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Úvodní slovo 

Na následujících stránkách předkládáme přehled našich aktivit v roce 2014; můţete sami 

posoudit, jak úspěšné byly, co se nám podařilo, případně i to, nač bychom se měli více zaměřit. 

Pestrá a bohatá činnost knihovny je samozřejmě výsledkem společné práce – aby kdokoli z nás 

mohl připravit zajímavý program, musí ostatní kolegové zajišťovat běţný provoz a kaţdodenní sluţby 

ostatních oddělení. Proto bych chtěl na tomto místě všem spolupracovníkům vyjádřit uznání a velký 

dík za odvedenou práci, neboť bez dobrého kolektivu je jakákoli týmová akce nemyslitelná. 

Poděkování patří v neposlední řadě našemu zřizovateli, bez jeho prozíravé a osvícené podpory 

bychom rovněţ ničeho dosáhnout nemohli. 

Navzdory stále se zvyšujícím nákladům na provoz usilujeme o udrţení chodu naší instituce na 

trvale nadstandardní úrovni. Knihovny totiţ nenáleţejí ke zbytné kulturní nadstavbě – jak by se mohl 

nezasvěcený a povrchní pozorovatel mylně domnívat – a proto ji není moţné při kaţdém přechodném 

finančním nedostatku prostředků libovolně utlumovat. Tvoří totiţ nedílnou součást dlouhodobě 

budovaného vzdělávacího systému, který je páteří kaţdého sofistikovaného systému moderního státu. 

Takţe i knihovna má nezastupitelnou úlohu ve vzdělávání obyvatelstva města i regionu. Plní svou roli 

jednak v institucionálním školním systému, jednak i v tom neinstitucionálním, tedy mimoškolním. 

Napomáhá tak k tomu, ţe vzdělávající se občané nejsou závislí na sociálních dávkách, nýbrţ dovedou 

se o sebe postarat a finančně se zabezpečit. Jen tito občané pak mohou být dobrými plátci daní ku 

prospěchu celé společnosti. Vzdělaní občané jsou (nebo by alespoň měli být) i bohatými – a ti pak 

mohou sanovat sociální systém a vůbec přispívat k všeobecnému blahu. Občané závislí na 

pravidelných dávkách sotva mohou jakkoli přispívat k pokroku společnosti. Platí tedy stará poučka: 

Bohatí občané = bohatý stát. V tom tkví nezastupitelná úloha vzdělávání, potaţmo kultury vůbec. 

S hrdostí můţeme konstatovat, ţe se do tohoto systému snaţíme úspěšně a trvale včleňovat. 

Přátelé, kolegové a spolupracovníci – nechť je nám štěstěna příznivě nakloněna i v dalších 

obdobích! Vyuţijeme toho dozajista vrchovatě ku prospěchu všech. 

 

Ve Vyškově dne 26. ledna 2015 

             

             

         Dr. Vladislav Raška 

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

Knihovní fondy 

Knihovních jednotek (dále KJ) bylo v roce 2014 zpracováno 8.464 (loni 8.119), tj.  

o 345 KJ více neţ v loňském roce. Koupeno bylo 7.758 knih, darem jsme získali 706 knih. Celková 

cena těchto vyexpedovaných knih činí 1.468.227,66 Kč. Mezi zpracovanými dokumenty bylo 94 knih 

s regionální tématikou; převaţují publikace o historii obcí. Během tohoto období bylo celkem 

zpracováno 8.211 titulů knih. 

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

knihovní fond vyčleněna (650.000,- Kč KKD) dále pak na finančních částkách, které poskytují obce 

svým knihovnám a finanční částce určené na výměnný fond z rozpočtu na regionální funkce. 

Průměrná prodejní cena knihy je 269,53 Kč (loni 264,14 Kč). Získaná mnoţstevní sleva za 

nákup knih představuje částku 622.821,84 Kč, to znamená, ţe průměrná cena 1 knihy po odečtení 

mnoţstevní slevy činí 189,25 Kč (v loni 188,42 Kč). Průměrná prodejní cena se oproti roku 2012 

zvedla o 19 Kč, hlavní příčinou je navýšení cen knih u dodavatelů. 

