a zmizelou továrnou. Na základě literárních vycházek 

Vyškovem v letech 2018–2021 byl zpracován text k publikaci Toulky historickým Vyškovem, kterou 

vydal spolek Klub přátel KKD v prosinci 2021. Na říjen byla připravena výstava k 110. výročí 

narození Karla Dvořáčka (1911–1945) a pracovnice se podílela na přípravě pořadu k připomenutí 

literární tvorby Karla Dvořáčka. 

V září proběhly tři knihovnické lekce: pro 1. ročník SOŠ Sochorova Vyškov (14 studentů) a pro 

1. ročník Gymnázia Vyškov (dvě skupiny po 15 studentech). 

Knihovnice dětského oddělení pomáhala v půjčovně pro dospělé při vyhledávání knih  

a obsluze čtenářů v režimu bezkontaktního půjčování na začátku roku. V průběhu roku pak 

uskutečnila důkladnou očistu fondu i regálů naučné literatury a poté veškeré beletrie pro starší dětské 

čtenáře a části literatury pro menší děti. Průběžně probíhala výměna poškozených obalů a drobné 

opravy poškozených knih. Každý týden knihovnice zajišťovala vkládání novinek a kulturních výročí 
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na webové stránky dětského oddělení a FB. V závěru školního roku 2020/2021, ve spolupráci 

s pracovnicí T-klubu, se realizovala dvě setkání s žáky druhého stupně ZŠ a SŠ věnovaná deskovým 

hrám, včetně představení základních funkcí knihovny. Ve spolupráci se střediskem volného času 

Maják jsme realizovali na začátku roku Pohádkovou stezku po Vyškově. Děti obcházely označená 

stanoviště a plnily různé úkoly inspirované známými pohádkami. Zúčastnilo se celkem 35 dětí. Spolu 

s pracovnicí referenčního oddělení a T-klubu byla vytvořena také soutěžní Stezka Vyškovem, jejíž 

realizace proběhla o letních prázdninách. Jejím tématem byla připomínka 880. výročí první písemné 

zmínky o Vyškovu v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. V září proběhlo v knihovně její 

slavnostní vyhodnocení.  

V letošním roce jsme také uspořádali Pasování prvňáčků na čtenáře pro dvě třídy ze ZŠ Letní 

pole ve Vyškově a pro žáky druhých tříd ze ZŠ Morávkova. Při akci děti dostaly poukaz na průkaz do 

knihovny, který mnohé využily přihlášením se v KKD nebo na pobočku na ZŠ Morávkova. Během 

letních prázdnin proběhlo několik setkání s dětmi nad knihami, ze kterých knihovnice četla nebo děti 

výtvarně tvořily. Knihovna získala grant od nadace Tři brány na zakoupení edukačních hraček, které 

jsme začali půjčovat a jsou určeny pro věkovou skupinu 6 – 8 let. Rodičům dětí tak nabízíme novou 

službu, která pomáhá k rozvoji dětského čtenářství. Na podzim nás navštívila Mgr. Marcela 

Novozámská, která rodičům předškolních dětí představila nové přírůstky her a didaktických hraček 

v naší lekotéce.  

V říjnu jsme ve spolupráci s T-klubem uspořádali celodenní akci u příležitosti Mezinárodního 

dne kávy. V průběhu dvoudenních podzimních prázdnin si děti přišly vyrobit podzimní dekorace 

v podobě čarodějnic skládaných z vyřazených knih. Dekorace ze starých knih mají v naší knihovně 

stále velký úspěch. Rodiče s předškolními dětmi i v letošním roce využili možnost navštívit pořad 

Hrátky s Večerníčkem. Knihovnice předčítala z obrázkových knih, děti cvičily, zpívaly, hrály 

pohybové hry a také výtvarně tvořily. Touto akcí naše knihovna podporuje dětské čtenářství od 

nejútlejšího věku a je také zařazena do celostátního projektu Bookstart.  

Ve 2. pololetí nás navštívily děti se svými vyučujícími na knihovnických lekcích, kde se 

dozvěděly o službách knihovny. Knihovnice je naučila vyhledávat knihy a seznámila je s novými 

knihami. V prosinci jsme měli pro zájemce připraveny tři výtvarné dílny. Tématem bylo drátování 

vánočních ozdob. K této činnosti se nám povedlo přivést několik dětí, kterým se tvoření zalíbilo 

natolik, že v něm chtějí pokračovat. V letošním roce se dětské oddělení přihlásilo do celostátního 

projektu Knížka pro prvňáčka a nabídlo tento projekt školám. Vyučující projevili velký zájem a zatím 

se přihlásilo osm tříd z pěti škol. Besedy k projektu, vyhodnocení a slavnostní ukončení proběhne 

během druhého pololetí školního roku 2021-2022. 

I provoz T-klubu byl i v letošním roce omezen opatřeními proti šíření nemoci Covid-19.  

Z tohoto důvodu (převážně v 1. pololetí) řada stálých akcí neproběhla. Vzhledem k příležitostem, jež 
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se pravidelně opakují (Velikonoce, filipojakubská noc apod.), je proto uskutečníme až  

v epidemiologicky příznivé době. Podobně jako v předchozím období omezeného provozu jsme se 

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

vlastní vzdělávání knihovníků (trénování paměti, ČSTPMJ, účast na on-line školeních věnovaných 

práci s mládeží). Ve vzájemné spolupráci s dětským oddělením jsme také připravili program  

k mezinárodním dnům kávy (1. 10.) a čaje (15. 12.). Cílem obou mezinárodních dnů je podpora 

ekologické produkce kávy/čaje podle standardů hnutí Fair Trade. Zároveň jsme při této příležitosti 

upozornili na problematiku změny klimatu, technologie zpracování, prosazování občanských práv, 

pracovní a životní podmínky dělníků apod.  

V průběhu července a srpna se zájemci mohli těšit na kreativní workshop v podobě písařské 

dílny. Cílem činnosti bylo představit historii a vývoj písma doplněným výrobou vlastní hliněné 

tabulky. S návštěvníky jsme se zaměřili i na nácvik kaligrafie a letteringu, včetně domácí přípravy 

inkoustu. T-klub se se svými aktivitami pravidelně zapojuje i do celostátních akcí. V rámci Týdne 

knihoven na začátku října si návštěvníci mohli vyzkoušet luštění a tvorbu šifer, ale také zasoutěžit  

v knižním kvízu. V průběhu Halloweenského odpoledne, které se uskutečnilo o podzimních 

prázdninách, jsme si připomněli tradice spojené s tímto obdobím. V programu jsme využili i deskové 

hry (Bílé/Černé historky, Lovci noci, Labyrint pro juniory) z našeho fondu. V listopadu uplynulo již 

20 let od zfilmování prvního dílu knižní série britské spisovatelky J. K. Rowling Harry Potter  

a Kámen mudrců. Povídali jsme si o svých oblíbených postavách, skládali puzzle, zaměřili se i na 

pochutiny z tohoto kouzelnického světa.  

V průběhu roku jsme realizovali řadu setkání se žáky místních ZŠ a SŠ věnovaných řadě 

vzdělávacích i volnočasových aktivit v knihovně vč. představení základní funkce knihovny a jejího 

přínosu nejen při výuce češtiny. Zajímavostí byly pro žáky deskové hry a Xbox. O úspěchu našich 

aktivit hovoří zájem vyučujících, zejména o letní písařskou dílnu, kterou chtějí zpracovat i do podoby 

knihovnické lekce. Dále na základě přání cílové skupiny návštěvníků ve věku 11-19 let zvažujeme 

jejich užší zapojení do chodu T-klubu a následně větší propojení komunity.  

Pravidelně se věnujeme aktualizaci profilu na sociálních sítích v podobě zveřejňování 

významných výročí, vlastního programu T-klubu a tematických příspěvků. Pokračujeme  

v upevňování pozice T-klubu jako tzv. třetího místa. Návštěvníci se zde setkávají s přívětivostí  

a přístupností pracovníků knihovny ke konverzaci, kdy se neváhají svěřovat se svými osobními 

problémy (např. queer identita, nepříznivá situace v rodině, šikana). Na neutrální bezpečné půdě, kde 

sociální status nehraje roli, tak nabízíme pocit „domova“ mimo domov.  

Akce knihovny byly i v letošním roce bohužel poznamenány koronavirovou pandemií  

a uskutečnilo se jich méně než předchozí roky. Mezi oblíbené formy u návštěvníků patřily jak 

výstavky knih inspirující čtenáře k četbě, tak výstavy výtvarných děl Antonína Gavlase Příběhy světla 
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a fotografie Jaromíra Flösslera Barevné kouzlo minerálů. V říjnu mohli návštěvníci zhlédnout 

interaktivní zábavnou prezentaci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov 

Sochorova. Mohli si vyzkoušet svařování „nanečisto“ s virtuální svářečkou, 3D brýle pro virtuální 

realitu a nebo jak funguje 3D tiskárna. Zástupci školy představili studijní nabídku a projekt TAG 

(Technology Across Generations). 

I v letošním roce, hlavně v 1. pololetí, nucené uzavření knihovny a přísná hygienická opatření 

zabránily pořádání populárních besed s autory. Připravili jsme akce on-line – formou streamů.  

V rámci cyklu Vyškovsko má talent to byly besedy s herečkou Sarah Haváčovou, korektorkou  

a lektorkou českého jazyka Erikou Hanáčkovou, lékařem FN Brno a spisovatelem Michaelem 

Doubkem, historičkou Dagmar Martinkovou, spisovatelem Josefem Špidlou a producentem  

a režisérem Radimem Procházkou. V dalších „streamových“ besedách jsme se setkali s cestovatelem  

a spisovatelem Ondrou Herzánem, novinářem Jakubem Szántó, spisovatelem Ladislavem Beranem, 

slovenskou spisovatelkou Katarínou Gillerovou, novinářem a spisovatelem Josefem Čápem, básníkem 

Radkem Štěpánkem, spisovatelem Jiřím Jilíkem, hudebníkem a spisovatelem Richardem Pachmanem 

nebo se spisovatelkou Zuzanou Maléřovou. Nejvíc „sledujících“ (169) mělo on-line setkání s Jiřím 

Malíkem KNOW HOW Živá krajina-jak vzít obnovu krajiny do svých rukou. Beseda proběhla v rámci 

projektu Společně proti suchu, podpořeného Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund. 

S velkým zájmem veřejnosti se setkaly již tradičně také on-line přednášky Sylvy Cidlinské z oblasti 

výtvarného umění: Evropská krajinomalba 19. století, Symbolismus ve výtvarném umění na přelomu 

19. a 20. století, Neoimpresionismus, syntetismus a skupina Nabis. V rámci celostátní akce Týden pro 

rodinu se on-line uskutečnila přednáška Ing. Marie Ježkové Rodinná pohoda není náhoda. 

Poprázdninová doba, ve druhém pololetí, byla příznivější pro pořádání akcí v knihovně, samozřejmě 

za dodržení hygienických opatření. Už o prázdninách se uskutečnily čtyři lekce Letní školy paměti pro 

seniory. V rámci cyklu Vyškovsko má talent jsme poprvé v letošním roce „živě“ v knihovně 

besedovali s Martinou Ruskou, která se poprala s rakovinou, přežila těžkou autohavárii a i s jednou 

rukou v době covidové pomáhala, kde mohla. Přivítali jsme také fotografa Jiřího Foltýna nebo 

onkologa a senátora MUDr. Jana Žaloudíka. Opět do knihovny zavítal oblíbený RNDr. Petr Hájek 

s přednáškou 35 let od kosmické návštěvy Halleyovy komety-sonda Giotto. V podzimních měsících 

zaujaly účastníky besedy s Kamilou Hladkou – Sestry, Dagmar Martinkovou – Na pozvání cara nebo 

Jaroslavem Irovským a skupinou Premiér – Hrobař. Velice zajímavá byla přednáška Mgr. Jiřího 

Suchánka Na prahu zkázy, o loveckých zámečcích na Vyškovsku. S bývalým ředitelem KKD  

dr. Vladislavem Raškou jsme si v komponovaném pořadu Mrtvá řeka připomněli regionálního 

spisovatele Karla Dvořáčka, jehož jméno nese naše knihovna. Zaujala i přednáška Ztracení lidé,  

o vojenských nemocnicích nebo Vzpomínky na obec Nosálovice a osadu Nouzka dr. Aloise Klevety. 

Na Johna Lennona si v říjnu návštěvníci zavzpomínali v pořadu Mgr. Luboše Kadlece. 
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V rámci projektu Celá země čte ve spolupráci s Treffpunkt Bibliothek, dolnorakouským 

literárním domem a Moravskou zemskou knihovnou v Brně, se v září uskutečnila zajímavá beseda 

s autorským čtením se spisovatelkami Viktorií Hanišovou (ČR) a Angelikou Reitzer (Rakousko). 

Univerzita třetího věku (U3V) při U3V UP v Olomouci se v 1. pol. z již výše zmíněných důvodů 

nekonala, ve 2. pol. se uskutečnily čtyři přednášky. Virtuální univerzita 3. věku při ČZU Praha 

probíhala většinou on-line a uskutečnilo se celkem 12 přednášek. Pro seniory i v letošním roce 

pokračovaly oblíbené kurzy trénování paměti. Pro zájemce se uskutečnilo 10 lekcí on-line na 

JitsiMeet a 11 lekcí v KKD. Hrátky s pamětí pro veřejnost proběhly dvakrát on-line na StreamYard, 

ve 2. pololetí se už nekonaly. 

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 2020. V září  jsme v Knihovně Karla Dvořáčka oslavili deset let od 

založení spolku Klub přátel KKD, který je dalším významným partnerem naší knihovny. Slavnostní 

večer hudbou a zpěvem zpříjemnili Viera Gulászi-Maňásková s korepetitorkou Emou Jedlička-

Gogovou a vyškovský Vokální soubor Za5. Ve spolupráci s „klubem“ jsme v říjnu přivítali na 

Literárním čaji v knihovně českou spisovatelku s bulharskými kořeny Biancu Bellovou  

a v listopadových Večerech pod lampou jsme si připomněli s Marcelou Bittnerovou 200. výročí 

narození K. H. Borovského. 

Klub přátel KKD i letos finančně přispěl na sety pro malé čtenáře 3-6 let v rámci projektu 

Bookstart. I letos byla vyhlášena knižní výzva, tentokrát s příznačným názvem Čtením proti Covidu. 

Čtenáři ve dvou kategoriích (do 14 let a 15+) měli přečíst v  časovém intervalu (duben-srpen) pět  

a dospělí deset knih. Při jejich návratu měli odevzdat svůj názor na knihu v rozsahu nejméně 150 slov. 

V září byly ze čtenářů, kteří splnili všechna kritéria, vylosováni z každé kategorie tři, nebo dva 

výherci (v kategorii do 14 let splnili pravidla pouze dva čtenáři), kteří obdrželi hodnotné ceny. 

Knihovna je zapojena do projektu Bookstart, který je zaměřen 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 jim vydán 

v knihovně a je na tři roky zdarma. Pokud je průkaz využíván, je platnost prodloužena do šesti let 

věku dítěte. V tomto roce byl projekt rozšířen také na kategorii dětí tři až šest let. V rámci tohoto 

projektu pořádáme také akce a aktivity pro děti předškolního věku (S kočárkem do knihovny, Hrátky 

s Večerníčkem).  
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Přehled akcí a pořadů připravených knihovnou 

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

P
o

řa
d

o
v
é 

čí
sl

o
 

D
at

u
m

 

Název akce 

Ú
ča

st
/o

n
-l

in
 

ú
ča

st
 

p
ří

je
m

 

n
ák

la
d

y
 

zi
sk

,z
tr

át
a 

1 12. 1.  
Symbolismus ve výtvarném umění na přelomu 19. 

a 20. století 
12       

  K On-line přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské   0,00 0,00 0,00 

2 13. 1.  On-line Hrátky s pamětí 9       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory   200,00 0,00 200,00 

3 21. 1. STREAM: Sarah Haváčová 47       

  K Beseda s herečkou v rámci cyklu Vyškovsko má talent   0,00 0,00 0,00 

4 26. 1. STREAM: Ondra Herzán 47       

  K 
Beseda s cestovatelem a spisovatelem nejen o cestě  

do Santiaga de Copmostela 
  0,00 600,00 -600,00 

5 27. 1. On-line Hrátky s pamětí 9       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory   0,00 0,00 0,00 

6 29. 1. K.O.Z.A. 2.0  8       

  K Kognitivní okénko Zdeňky Adlerové   0,00 0,00 0,00 

7 1. 2. STREAM: Jakub Szántó 69       

  K 
Beseda s novinářem, televizním zpravodajem a 

spisovatelem o životě v Izraeli. 
  0,00 0,00 0,00 

8 3. 2. STREAM: Erika Hanáčková 62       

  V 

Beseda s korektorkou, lektorkou ČJ a autorkou knihy 

Čeština pro všechny v rámci cyklu Vyškovsko má 

talent 

  0,00 0,00 0,00 

9 4. 2. K.O.Z.A.2.0_B 9       

  K Kognitivní okénko Zdeňky Adlerové na FB.   0,00 0,00 0,00 

10 10. 2. on-line Hrátky s pamětí 9       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory.   0,00 0,00 0,00 

11 16. 2. STREAM: Ladislav Beran 17       

  K 
Beseda s autorem detektivek ze současnosti a z  

1. republiky 
  0,00 0,00 0,00 

12 18. 2. K.O.Z.A.2.0_C 9       

  K Kognitivní okénko Zdeňky Adlerové na FB.   0,00 0,00 0,00 

13 23. 2. 
Na cestě k moderně: Evropská krajinomalba  

19. století  
34       

  V On-line přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské   0,00 0,00 0,00 

14 24. 2. On-line Hrátky s pamětí 8       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory.   0,00 0,00 0,00 

15 2. 3. STREAM: Katarína Gillerová 18       

  K Beseda se slovenskou autorkou romancí   0,00 0,00 0,00 

16 8. 3. K.O.Z.A.2.0_D 7       

  K Kognitivní okénko Zdeňky Adlerové na FB    0,00 0,00 0,00 
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17 10. 3. On-line Hrátky s pamětí 8       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory   0,00 0,00 0,00 