Akvizice byla prováděna nákupem v distribučních velkoobchodech i přímým nákupem od 

jednotlivých nakladatelů. Euromedia ponechala v roce 2014 slevu na knihy 31%, činnost ukončila 

distribuce Krameriova, která byla nahrazena novým Beta Dobrovský, zde nám byla nabídnuta sleva 

33 %. Albatros navýšil slevu z 28 % na 30 %. Alpress ponechal 30 %. Dále pak nakupujeme akční 

levné knihy, o které mají zájem knihovny s nízkým rozpočtem. Také se nám osvědčilo objednávání 

knih přes internet – distributor Kosmas navýšil slevu z 26 % na 30 %. 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 obcí. Jednotlivým obcím, které s námi uzavřely 

smlouvu o poskytování odborných knihovnických sluţeb, budujeme přírůstkový seznam, revizní 

katalog, jmenný katalog i databáze jednotlivých knihoven v celookresním elektronickém katalogu 

OPAC.  

Knihovně Otnice, která pracuje v systému WIN-knihovna, posíláme data záznamů přes 

internet k importu do jejich PC. Všem knihovnám, které s námi spolupracují v doplňování knihovního 

fondu, vlepujeme do knih čárové kódy, a tím postupně připravujeme tyto knihovny pro přechod na 

automatizovaný systém. 

V roce 2014 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám 2.568 knihovních jednotek za 

676.576,- Kč. Po odečtení získané mnoţstevní slevy 207.938,58 Kč zaplatily však obce jen 

468.637,42 Kč. Zálohy sloţené na náš účet činily 463.500,- 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 3 390 408 905 957,00 267,24 649 672,80 191,64 

  CD+DVD 64   19 461,00 304,08 19 461,00 304,08 

  Časopisy 186   100 726,40 541,54 100 726,40 541,54 

Knihy+ostatní    3 640 408 1 026 144,40 281,91 769 860,20 211,50 

VF   1 858 240 508 516,50 273,69 349 917,44 188,33 

KKD+VF   5 248 648 1 414 474,00 269,53 999 590,00 190,47 

Brankovice   67 16 19 113,00 285,27 13 223,09 197,36 

Drnovce   128   36 649,00 286,32 25 276,19 197,47 

Křenovice   54 14 14 844,00 274,89 10 224,80 189,35 

Otnice   52   14 598,00 280,73 10 140,18 195,00 

Slavkov   205 28 58 129,00 283,56 40 192,17 196,06 

Celkem knihovny   506 58 143 333,00 283,27 99 056,43 195,76 

MLK   2 004   533 243,00 266,09 369 580,99 184,42 

Celkem knihy   7 758 706 2 091 049,50 269,53 1 468 227,66 189,25 

                

Celkem   7 822 706 2 211 236,90 282,69 1 588 415,06 203,07 
 

Ve sledovaném období bylo vyexpedováno z ODZF celkem 320 souborů nových knih. Na 

profesionální knihovny bylo zasláno 564 knih ve 146 souborech, na oddělení veřejných knihoven bylo 

předáno 32 souborů s 2.004 knihami, na jednotlivá oddělení KKD bylo vyexpedováno 113 souborů 

s 3.798 knihami a výměnný fond byl vyexpedován ve 29 souborech s 2.098 knihami.  

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

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

knih je prováděn pravidelně – na menší knihovny čtvrtletně, na knihovny Slavkov, Brankovice, 

Otnice, Křenovice a Drnovice měsíčně.  

Pracovnice regionu z oddělení veřejných knihoven vyexpedovala pro jednotlivé knihovny na 

okrese 2.568 knih ve 356 souborech. 

Na knihovny regionu bylo v roce 2014 z oddělení veřejných knihoven vyexpedováno 380 

souborů z výměnného fondu s 15.706 svazky. V rámci plnění regionálních funkcí – rozvoz 

zpracovaných knih, cirkulace výměnných fondů, revize knihovních fondů a metodické návštěvy – 

bylo celkem najeto 3.554 km. Knihovníci místních knihoven uskutečnili 147 návštěv v KKD za 

účelem výběru knih. 
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Knihy pro místní knihovny  