18 16. 3. Národní týden trénování paměti 30       

  V 
On-line seminář mozkového joggingu pro veřejnost 

Zdeňky Adlerové 
  0,00 0,00 0,00 

19 22. 3. STREAM: Jiří Malík: KNOW HOW Živá krajina 169       

  V On-line beseda o ochraně přírody   0,00 0,00 0,00 

20 23. 3. STREAM: prof. MUDr. Michael Doubek 65       

  K 
Beseda s lékařem FN Brno a spisovatelem v rámci 

cyklu Vyškovsko má talent 
  0,00 0,00 0,00 

21 24. 3. On-line Hrátky s pamětí 7       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory   0,00 0,00 0,00 

22 30. 3. STREAM: Sylva Ficová 14       

  K Beseda s překladatelkou   0,00 0,00 0,00 

23 6. 4. STREAM: Dagmar Martinková 32       

  K 

Beseda s historičkou a předsedkyní Sdružení Čechů  

z Volyně a jejich přátel v rámci cyklu Vyškovsko má 

talent 

  0,00 0,00 0,00 

24 7. 4. On-line Hrátky s pamětí 8       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory   0,00 0,00 0,00 

25 21.4 On-line Hrátky s pamětí 7       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory   0,00 0,00   

26 23. 4. K.O.Z.A.2.0_E 5       

  V Kognitivní okénko Zdeňky Adlerové na FB    0,00 0,00 0,00 

27 27. 4. Neoimpresionismus, syntetismus a skupina Nabis 29       

  K On-line přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské   0,00 0,00 0,00 

28 4. 5. STREAM: Josef Špidla 18       

  K 
Beseda se spisovatelem v rámci cyklu Vyškovsko má 

talent 
  0,00 0,00 0,00 

29 5. 5.  On-line Hrátky s pamětí 7       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory   0,00 0,00 0,00 

30 13. 5. Rodinná pohoda není náhoda 14       

  K 
Beseda s Ing. Marií Ježkovou v rámci celostátní akce 

Týden pro rodinu  
  0,00 0,00 0,00 

31 19. 5. On-line Hrátky s pamětí 6       

  V Lekce mozkového joggingu pro seniory   0,00 0,00 0,00 

32 25.5. 
Symbolismus ve výtvarném umění přelomu  

19. a 20. století 
18       

  K On-line přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské   0,00 0,00 0,00 

33 1. 6. STREAM: Radim Procházka 11       

  K 
Beseda s filmovým producentem a režisérem v rámci 

cyklu Vyškovsko má talent 
  0,00 0,00 0,00 

34 2. 6. Letní škola paměti pro seniory 10       

  V 
Praktický seminář trénování paměti pod vedením  

Zdeňky Adlerové 
  0,00 200,00 -200,00 
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35 15. 6. Letní škola paměti pro seniory 8       

  
V 

Praktický seminář trénování paměti pod vedením  

Zdeňky Adlerové 
  0,00 200,00 0,00 

36 15. 6. STREAM: Mýty ve výživě 12       

  
V 

Beseda se specialistkou na výživu Ing. Ivou 

Hrnčiříkovou, Ph.D  
  0,00 0,00 0,00 

37 22. 6. K.O.Z.A.2.0 aneb Mozek na dovolené 8       

  V On-line lekce mozkového joggingu   0,00 0,00 0,00 

38 30. 6. Letní škola paměti 15       

  
V 

Praktický seminář trénování paměti pod vedením  

Zdeňky Adlerové. 
  0,00 0,00 0,00 

39   Virtuální akademie třetího věku 168       

  V On-line vzdělávání seniorů 6 přednášek   9800,00 8400,00 1400,00 

40 14. 7. Letní škola paměti I 9       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 200,00 -200,00 

41 21. 7. Letní škola paměti II 13       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 200,00 -200,00 

42 11. 8. Letní škola paměti III 10       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 200,00 -200,00 

43 18. 8. Den her pro 3. věk 9       

  K Herní den pro seniory   0,00 200,00 -200,00 

44 25. 8. Letní škola paměti IV 12       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 200,00 -200,00 

45 28. 8. Krajinou Vyškovska chůzí poutníka 76       

  K 
Slavnostní uvedení knížky Pavla Klvače a Libora 

Musila 
  0,00 0,00 0,00 

46 31. 8. Komunitní aktivity v knihovně - jak na to? 28       

  V 
Představení možných aktivit v knihovnách, ve 

spolupráci s MZK pro metodiky knihoven 
  0,00 400,00 -400,00 

47 1. 9. Hrátky s pamětí pro seniory 14       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   10200,00 200,00 10000,00 

48 1. 9. Hrátky s pamětí pro veřejnost 3       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 200,00 -200,00 

49 7. 9. Příběhy světla 12       

  K Dernisáž výstavy   0,00 200,00 -200,00 

50 10. 9. Vyškovsko má talent: Martina Ruská 16       

  K Beseda se spisovatelkou.   0,00 300,00 -300,00 

51 11. 9. Dny evropského dědictví: Prohlídka knihovny 3       

  K Pod vedením Zdeňky Adlerové   0,00 0,00 0,00 

52 11. 9. 
Dny evropského dědictví: Kulturně-literární 

vycházka 
11       

  K Pod vedením Mgr. Pavlíny Dobyškové   0,00 0,00 0,00 

53 13. 9. Ztracení lidé 16       

  V 
O vojenských nemocnicích na území Čech, Moravy, 

Slezska a Slovenska. 
  50,00 200,00 -150,00 
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54 14. 9.  Slavnostní vyhodnocení Vyškovského cedníku 2020 15       

  K Výsledky literární soutěže.   0,00 200,00 -200,00 

55 15. 9. Vzpomínky na obec Nosálovice a osadu Nouzka 48       

  V 
Přednáška Al. Klevety o historii a významných 

osobnostech 
  90,00 300,00 -210,00 

56 16. 9. Kamila Hladká: Sestry 30       

  K Autorské čtení a beseda se spisovatelkou   240,00 200,00 40,00 

57 21. 9. 
Za hudební rodinou Štědroňů, malířem  

Sv. Součkem a zmizelou továrnou 
15       

  K Kulturní vycházka; Mgr. Pavlína Dobyšková.   0,00 0,00 0,00 

58 22. 9. Hrátky s pamětí pro seniory 12       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 200,00 -200,00 

59 22. 9.  
Celá země čte: Viktorie Hanišová a Angelika 

Reitzer 
35       

  K 

Beseda se spisovatelkami; projekt ve spolupráci 

Treffpunkt Bibliothek, Dolnorakouského literárního 

domu a MZK 

  200,00 300,00 -100,00 

60 23. 9. Zahájení ZS 2021/2022 U3V při UP Olomouc 19       

  V Univerzita 3. věku   350,00 300,00 50,00 

61 29. 9. Zahájení ZS 2021/2022 VU3V při ČZU Praha 23       

  V Virtuální univerzita 3. věku   11100,00 9000,00 2100,00 

62 4. 10. Vyškovsko má talent: Jiří Foltýn 27       

  K Beseda s fotografem, grafikem a kurátorem výstav.   0,00 300,00 -300,00 

63 5. 10. 
35 let od kosmické návštěvy Halleyovy komety - 

sonda Giotto 
11       

  V 
Přednáška RNDr. Petra Hájka o informacích 

získaných ze sondy Giotto 
  0,00 200,00 -200,00 

64 6. 10. Hrátky s pamětí pro seniory 15       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová.   50,00 200,00 -150,00 

65 7. 10. Univerzita 3. věku. 21       

  V 
Téma Mistři barokního malířství v Čechách; přednáší 

Mgr. Sylva Cidlinská. 
  400,00 300,00 100,00 

66 12. 10.  Vzpomínkový pořad na Johna Lennona 15       

  K 
Audiovizuální pořad věnovaný životu a tvorbě Johna 

Lennona; přednášející Mgr. Luboš Kadlec 
  0,00 200,00 -200,00 

67 13. 10. Virtuální univerzita 3. věku 30       

  V On-line vzdělávání seniorů. 15 On-line   0,00 300,00 -300,00 

68 16. 10. Setkání ke 100. výročí vyškovské atletiky 30       

  K Setkání seniorů atletického klubu   0,00 200,00 -200,00 

69 20. 10. Hrátky s pamětí pro seniory 13       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   100,00 200,00 -100,00 

70 21. 10. Univerzita 3. věku 23       

  V Vzdělávání seniorů   500,00 300,00 200,00 

71 22. 10. Barevné kouzlo minerálů 35       

  K Vernisáž výstavy fotografií Jaromíra Flösslera.   0,00 200,00 -200,00 

72 27. 10. Virtuální univerzita 3. věku 30       

  V On-line vzdělávání seniorů. 23 On-line   0,00 300,00 0,00 
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73 3. 11. Hrátky s pamětí pro seniory 12       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 200,00 -200,00 