Knihovna 
Záloha od 

obcí 
Prodejní 

cena 
Sleva Vyúčtování 

Celkem 
svazků 

  Kč   

Bošovice 2 000,00 3 116,00 937,61 2 178,39 14 

Bohdalice 5 000,00 7 522,00 2 318,97 5 203,03 28 

Dětkovice 5 000,00 7 392,00 2 317,36 5 074,64 27 

Heršpice 8 000,00 11 834,00 3 702,27 8 131,73 43 

Drysice 10 000,00 14 506,00 4 423,49 10 082,51 53 

Hodějice 20 000,00 28 985,00 8 892,31 20 092,69 101 

Holubice 10 000,00 14 638,00 4 484,58 10 153,42 52 

Hostěrádky 15 000,00 21 374,00 6 261,74 15 112,26 78 

Hoštice 6 000,00 8 769,00 2 682,26 6 086,74 32 

Hrušky 20 000,00 28 892,00 8 816,24 20 075,76 105 

Hvězdlice 3 000,00 4 365,00 1 351,15 3 013,85 15 

Chvalkovice 3 000,00 4 514,00 1 414,18 3 099,82 17 

Ježkovice 2 000,00 3 048,00 951,84 2 096,16 12 

Komořany 5 000,00 7 230,00 2 224,63 5 005,37 26 

Kobeřice 8 000,00 11 698,00 3 615,17 8 082,83 42 

Krásensko 7 000,00 10 083,00 3 017,86 7 065,14 43 

Kozlany 15 000,00 21 778,00 6 730,78 15 047,22 81 

Křižanovice 4 000,00 5 785,00 1 775,34 4 009,66 25 

Kučerov 5 000,00 7 331,00 2 260,38 5 070,62 26 

Letonice 20 000,00 28 848,00 8 808,15 20 039,85 110 

Lovčičky 7 000,00 10 140,00 3 131,43 7 008,57 42 

Luleč 6 000,00 8 745,00 2 619,76 6 125,24 36 

Lysovice 6 000,00 8 770,00 2 691,34 6 078,66 31 

Mor.Málkovice 10 000,00 14 300,00 4 245,68 10 054,32 66 

Medlovice 2 000,00 3 010,00 932,80 2 077,20 10 

Milešovice 5 000,00 7 348,00 2 331,31 5 016,69 28 

Milonice 3 000,00 4 613,00 1 455,92 3 157,08 16 

Moravské Prusy 7 000,00 10 138,00 3 041,86 7 096,14 38 

Mouchnice 5 000,00 7 332,00 2 273,25 5 058,75 27 

Němčany 5 000,00 7 251,00 2 222,31 5 028,69 28 

Nemochovice 1 500,00 2 242,00 655,67 1 586,33 8 

Nemojany 6 000,00 8 760,00 2 713,49 6 046,51 30 

Nemotice 3 000,00 4 393,00 1 353,73 3 039,27 17 

Nesovice 10 000,00 14 620,00 4 538,50 10 081,50 53 

Nevojice 3 000,00 4 344,00 1 263,20 3 080,80 18 

Nížkovice 2 500,00 3 647,00 1 126,68 2 520,32 13 

Olšany 4 000,00 5 889,00 1 820,08 4 068,92 20 

Orlovice 6 500,00 9 351,00 2 839,27 6 511,73 37 

Pístovice 4 000,00 5 808,00 1 798,96 4 009,04 21 

Podbřežice 3 000,00 4 516,00 1 400,06 3 115,94 15 

Podomí 2 000,00 2 958,00 926,25 2 031,75 14 

Pustiměř 10 000,00 14 806,00 4 801,65 10 004,35 54 

Radslavice 3 000,00 4 313,00 1 305,16 3 007,84 17 

Račice 6 000,00 8 938,00 2 757,43 6 180,57 31 

Rašovice 6 500,00 9 224,00 2 710,35 6 513,65 38 

Ruprechtov 2 000,00 3 066,00 956,59 2 109,41 14 

Snovídky 10 000,00 14 809,00 4 748,17 10 060,83 51 

Studnice 5 000,00 7 264,00 2 249,58 5 014,42 27 

Šaratice 5 000,00 7 131,00 2 011,78 5 119,22 34 

Švábenice 8 000,00 11 675,00 3 529,30 8 145,70 45 
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Knihovna 
Záloha od 

obcí 
Prodejní 

cena 
Sleva Vyúčtování 

Celkem 
svazků 

Topolany 7 000,00 10 560,00 3 359,73 7 200,27 39 

Tučapy 3 500,00 5 079,00 1 572,54 3 506,46 22 

Vážany V. 6 000,00 8 732,00 2 705,57 6 026,43 32 

Velešovice 10 000,00 14 570,00 4 530,94 10 039,06 54 

Zelená Hora 4 000,00 5 829,00 1 787,57 4 041,43 21 

Zvonovice 5 000,00 7 364,00 2 267,79 5 096,21 27 

Celkem stř. 10 365 500,00 533 243,00 163 662,01 369 580,99 2 004 

Brankovice 13 000,00 19 113,00 5 889,91 13 223,09 83 

Drnovice 25 000,00 36 649,00 11 372,81 25 276,19 128 

Křenovice 10 000,00 14 844,00 4 619,20 10 224,80 68 

Otnice 10 000,00 14 598,00 4 457,82 10 140,18 52 

Slavkov 40 000,00 58 129,00 17 936,83 40 192,17 233 

Celkem stř. 9 98 000,00 143 333,00 44 276,57 99 056,43 564 

            

Celkem  463 500,00 676 576,00 207 938,58 468 637,42 2 568 

VF 350 000,00 508 516,50 158 599,06 349 917,44 2 098 

Vyškov 650 000,00 905 957,00 256 284,20 649 672,80 3 798 

Celkem KKD 1 000 000,00 1 414 473,50 414 883,26 999 590,24 5 896 

Celkem okres 1 463 500,00 2 091 049,50 622 821,84 1 468 227,66 8 464 

 

Do kooperačního systému na nákup a zpracování knihovního fondu se i v tomto roce nezapojily 

tři profesionální knihovny: Bučovice (s pobočkami Čerčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice), 

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

Slavíkovice, Královopolské Váţany a Vítovice), dále pak 10 místních knihoven (Draţovice, 

Habrovany, Kojátky, Malínky, Mouřínov, Nové Sady, Pavlovice, Podivice, Uhřice a Váţany nad 

Litavou). 

Samozřejmostí je poskytování konzultační a poradenské činnosti v profesionálních  

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

i zápůjčky knih a cirkulace výměnných fondů. 

Celkově bylo za rok 2014 zharmonizováno 1.709 jmenných autorit, 53 korporací a 193 věcných 

hesel. Námi bylo vytvořeno 62 jmenných autorit. Stále průběţně opravujeme a zvyšujeme úroveň 

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

on-line katalogu. Nadále pokračuje práce na harmonizaci autorit v naší databázi s národními 

autoritami v Souborném katalogu Národní knihovny. Význam této práce spočívá v tom, ţe mnoho 

regionálních autorit (osobností regionu) zpracovaných naší knihovnou je moţné v souborném 

katalogu vyhledat a uţivatelé mohou údaje o nich dále vyuţít. I naše knihovna vyuţívá tuto databázi 

ke katalogizaci.   

Ve všech odděleních sluţeb čtenářům bylo v roce 2014 důsledně dbáno na ochranu všech 

knihovních jednotek – knih, periodik, CD i audioknih. Přebaleno a opraveno bylo 510 knih. 

Pravidelně se kontrolovalo řazení a stavění knih na regálech – jak ve volném výběru, tak i ve skladu.  
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V roce 2015 musí mít knihovna podle zákona č. 257/2001 Sb. provedenou a dokončenou revizi 

knihovního fondu. Jelikoţ náš knihovní fond má přes 120 000 svazků dokumentů musí být 

zpracována jednou za deset let. Vzhledem k náročnosti této akce jsme přistoupili na revidování knih 

po jednotlivých odděleních a započali jsme jiţ v roce 2013 (referenční oddělení a výměnné fondy na 

region). V roce 2014 jsme započali a dokončili revizi dětského oddělení, včetně skladu a odrevidovali 

audio CD v T-klubu. Na pobočce Rychtářov jsme vyřadili zastaralé a zuţité knihy doplnili fond o 

nové a vše uloţili do knihovního systému ARL. Zároveň jsme provedli revizi v pobočce na Sídlišti 

Víta Nejedlého a dokončili ji v prosinci. Celkově bylo odrevidováno 40.811 dokumentů. Součástí 

revizí je také rozsáhlejší vyřazování zastaralých a zuţitých dokumentů. V roce 2014 jsme kladli důraz 

především na aktualizaci a transparentnost fondu. Proto došlo ke kontrole stavění fondu, k probírce 

knih ve volném výběru a následnému přesunutí do skladu, popřípadě k jejímu vyřazení – v oddíle 

sci-fi, horory, dobrodruţná, poezie, dramata, cizojazyčná, romány pro ţeny a detektivky. Pokračovali 

jsme v aktualizaci a odpisech u naučné literatury. Odepsáno bylo 2.888 převáţně knih zuţitých  

(B-1.512, N-799, M-77, MN-34, H-466). Tyto knihy byly pak následně nabídnuty obyvatelům 

Vyškova v  populárních bazarech před knihovnou a v Megabazarech v knihovně. V loňském roce se 

uskutečnily celkem čtyřikrát. 

Přírůstek zvukového fondu činil 64 nových CD – 18 titulů české populární hudby, 15 titulů 

zahraniční populární hudby, 25 audioknih a 6 titulů mluveného slova v celkové hodnotě 19.461,- Kč. 

Průměrná cena jedné zvukové jednotky je 304,08 Kč. Největší zájem je nadále o audioknihy. Proto 

jsme se snaţili nakoupit takové tituly, které jsou ve formě tištěných knih velice oblíbené a často 

půjčované. Stávající fond naší knihovny nabízí čtenářům celkem 300 audio knih. Po dokončení revize 

a odepsání zuţitých CD byly vytvořeny nové, aktuální seznamy v tištěné i elektronické podobě. 