74 5. 11. Na prahu zkázy 37       

  K 

Křest knihy o loveckých zámečcích na Vyškovsku 

(Juliusburg, Troyerstein, Ferdinandsko); přednášející 

Mgr. Jiří Suchánek 

  0,00 300,00 -300,00 

75 8. 11. Na pozvání cara 27       

  K 
Beseda historičky Mgr. Dagmer Martinkové;  

ve spolupráci s MAS - MAP 
  0,00 300,00 -300,00 

76 9. 11. 
Karel Dvořáček - Mrtvá řeka: literární dílo stále 

živé 
15       

  V 

Vzpomínkový pořad věnovaný regionálnímu 

spisovateli, jehož jméno nese knihovna ve Vyškově; 

přednášející Dr. Vl. Raška 

  0,00 200,00 -200,00 

77 10. 11. Virtuální univerzita 3. věku 30       

  V On-line vzdělávání seniorů. 23 On-line   0,00 0,00 0,00 

78 11. 11.  Letem technickým světem 35       

  V Interaktivní prezentace SOU SOŠ Sochorova   0,00 400,00 -400,00 

79 16. 11. Hrátky s pamětí pro seniory 9       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   100,00 200,00 -100,00 

80 18. 11. Virtuální univerzita 3. věku 30       

  V On-line vzdělávání seniorů. 23 On-line   0,00 300,00 -300,00 

81 18. 11. Jaroslav Irovský a skupina Premier 14       

  K Literárně-hudební Hrobař tour   0,00 300,00 -300,00 

82 22. 11. Vyškovsko má talent: MUDr. Jan Žaloudík 30       

  K 
Beseda s lékařem, senátorem a zastupitelem JmK 

 prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc. 
  0,00 300,00 -300,00 

83 24. 11. Virtuální univerzita 3. věku 30       

  V On-line vzdělávání seniorů. 23 On-line   0,00 300,00 -300,00 

84 1. 12. Hrátky s pamětí pro seniory 7       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová.   50,00 200,00 -150,00 

85 1. 12. Hrátky s pamětí pro seniory - On-line 1       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 0,00 50,00 

86 2. 12. Univerzita 3. věku 21    

   Klasicismus v evropské hudbě – Mgr. Dalimil Ševčík  0,00 300,00 -300,00 

87 8. 12. Virtuální univerzita 3. věku 30       

  V On-line vzdělávání seniorů. 23 On-line   0,00 300,00 -300,00 

88 15. 12.  Hrátky s pamětí pro seniory 7       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   50,00 200,00 -150,00 

89 15. 12. Hrátky s pamětí pro seniory - On-line 1       

  V Trénování paměti; lektorka Zdeňka Adlerová   0,00 0,00 0,00 

90   Angličtina letní škola 60       

 V pro začátečníky a mírně pokročilé 10 lekcí   6600,00 5200,00 1400,00 

   Angličtina pro začátečníky a pokročilé  256       

  V 32 lekcí v průběhu druhého pololetí    19500,00 19440,00 60,00 

    Celkem 2374 59580,00 53240,00 6340,00 
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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 59 580 Kč, výdaje byly 53 240 Kč. Zisk činí 6 340 Kč  

a uspořádalo se zde 90 akcí. Náklady na jednu hodinu provozu v sále jsou 200 Kč. Akce pro veřejnost trvají 

většinou hodinu a půl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitní aktivity v knihovně - jak na to? – pro knihovníky Jihomoravského kraje ve spolupráci s MZK Brno 

 

 

Celá země čte – beseda se spisovatelkami; projekt ve spolupráci Treffpunkt Bibliothek, Dolnorakouského 

literárního domu a MZK Brno. 
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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 leden Pohádková stezka městem 35 

  K Ve spolupráci s domem dětí Maják.   

2 17. 6. Knížka pro prvňáčka vč. knihovnické lekce 11 

  V ZŠ Rostěnice; lektorka Lenka Němečková   

3 17. 6. Deskové hry 25 

  K 
Představení deskových her pro žáky ZŠ Nádražní 5; lektorka  

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková. 
  

4 25. 6. Pasování prvňáčků I 22 

  K 1. ročník ZŠ Letní pole; lektorka Lenka Němečková   

5 25. 6. Pasování prvňáčků II 20 

  K 1. ročník ZŠ Letní pole; lektorka Lenka Němečková   

6 25. 6. Představení T-klubu (deskové hry) 6 

  K Gymnázium a SOŠZE Vyškov, lektorka Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková   

7 16. 7.  Čteme a tvoříme 3 

  K Lektorka Lenka Němečková   

8 19. 7. Písařská dílna: Paleografie 2 

  V Beseda o historii písma, lektorka Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková   

9 21. 7. Deskovky 11 

  K 
Zábavné odpoledne s deskovými hrami; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 
  

10 21. 7.  Herní den 6 

  K Pexeso, hlavolamy, tangramy, legohrátky   

11 23. 7.  Čteme a tvoříme 3 

  K Lektorka Lenka Němečková   

12 9. 8. Písařská dílna: Knihtisk 2 

  V Beseda o historii písma, lektorka Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková   

13 11. 8. Herní den 3 

  K Pexeso, hlavolamy, tangramy, legohrátky.   

14 13. 8. Čteme a tvoříme 1 

  K Lektorka Lenka Němečková.   

15 16. 8. Písařská dílna: Kaligrafie 4 

  V 
Workshop věnovaný nácviku krasopisu; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková   

16 18. 8.  Herní den 6 

  K Pexeso, hlavolamy, tangramy, legohrátky   

17 18. 8. Deskovky 2 

  K 
Zábavné odpoledne s deskovými hrami; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková. 
  

18 20. 8.  Čteme a tvoříme 4 

  K Lektorka Lenka Němečková.   

19 25. 8.  Herní den 2 

  K Pexeso, hlavolamy, tangramy, legohrátky.   
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20 27. 8.  Čteme a tvoříme 6 

  K Lektorka Lenka Němečková   

21 28. 6.-31. 8. Prázdninová stezka Vyškovem 14 

  K 
Soutěž; Mgr. Pavlína Dobyšková, Lenka Němečková, Mgr. et Mgr. 

Ivana Šrámková   

22 1. 9. Zpátky do školy - zpátky do knihovny 46 

  V 
Představení knihovny, přiblížení aktivit v děts. odd. a T-klubu; Lenka 

Němečková a Mgr. at Mgr. Ivana Šrámková 
  

23 1. 9. Deskovky 4 

  K 
Zábavné odpoledne s deskovými hrami; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 
  

24 9. 9. Prázdninová stezka Vyškovem 5 

  K 
Slavnostní vyhodnocení; Mgr. Pavlína Dobyšková, Lenka Němečková, 

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková 
  

25 21. 9. Knihovnická lekce pro 1. ročník víceletého gymnázia 30 

  V Lenka Němečková, Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková   

26 22. 9. Hrátky s Večerníčkem 12 

  K 
Aktivizační program pro děti 2,5-6 let a jejich doprovod, 

BOOKSTART; lektorka Lenka Němečková 
  

27 1. 10. Mezinárodní den kávy 54 

  K 

Pro veřejnost bez rozdílu věku. Oslava Mezinárodního dne kávy, 

vyhlášeného Mezinárodní organizací pro kávu (ICO), s ochutnávkou 

kávy (espresso, moka konvička, frenchpress) a soutěžním kvízem  

o ceny. Lektorky Lenka Němečková a Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková 

  

28 5. 10. Knihovnická lekce pro ZŠ Nemojany 14 

  V 
Možnosti využití volného času v knihovně; Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 
  

29 5. 10.  Knihovnická lekce pro ZŠ Komořany 22 

  V Představení knihovny; Lenka Němečková   

30 5. 10. Šifrování 2 

  V 
Týden knihoven: Workshop věnovaný tvorbě šifer a rébusů a možnosti 

jejich řešení; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková 
  

31 6. 10. Pasování na čtenáře 17 

  K 
Pasování žáků ZŠ Na Vyhlídce na čtenáře; Lenka Němečková  

ve spolupráci se SHŠ Armet 
  

32 6. 10. Deskovky 2 

  K 
Zábavné odpoledne s deskovými hrami; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 
  

33 6. 10. Lekotéka 4 

  V 

Představení nových didaktických pomůcek a hraček ve fondu 

Dětského oddělení pod vedením psycholožky Mgr. Marcely 

Novozámské 

  

34 7. 10. Knižní kvíz 2 

  V 
Soutěžní vědomostní kvíz o ceny; moderátorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 
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35 13. 10. Hrátky s Večerníčkem 33 

  K 

Aktivizační program pro děti 2,5-6 let a jejich doprovod, 

BOOKSTART; lektorka Lenka Němečková. Téma: Proč si musím 

čistit zoubky 

  

36 14. 10. Pasování na čtenáře I 20 

  K 
Pasování žáků 2. ročníku ZŠ Morávkova na čtenáře; Lenka 

Němečková ve spolupráci se SHŠ Armet 
  

37 14. 10. Pasování na čtenáře II 19 

  V 
Pasování žáků 2. ročnkíku ZŠ Morávkova na čtenáře; Lenka 

Němečková ve spolupráci se SHŠ Armet 
  

38 14. 10. Písařská dílna 16 

  V 
Workshop pro 4. ročník ZŠ Prameny Rousínov; lektorka  

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková 
  

39 15. 10. Písařská dílna 14 

  V 
Workshop pro 5. ročník ZŠ Prameny Rousínov; lektorka  

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková 
  

40 19. 10. Fantasy 1 

  K 
Beseda o jednom z nejoblíbenějších literárních a filmových žánrů; 

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková 
  

41 20. 10. Knihovnická lekce pro 1. ročník víceletého gymnázia 16 

  V Lektorka Lenka Němečková   

42 22. 10.  Ondřej Sekora 27 

  V Beseda pro 2. ročník ZŠ Tyršova; lektorka Lenka Němečková   

43 27.-29. 10. Podzimní prázdniny v knihovně 16 

  K 
Tvorba dušičkových dekorací v dětském oddělení; lektorka Lenka 

Němečková 
  

44 29. 10. Halloweenské odpoledne 8 

  K lektorka Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková   

45 3. 11. Deskovky 5 

  K 
Zábavné odpoledne s deskovými hrami; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 
  

46 4. 11. Knihovnická lekce pro ZŠ Komořany 10 

  V Lekce pro 3. ročník ZŠ; lektorka Lenka Němečková   

47 11. 11.  Knihovnická lekce pro ZŠ Tyršova  23 

  V 
Lekce pro 5. roč. ZŠ, lektorky Lenka Němečková a Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 
  

48 12. 11.  Knihovnická lekce pro ZŠ Tyršova  17 

  V Lekce pro 1. roč. ZŠ; lektorka Lenka Němečková   

49 16. 11. Harry Potter ve filmu: 20 let od premiéry HP a Kamene mudrců  8 

  K 

Odpoledne věnované výročí premiéry filmu Harry Potter a Kámen 

mudrců na motivy románu J. K. Rowling; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 

  

50 18. 11.  Knihovnická lekce pro ZŠ Nádražní 18 

  V Lekce pro 1. roč. ZŠ; lektorka Lenka Němečková   
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51 22. 11. Knihovnická lekce pro ZŠ Bambini 14 

  V Lekce pro 1. stupeň ZŠ; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková   

52 24. 11.  Knihovnická lekce pro ZŠ Talent 18 

  V Lekce pro 1.- 2. roč. ZŠ   

53 24. 11. Deskovky 2 

  K 
Zábavné odpoledne s deskovými hrami; lektorka Mgr. et Mgr. Ivana 

Šrámková 
  

54 24. 11.  Hrátky s Večerníčkem 8 

  K 

Aktivizační program pro děti 2,5-6 let a jejich doprovod, 

BOOKSTART; lektorka Lenka Němečková. Téma: Proč si musím 

čistit zoubky   

55 27. 11. Jižní Morava čte 28 

  K Vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže Jižní Morava čte   

56 8. 12. Výroba vánočních drátovaných ozdob 5 

  V Výtvarná dílna pro zájemce od 8 let; lektorka Lenka Němečková   

57 15. 12. Mezinárodní den čaje 27 

  

K 

Pro veřejnost bez rozdílu věku. Oslava jednoho z nejoblíbenějších 

nápojů věnovaná ochutnávce čaje s doprovodným programem. 

Lektorky Lenka Němečková a Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková   

58 22. 12. Hrátky s Večerníčkem 3 

  K Aktivizační program pro děti 2,5-6 let a jejich doprovod, 

BOOKSTART; lektorka Lenka Němečková. Téma: Zima   

    Celkem 758 

 

 

Letem technickým světem – interaktivní prezentace SOU a SOŠ Sochorova. 
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Tabulka III – akce Klubu přátel KKD 
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1 8. 2. STREAM: Marka Míková 11 

  K Beseda s herečkou, spisovatelkou a hudebnicí. Klub přátel KKD   

2 9. 3. STREAM: Radek Štěpánek 16 

  K Beseda s básníkem a PR nakl. HOST Brno   

3 13. 4. STREAM: Markéta Pilátová 29 

  K Beseda se spisovatelkou, Klub přátel KKD   

4 20. 4. STREAM: Jan Čáp 14 

  K Beseda s novinářem, spisovatelem, bývalým knihovníkem   

5 11.5. STREAM: Jiří Jilík 48 

  K Beseda se spisovatelem   

6 18.5. STREAM: Richard Pachman 9 

  K Beseda se spisovatelem, hudebníkem, malířem   

7 8. 6. STREAM: Zuzana Maléřová 6 

  K Beseda se spisovatelkou a publicistkou   

8 28. 6. Valná hromada spolku Klub přátel KKD 49 

    Klub KKD   

9 30. 9. 10 let přátel klubu KKD 85 

  K Komponovaný pořad k oslavě výročí založení Klubu přátel KKD, o. s.   

10 18. 10. Literární čaj: Bianca Bellová 41 

  K Beseda s českou spisovatelkou s bulharskými kořeny, překladatelkou a tlumočnicí   

11 25. 11. Večer pod lampou: Karel Havlíček Borovský 14 

  K Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou; ve spolupráci s Klubem přátel KKD   

    Celkem 322 

 

 

 

Tabulka IV – IT kurzy v počítačové učebně 
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1 06.04. Úprava digitálních fotografií v programu XnView 7 

2 12.10. Úprava digitálních fotografií v programu XnView 6 

3 19.10. Úprava digitálních fotografií v programu XnView 6 

4 26.10. Úprava digitálních fotografií v programu XnView 6 

    Celkem 25 
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1 Leden - duben Příběhy světla 650 

  
  

Výstava smaltů a digitálních obrazů Antonína Gavlase v prostorách 

knihovny 
  

 srpen Lidové mudrosloví v éře facebooku 150 

  Výstava k facebooku  

2 září  10 let Klubu přátel KKD 140 

    Výstava z činnosti klubu   

3 září  Stopy a boty 190 

    Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov    

4 říjen Barevné kouzlo minerálů 590 

    Výstava fotografií Jaromíra Flösslera   

5 říjen Karel Dvořáček 110 let 290 

    Výstava k výročí narození reg. autora   

6 prosinec Vánoční výstava ZUŠ Vyškov 180 

    Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov    

    Celkem 2 190 

 

 

Výstava fotografií Jaromíra Flösslera 
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 Tabulka VI – akce města pořádané v sále knihovny 
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1 16.6. Školení Microsoft pro organizace 22 

2 24.8. Život s cloudovými technologiemi 15 

3 25.10. 
Setkání vedení města s občany. 38 on-line 

připojených 
19 

    Celkem 56 

 

Tabulka VII – pronájmy akcí v sále knihovny 

P
o
ř.

 č
. 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
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át
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1 9.9. MAS - MAP Syndrom vyhoření 23 2700 1800 900,00 

2 15.9. MAS - MAP 20 2400 1600 800,00 

3 16.9. MAS - MAP 20 3000 2000 1000,00 

4 17.9. Řídící výbor MAS 15 600 400 200,00 

5 21.10. MAS - MAP  13 600 400 200,00 

6 25.10. MAS - MAP 22 400 300 100,00 

7 8.11. MAS - MAP 19 400 300 100,00 

8 8.11. Družstvo 30 450 300 150,00 

    Celkem 162 10 550,00 7 100,00 3 450,00 

 

 

Akce pořádaná MAS Vyškovsko 
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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 2021-2027 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 vzdělávací akce v počítačové učebně, které mají uživatele seznamovat s prací 

s internetem.  

Tabulka V jsou velké výstavy v prostorách knihovny.  

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. I letošní rok je specifický, protože naši knihovnu omezila 

pokračující pandemie nemoci COVID-19 a s tím související nouzový stav, kdy knihovny musely být 

od 1. ledna do 12. dubna uzavřeny. 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. Práce se ale nezastavila úplně. S knihovníky jsme byli ve 

styku jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu. Informace, které se týkaly pandemie, nouzového 

stavu, karanténních opatření, uzavření a otevření knihoven jsme zasílali průběžně, zodpovídali jsme 

všechny dotazy. Doplnili a aktualizovali jsme data v Centrálním adresáři knihoven. Pro knihovnu 

v Otnicích jsme kontrolovali všechny záznamy v knihovním systému před přechodem z programu 

WIN knihovna na RegARL.  

Provoz knihoven se začal obnovovat až v polovině dubna a to za specifických karanténních 

podmínek. První rozvozy placených knih a VF se uskutečnily začátkem dubna. Fyzický kontakt 

s knihovníky byl navázán až v průběhu května, kdy jsme již začali jezdit po metodických návštěvách. 

Koncem května a začátkem června se konaly odložené porady knihovníků regionu. Další průběh naší 

činnosti do konce roku již nebyl omezován a soustředili jsme se na realizaci všech naplánovaných 

činností.  

Počet obsluhovaných knihoven je 86. V našem regionu máme šest profesionálních knihoven  

s 10 pobočkami a 67 knihoven je neprofesionálních s jednou pobočkou (v letošním roce již 

nezapočítáváme zrušenou knihovnu v Podivicích). Pověřená knihovna má dvě pobočky. 

Knihovna v Nových Sadech má již dva roky pozastavenou činnost a v obci není o tyto služby 

zájem. Po konzultaci se starostou v Nových Sadech jsme zhodnotili situaci a v letošním roce se mělo 

uskutečnit zrušení knihovny. Ovšem pan starosta žádost o zrušení knihovny na MK nepodal. 

Knihovna tak zůstává v evidenci i pro příští rok s pozastavenou činností. Pobočka knihovny Bohdalice 

také v tomto roce pozastavila činnost, protože nemohou sehnat nového knihovníka.  

Knihovník  se  změnil v Orlovicích, Ruprechtově, V. Vážanech, Drysicích, Nemochovicích  

a Kojátkách. Noví pracovníci byli proškoleni na práci s knihovním systémem ARL a v knihovnických 

činnostech. V Rousínově se jednalo o rozšíření úvazku na 2,0 s tím, že budou zajišťovat chod na 

pěti pobočkách a nebudou zde již pracovníci na dohodu. Od 2. pololetí nastoupila nová pracovnice 

a rozšíření úvazků se uskutečnilo. Ve Slavkově odešla do důchodu paní Urbánková a polovina 

úvazku, který zde měla, zůstává neobsazena.  

Konzultační činnost a metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení konkrétních problémů 

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

tématem v letošním roce byla situace kolem pandemie COVID-19, uzavření knihoven, znovuzahájení 

provozu a za jakých okolností se mohou uskutečnit akce. Konzultace v naší knihovně jsou využívány 
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ve velké míře. Nadále užíváme již osvědčené e-mailové konzultace, kterými řešíme mnoho problémů. 

Díky našemu knihovnímu systému ARL jsme schopni pomoci a řešit vše průběžně: včetně 

katalogizace, oprav chyb, inventarizace, odpisů i výpůjčního protokolu on-line. Většina požadavků 

(odpisy, statistiky, výstupy ze systému, nastavení systému, opravy chyb a další) a problémů je tak 

vyřešena často ihned, nejpozději do několika dnů. Pravidelné konzultace s pracovníky obcí 

 i knihovníky probíhají v rámci rozvozů knih. Již tradičně byl vypracován Přehled činnosti veřejných 

knihoven regionu Vyškov za rok 2020, který spolu s materiály  Standard pro dobrou knihovnu 

 a Služby knihoven knihovnám a Standard pro dobrý fond (vydáno NK CŘ) využíváme při 

metodických návštěvách a jednáních se starosty obce.  

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

problémů v knihovnách, aktualizace a revize fondu, vybavení knihoven novým nábytkem, zaškolení 

nových knihovníků a inspirace 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. Úkoly, které nestihneme během návštěvy, 

často řešíme následně z pověřené knihovny on-line. 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 a zlepšit. Jednání s představiteli obce se 

uskutečnilo v Nových Sadech, projednávali jsme zrušení knihovny, která již 2 roky nepracuje. Další 

jednání bylo se starostou v Otnicích, se kterým jsme projednali přechod knihovny na jiný knihovní 

systém, vyjednali jsme pro ně přechod a finanční podmínky s firmou Cosmotron a.s.. Podobné 

jednání proběhlo se zřizovatelem knihovny v Dětkovicích, kde v říjnu proběhl přechod z knihovního 

systému Clavius na RegARL a další knihovna se začlenila do našeho celookresního katalogu. Jednání 

proběhlo také se starostou Nových Hvězdlic, kde se knihovna stěhuje do nových prostor. 

S představiteli obce Pustiměř jsme konzultovali, jak probíhá rekonstrukce budovy, ve které by měla 

být umístěna knihovna a ZUŠ. Se starostkou V. Vážan jsme projednali její záměr na nové vybavení 

knihovny a rozšíření služeb knihovny po zaškolení nového knihovníka. V Drysicích jsme 

konzultovali s vedením obce změnu knihovníka. Jednání proběhlo i se starostou v Hošticích, kde 

knihovna musela vyklidit prostory pro zřízení prodejny potravin. Knihovna byla přesunuta do 

provizorních prostor. 

Metodické návštěvy se uskutečnily mj. v knihovnách Drnovice, Letonice, Brankovice, Nové 

Sady, Slavkov, Mouřínov, Švábenice, Hostěrádky, Milešovice, Milonice, Lovčičky, Zbýšov, 

Bošovice, Nemojany, Otnice, Velešovice, Nemotice, Šaratice, Ivanovice, Bučovice, Rousínov, 

Hoštice, Nížkovice, Zbýšov, Pustiměř, Ruprechtov, Studnice, Nesovice, V. Vážany, M. Prusy, 
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Dětkovice, Křižanovice a Holubice. V Otnicích proběhlo pět metodických návštěv, které byly 

věnovány mimořádné revizi, aktualizaci knihovního fondu, ukládání a odepisování knih. Knihovní 

fond bylo nutné dát do souladu s převedenými daty v knihovním systému RegARL, což bylo časově 

velice náročné a pracné. Z každé návštěvy zpracováváme Zprávu z metodické návštěvy, ve které je 

popsána situace knihovny včetně srovnání se standardy.  

Porady knihovníků – se tentokrát uskutečnily až koncem května a v listopadu. V roce 2020 

se nemohlo konat vyhodnocení soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje a toto proběhlo 

v květnu letošního roku na Krajském úřadě v Brně. Z našeho regionu toto ocenění obdržela knihovna 

v Drnovicích a v Nemojanech. Porady profesionálních knihovníků se uskutečnily ve Vyškově, 

v listopadu byla plánovaná výjezdní porada v Drnovicích, ale ta se na poslední chvíli kvůli nemoci 

knihovnice musela přesunout do pověřené knihovny. Zápisy z porad jsou zveřejněny na webových 

stránkách pověřené knihovny a zasílány knihovníkům.  

V květnu, červnu a listopadu proběhly v pověřené knihovně a v knihovně ve Slavkově porady 

neprofesionálních pracovníků. Protože se nekonala porada na podzim roku 2020, přesunuli jsme 

vyhodnocení nejlepší knihovny regionu na jarní porady. Ocenění získala knihovna v Holubicích  

a poděkování za dobrou práci obdržely čtyři knihovnice. V prezentacích jsme představili činnost 

všech oceněných knihoven, jak z regionu, tak z Jihomoravského kraje. V roce 2021 jsme nejlepší 

knihovnu regionu nevyhlašovali, protože činnost MK byla značně ovlivněna pandemickou dobou. 

Všech porad celkem se zúčastnilo 67 knihovníků.  

Vzdělávání knihovníků – v červnu se uskutečnilo dvakrát školení Jak má pracovat dobrá 

knihovna, které bylo určeno především pro nové knihovníky. V březnu jsme vyzkoušeli on-line 

setkání, při kterém jsme projednali jak s on-line připojením zacházet, probrali jsme podmínky 

v rozvolňování provozu, novinky v knihovnické činnosti. Do on-line prostředí se připojilo 20 

knihovníků. V září se uskutečnil praktický workshop jak pracovat s dětským čtenářem a praktická 

ukázka besedy pro děti mladšího školního věku. Lektorkou byla učitelka alternativní školy Prameny 

Dana Tvrďochová, tato akce měla u knihovníků velký ohlas. Knihovníci regionu i KKD se mohli 

účastnit dvoudenního workshopu Čteme s nečtenáři, který pořádala MAS v pověřené knihovně.  

Statistika knihovnických činností je opakovaně konzultována a novým knihovníkům 

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

zpracovány do formulářů StatExcel a NIPOSu – MK ČR. Kvalitně vyplněné výkazy a jejich 

zpracování do celostátních databází představuje 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 pouze provádějí 

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

fondu, kterou ve většině případů provádí pracovnice KKD a také následně provede odpis z knihovního 
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systému. Revize proběhly v 11 knihovnách regionu. Aktualizaci a odpisy provedly pracovnice 

pověřené knihovny v devíti knihovnách. I přes problémy s omezeným provozem jsme naplánované 

revize a aktualizace zvládli. 

Do Výměnného fondu (VF) jsme koupili a zpracovali 1 651 knih za finanční částku  

550 841 Kč (po slevě 378 153,79 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. Roční rozpočet na nákup výměnného fondu se 

v průběhu roku zvýšil o 18 000 Kč a činil 378 000 Kč. Obnovili jsme nákup audioknih, nakoupili 

jsme již větší množství interaktivních knih pro děti. V současné době je ve výměnném souboru 27 928 

knihovních jednotek. Větší část z nich je rozpůjčena na knihovny regionu. Poprvé byly do VF 

nakoupeny stolní hry.  

V době omezení provozu knihovny z důvodů pandemie jsme zahájili revizi výměnného fondu, 

která by měla být ukončena v roce 2025.  

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

jsou ihned rozebrány. Průběžně bylo vyexpedováno 245 souborů s 11 033 knihami. Našim cílem je, 

aby každá neprofesionální knihovna obdržela podle standardu 120 knih za rok. V případě zájmu 

knihovníka množství půjčených knih není omezeno.  

Nákup a zpracování KF z prostředků obce v letošním roce realizujeme pro 62 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 a koncem roku je provedeno vyúčtování.  

Celkově jsme nakoupili obcím knihy za finanční částku 811 027 Kč (po slevě 561 672,51 Kč) 

a zpracovali 2 451 knih (3 164 bylo zpracováno včetně darů z obcí), které byly ve 298 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.  

Servis výpočetní techniky – v knihovnách Švábenice, Letonice, Habrovany, Brankovice, 

Zbýšov, Milonice, Vážany, Křižanovice, Otnice a Hostěrádky jsme  provedli inicializaci a nastavení 

revize v systému nebo jsme instalovali novou verzi systému ARL.  

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí znamená především rozvoz souborů knih 

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

využívá hromadná doprava, ale i služební automobil, kterým jsme najeli celkem 2 797 km.  

Projekty – do projektu VISK3 se v letošním roce zapojila knihovna Slavkov a dotaci obdržela, 

do projektu Bookstart je zapojena knihovna Rousínov a Otnice. Do projektu Jižní Morava čte se 
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zapojily knihovny Podomí, Otnice, Bučovice, Rousínov a Vyškov. Do projektu Česká knihovna se 

zapojily kromě pověřené knihovny i Slavkov, Rousínov, Bučovice, Ivanovice na Hané a Drnovice. Ke 

konci roku jsme pomohli s projekty do dotačního řízení VISK3 na rok 2022 knihovnám Bučovice,  

 Rousínov a Slavkov. 

Praktická podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit – na podporu čtenářství 

vyhlásila pověřená knihovna i v letošním roce pro knihovny regionu Čtenářskou výzvu ve variantách 

pro dospělé a mládež. Další akci, kterou jsme zaslali kompletně zpracovanou k využití, byla 

Pohádková stezka, kterou mohli knihovníci rozmístit po obci a měli od nás k dispozici i pracovní listy 

pro účastníky akce. Zaslali jsme také zpracované kvízy a úkoly z tréninku paměti, které mohli 

knihovníci dát na Facebook nebo své webové stránky.  

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

kulturní činnosti a podporu čtenářství akci Aktivizační program ke čtenářské gramotnosti 

(certifikovaná lektorka Zdeňka Adlerová), do kterého se přihlásilo deset knihoven a bylo realizováno 

v devíti knihovnách v 2. pololetí. Náklady byly hrazeny z rozpočtu na Regionální funkce. 

Pokračuje naše  spolupráce s MAS Vyškovsko a Slavkovsko, kde jsou knihovny pro příští roky 

v projektech zahrnuty jako subjekty rozvíjející čtenářskou gramotnost dětí. Pověřená knihovna je 

v kontaktu s pracovnicemi MAS Vyškovsko. V pracovních skupinách pro čtenářskou gramotnost je 

Jarmila Urbánková (knihovna Hostěrádky) a Jaroslava Barová (knihovna Vyškov).  

Na dobré úrovni je kulturní dění v knihovnách  Letonice, Drnovice, Vážany nad Litavou, 

Podomí, Nesovice, Holubice, Nížkovice, Křenovice. Tradičně velký počet akcí pro veřejnost pořádají 

knihovny Pustiměř a Hostěrádky. S akcemi pro veřejnost začali v knihovnách Uhřice, Křižanovice, 

Lysovice, Heršpice a Otnice. 

I přes složité období, které nyní prožíváme, se činnost regionu nezastavila, ale hledaly se nové 

možnosti činnosti v knihovnách. Od května až června se snažily knihovny obnovit plný provoz, ale 

návrat návštěvníků bude pozvolný. Nemalou úlohu zde sehrála pověřená knihovna, která informovala 

a prakticky radila, jak mají knihovny fungovat a co mohou ve složité době dělat. Myslím, že 

regionální funkce byly v tomto roce důležité ještě více než jindy. 
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Výkaz regionálních funkcí za rok 2021 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok 2021 

1 Kraj                                    

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) Knihovna Karla Dvořáčka   

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,10 

4 Počet obsluhovaných knihoven 86 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 83 

7   počet poskytnutých konzultací 484 

8   počet metodických návštěv 84 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 87 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 87 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 35 

14   počet všech vzdělávacích akcí 10 

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

16          z toho (z ř. 15): počet akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 2 

17   počet všech účastníků 136 

18       z toho (z ř. 17): počet účastníků akcí v rámci RF 63 

19          z toho (z ř.18): počet účastníků akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 38 

20   počet všech vyučovacích hodin 18 

21       z toho (z ř. 20): počet vyučovacích hodin v rámci RF 11 

22          z toho (z ř. 21): počet vyučovacích hodin na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 6 

23 Porady   

24   počet obsloužených knihoven 38 

25   počet akcí 6 

26   počet účastníků 67 

27 Praktická podpora vzd,. Kult.  komunitních aktivit   

28 Počet obsloužených knihoven 21 

29 Počet akcí, zásahů 15 

30 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

31   počet obsloužených knihoven 14 

32  z toho počet revidovaných knihoven 11 

33 počet revidovaných knihovních jednotek  68 933 

34 počet aktualizovaných knihovních jednotek 23 689 

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

36   počet obsloužených knihoven 62 

37   počet nakoupených knihovních jednotek 2 451 

38 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

39   počet obsloužených knihoven 62 

40   počet zpracovaných knihovních jednotek 3 164 

41 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

42   stav výměnného fondu k 31.12. 2021 27 928 

43   roční přírůstek VF 1 655 

44   roční úbytek VF 1 490 

45      z ř. 43 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 651 
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46      z ř. 43 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

47      z ř. 43 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 4 

48 Cirkulace VF   

49   počet obsloužených knihoven 84 

50   počet expedovaných souborů 245 

51   počet svazků v souborech 11 033 

52 Servis automatizovaného knihovního systému   

53 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automatizovaného 
systému 65 

54   počet akcí, zásahů 18 

55 Doprava v rámci výkonu RF   

56   počet obsloužených knihoven 86 

57   počet ujetých km 2 797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna Nemojany – Komunitní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii do 1000 obyvatel 

 

 

Knihovna Drnovice – Komunitní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii do 3000 obyvatel 
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Řídící činnost 

COVID-19 – podobně jako v loňském roce byl i v 1. pololetí letošního roku provoz knihovny 

v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem. Po dobu uzavření knihovny probíhaly naše aktivity v 

omezené míře. Během zimy jsme půjčovali knihy tzv. bezkontaktním způsobem, později přes 

výdejové okénko, než byly prostory knihovny v dubnu opět veřejnosti otevřeny a naše služby 

postupně obnovovány. Významná část našich aktivit probíhala on-line ve virtuálním prostředí, šlo 

především o VU3V, trénování paměti, přednášky o výtvarném umění nebo streamy s regionálními 

osobnostmi a spisovateli. 

Od 1. 1. 2021 jsme prodloužili s KHS 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, se kterým naše knihovna pomáhala až do svého 

znovuotevření v dubnu 2021. Za tuto pomoc získala naše knihovna 6. října z rukou ředitele Krajské 

hygienické stanice Jihomoravského kraje ing. Davida Křivánka ocenění formou „Poděkování za 

skvělou spolupráci a efektivní pomoc s trasováním infikovaných osob na území Jihomoravského kraje 

v období pandemie virového onemocnění COVID-19“. 

Od druhé poloviny března do konce června probíhalo v souladu s nařízením vlády na pracovišti 

povinné preventivní testování antigenním testem na přítomnost antigenu viru COVID-19. Pravidelné 

testování zaměstnanců bylo obnoveno na konci kalendářního roku (prosinec). 

Projekty – do dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR v části VISK3 jsme 

podali projekt Technika pro on-line aktivity. Obdrželi jsme dotaci ve výši 27 tis. Kč a projekt byl 

zrealizován. Nakoupila se následující technika: 6 ks webkamer, videokamera, megafon, grafický 

tablet a další příslušenství. Na podzim jsme opět do tohoto programu podali projekt Knihovna jinak – 

první pomůcky do vznikající makerspace, kde žádáme částku 23 tis. Kč. 

Do dotačního řízení Knihovna 21. století jsme podali projekt Literární obrazy Země tisíců jezer, 

ve kterém žádáme o 14 tis. Kč. Projekt byl vypracován ve spolupráci s vyškovskou rodačkou žijící ve 

Finsku Barborou Kachlíkovou a bude zaměřen na finskou kulturu. 

Další projekt jsme podali na nadaci OSF. Projekt je zaměřen na mediální vzdělávání 

knihovníků, pedagogů, studentů i seniorů. Požadovaná částka činila 43 640 Kč. Projekt byl schválen 

s částkou 38 640 Kč. 

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

tradiční akci Vyškovský cedník i další projekt Hrou ke čtenářství (částkou 9 720 Kč), který navazuje na 

podobný projekt z loňského roku. Na podzim jsme podali na NTB nový projekt Čteme ušima, který je 

zaměřen na audioknihy. Příspěvek na projekt byl schválen ve výši 10 000 Kč a již probíhá jeho 

realizace. 
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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 osm 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 6 100 Kč. Se zapojením do tohoto projektu jsme pomohli i ostatním 

profesionálním knihovnám našeho regionu. V letošním roce jsme se připojili k projektu Cizojazyčná 

literatura a z předložených seznamů jsme vybrali pro naši knihovnu knihy v hodnotě 17 000 Kč.  

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. I zde se aktivita v první polovině letošního roku přesunula 

do on-line prostředí a společně s Klubem se uskutečnilo sedm literárních streamů. V druhém pololetí 

již spolupráce s Klubem probíhala standardně a akce se konaly v knihovně. Hmotnými cenami 

podpořil KP KKD naše další aktivity – např. prázdninovou stezku městem, Vyškovský cedník a akci 

Čtením proti covidu. 

Školení a semináře – se přesunuly do on-line prostředí a v době omezení provozu jsme se 

snažili, aby pracovníci využili možnosti se účastnit odborných školení, která by jim byla jinak 

nedostupná. Toto on-line vzdělávání bylo převážně zdarma, úsporou byly také náklady na cestovné a 

čas. Mimo jiné se pracovníci účastnili školení Nástroje pro videokonferenci, Poznáváme digitální 

knihovny, Práce s nadanou mládeží, Biblioterapie, České informační zdroje z oblasti šedé literatury, 

Mozkové hemisféry, Tvoříme videa v knihovně, Jak vznikají zprávy a jak je ověřit, Digitální knihovny, 

Sociální sítě a jejich využití v propagaci, S knížkou do života – Bookstart a další. Další výhodou bylo, 

že se kurzů mohlo účastnit více pracovníků zároveň a nebyly omezeny služby knihovny.  

Ve druhém pololetí již bylo možné některá školení absolvovat on-line, některá probíhala již 

v místě konání. Byly to například Díla nedostupná na trhu, Práce s kamerou, Základní české 

informační zdroje, Poznáváme digitální knihovnu, školení k projektu Mediální gramotnost. Pro 

všechny pracovníky jsme uspořádali vlastní školení Kramerius a Novinky v knihovním systému ARL. 

31. srpna se v naší knihovně konal vzdělávací seminář pro knihovníky Jihomoravského kraje 

pořádaný MZK Brno: Komunitní aktivity v knihovně – jak na to. Za naši knihovnu vystoupily 

s příspěvky Zdena Adlerová (Aktivizační čtení seniorům)  a Pavlína Dobyšková (Literární vycházka 

aneb Za vyškovskými osobnostmi).  

Dále např. naše pracovnice lektorovala on-line webinář Trénování paměti pro MZK Brno. 

Pracovní porady pro vedoucí oddělení se konaly podle potřeby, na jednotlivých odděleních pak 

probíhaly průběžně. Porada všech zaměstnanců KKD se konala v tomto pololetí dvakrát. 
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Pravidelná účast pracovníků na poradách knihoven pověřených výkonem RF v Jihomoravském 

kraji, organizovaných MZK, je samozřejmostí. K regionálním funkcím proběhly čtyři on-line krajské 

koordinační porady. Ve druhém pololetí jsme se již účastnili porad v MZK Brno osobně. Získané 

informace slouží k rozšiřování nabídky služeb pro uživatele. 

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

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

potřebné menší i větší opravy. Z větších akcí to byly především: 

Oprava soklu fasády – byla realizovaná v červenci vyškovskou firmou Oldřich Crhonek. 

Rekonstrukce vchodových dveří do budovy – v květnu zaměstnanecký vchod, v srpnu vchod do 

ODZF (firmou Jiří Koutný ze Studnic). 

Renovace venkovní strany rámů a křídel u deseti eurooken v přízemí východní strany budovy – 

provedla firma LESTER Emil Lejska (Brno) koncem září. 

Drobné opravy a údržba – výměna záložní baterie zabezpečení EPS, výměna hlavního 

čerpadla kotle (leden), výměna časového relé VZT v sále ZUŠ (červen), výměna oběhového čerpadla 

VZT v sále (červenec), oprava rozvodu chladné vody v DO s úpravou SDK stropu (srpen), výměna 

kulových ventilů rozvod chladné vody v kotelně (prosinec), výměna 15 ks hasicích přístrojů. 

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

součinnosti správce budovy, případně správce LAN s externím bezpečnostním technikem. V 1. pol. 

letošního roku proběhlo 36 revizí (EPS, komíny, hasicí přístroje, požární klapky, výtahy, el. 

spotřebiče, posuvné dveře, odvětrání atria, motorgenerátor Powerbridge ad.) 

Technické vybavení – HW, SW – v lednu byla obnovena (opět na dva roky) licence pro 

antivirovou ochranu AVG se změnou správy stanic z lokální na správu z cloudu. 

Uzavření knihovny pro veřejnost v prvním čtvrtletí roku vlivem pandemie a přesunutí aktivit do 

virtuálního prostředí kladlo zvýšené nároky na některé technické aplikace – především v souvislosti 

s živými streamy (51 on-line akcí za 1. pol.) a trasováním kontaktů v rámci tzv. chytré karantény  

(5 PC stanic). Veškerý provoz techniky fungoval prakticky bez problémů.   

V květnu byl obnoven kompletní provoz techniky ve veřejných prostorách knihovny i na 

pobočce SVN. Dlouhodobým vypnutím z provozu došlo k poškození jedné UPS na pobočce SVN, po 

výměně baterie byla znovu oživena. 

Z grantu programu VISK 3 se zakoupilo vybavení pro lepší fungovaní v online prostředí a lepší 

prezentaci knihovny na internetu: 6 ks webkamer pro online komunikaci, videokamera se stativem a 

kamerové světlo, megafon s mikrofonem pro ozvučení akcí mimo knihovnu. Technika byla 

zprovozněna a je používána. 

Na podzim proběhly přípravné práce (školení, návštěvy knihoven) za účelem získání podkladů 

pro vypracování grantu VISK 3 na rok 2022 na technické vybavení, který se zaměřuje na stále 
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populárnější work space centra v knihovnách. Byla navázána tematická spolupráce se SOŠ a SOU 

Vyškov. Projekt byl v prosinci podán. 

Spolupráce – ředitel knihovny se pravidelně účastní porad ředitelů knihoven pověřených 

výkonem RF v JMK (v březnu on-line, v červnu a v říjnu v MZK).  

V září (22. 9.) proběhl v naší knihovně v rámci projektu Das Land liest / Země čte česko-

rakouský literární večer s účastí spisovatelek Viktorie Hanišové (CZ) a Angeliky Reitzer (A). Za ČR 

byly do projektu Intereg zapojeny pouze MZK a KKD. Naše knihovna se tak ocitla na literární mapě 

spolu s knihovnami ve městech Krems, Mistelbach, Retz ad. 

Celkem pět našich zaměstnanců je členem profesní organizace SKIP, což je i v celostátním 

měřítku velmi dobré zastoupení. 

KKD i v době pandemie, byť přece jen v omezenější míře, spolupracuje 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. Pokračuje i spolupráce s MAS Vyškovsko. 

Kontrolní činnost – průběžně se 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. Zasíláme adresné pozvánky uživatelům 

e-mailem, umísťujeme pozvánky na portály, které informují o dění ve Vyškově. Nadále 

spolupracujeme a přispíváme do kalendáře výročí Osobnosti střední Moravy, který vydává Knihovna 

města Olomouce.  

Knihovna o svých aktivitách pravidelně informuje na stránkách Vyškovského zpravodaje 

 a v dalších tiskovinách. Články byly uveřejněny:  ve Vyškovském deníku - 18, na webu 

Vyskovsky.denik.cz  – 29, ve Vyškovských novinách – 21, Vyškovském zpravodaji – 24, na webu 

Vyskovsko.info – 1, na webu Bučovicko.cz – 1, na webu Slavkovsko.cz – 1, na Klubknihomolu.cz – 3, 

na Novinykraje.cz – 1, na Mistnikultura.cz – 1, Denik.obce.cz – 1 a Genus.cz – 1. Propagace knihovny 

probíhá také v celostátních  i regionálních médiích – v ČT v Událostech v regionech  a v Českém 

rozhlase Brno.  
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O naší činnosti informuje vyškovská televize VYMIK (Vyškovský městský informační kanál), 

která uvádí týdenní pozvánky na naše akce a reportáže ze zvlášť významných událostí a v neposlední 

řadě i městský rozhlas. 

Publikační činnost a faktografie regionu – věnujeme nadále značnou pozornost 

shromažďování bibliografických i faktografických údajů o našich významných rodácích – zejména  

o A. Musilovi, jehož dílo v českém jazyce udržujeme ve svém fondu v jedinečném kompletu jako 

jediná knihovna na světě. Pravidelně publikujeme v odborném tisku články o regionálních 

osobnostech. Shromažďujeme veškerou vydanou literaturu (periodickou i neperiodickou) – a to jak 

novou, tak i starší, obtížně přístupnou; pokud je originální výtisk nedostupný, pořizujeme jeho kopii. 

Tuto práci oceňují naši uživatelé, zejména studenti zpracovávající diplomové práce. V zorném úhlu 

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

Vyškovsku.  

Ředitel knihovny vydal v březnu drobnou publikaci Krajinou Vyškovska chůzí poutníka (Drnka 

2021, náklad 1 000 ks), věnující se kulturní krajině Vyškovska a jejím historickým strukturám. 

V červnovém čísle otiskl Vyškovský zpravodaj obsáhlý rozhovor s autorem, spolu s ukázkou z textu 

knížky. První recenze na knížku vyšla v časopise DUHA – informace o knihách a knihovnách 

z Moravy (3/2021, str. 46-47). Klub přátel knihovny ve spolupráci s námi vydal publikaci Toulky 

historickým Vyškovem, autorkou publikace je Mgr. Pavlína Dobyšková. 
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Rozbory zpracovali: 

 

Mgr. Pavel Klvač, ředitel 

Jaroslava Barová, zástupkyně ředitele 

Soňa Křetinská, ekonomka 

Ludmila Orálková, vedoucí služeb 

 

Ve Vyškově dne 26. ledna 2022 

 

 

 

Mgr. Pavel Klvač 

ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