Chod studovny a čítárny zajišťuje referenční oddělení. V roce 2014 knihovna odebírala 186 

titulů novin a časopisů (157 předplacených, z toho 32 v remitendě) 29 titulů dostávala darem za 

celkovou hodnotu 100.726,40 Kč. Některá periodika zanikla (Audio video, Gól, Ladění). Nově bylo 

objednáno 5 nových titulů (Naše rodina, Rodina a škola, Perpetuum, Válka, Zbraně). Průměrná cena 

za předplatné jednoho titulu periodik je 541,54 Kč. Průběţně se provádí seřazování časopisů a také 

jejich vyřazování podle stupně jejich opotřebení a aktuálnosti. V  katalogu proběhla revize záznamů 

periodik a byly vyřazeny tituly časopisů, které jiţ zanikly nebo je knihovna neodebírá. 

 

Přílohy – grafy ukazatelů 

 Knihovní fond 

 Přírůstky 
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Sluţby čtenářům 

 

V roce 2014 bylo zaregistrováno 5.122 (loni 5.283) čtenářů, coţ je o 161 méně neţ v loňském 

sledovaném období (mládeţ 905, dospělí 4.217). Výpůjček jsme zaevidovali 213.552 (loni 215.755). 

Do čítáren a studoven mají přístup i neregistrovaní uţivatelé knihovny, jejichţ počet nemůţe být 

sledován, a proto je nezahrnujeme do statistik. Knihovnu navštívilo 100.474 (loni 102.407) uţivatelů. 

Akcí jsme uspořádali 274 a účastnilo se jich 12.111 návštěvníků. Čtenářům také nabízíme on-line 

sluţbu, prodlouţit si výpůjční lhůtu přes internet, a tak nemusí vůbec přijít osobně do knihovny. 

Propagaci činnosti uskutečňujeme především elektronickou formou. Knihovna Karla Dvořáčka 

provozuje oficiální webové stránky na adrese www.kkdvyskov.cz, které zhlédlo v loňském roce 

celkem 61.517 návštěvníků. Nejen pro účastníky Akademie 3. věku, ale i pro celou seniorskou 

veřejnost spravujeme internetové stránky http://akademie3veku.webnode.com, bylo zde zaznamenáno 

30.458 přístupů. Dalším dlouhodobým virtuálním projektem, ve kterém pokračujeme, je fan stránka 

KKD Vyškov na Facebooku (FB). Ke konci roku měla tato stránka 1.054 fanoušků, coţ je nárůst o 52. 

Informace na FB jsou aktualizovány denně. Naše aktualizace zhlédlo od 1. 1. do 31. 12. 2014 celkem 

62.878 osob. Aktualizace na FB jsou automaticky zobrazovány na sociální síti Twitter - 

www.twitter.com@kkd_vyskov, kde máme 79 „followers“, to je následovatelů. Pracovnice dětského 

oddělení vede Webíček malých čtenářů http://detskestranky.webnode.cz. V období leden aţ prosinec 

zaznamenala 18.291 návštěv těchto internetových stránek. Organizátorka aktivit (mimochodem 

akreditovaná trenérka paměti) spravuje a doplňuje stránky Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků Knihovníci – trenéři paměti http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/. Bylo uskutečněno 

35.703 přístupů. Se vznikem občanského sdruţení Klub přátel KKD byly také zaloţeny internetové 

stránky Klubu www.klubpratelkkd.cz. Vzhledem k tomu, ţe Klub, potaţmo stránky, prezentují 

výhradně akce a činnost KKD Vyškov, jedná se o další médium, které o naší práci informuje. V roce 

2014 bylo zaznamenáno 30.188 návštěv.  

Počet návštěvníků on-line katalogu byl 50.782. Prodlouţení výpůjční doby nebo vytvoření 

rezervace přes on-line katalog vyuţilo 17.181 našich čtenářů.  

V knihovně zůstává nadále k dispozici celkem 42 stanic internetu, které navštívilo 8.486 (loni 

8.002) uţivatelů, z toho 884 návštěvníků vyuţilo sluţbu krátkodobého internetu, který slouţí jen pro 

nejnutnější vyhledání a emailovou poštu. 

 

 

 

 

 

http://www.kkdvyskov.cz/
http://akademie3veku.webnode.com/
http://www.twitter.com@kkd_vyskov/
http://detskestranky.webnode.cz/
http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/
http://www.klubpratelkkd.cz/
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Grafy návštěvníků webu www.kkdvyskov.cz 
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Vyškovská knihovnická „keška“ oslavila v loňském roce čtvrté narozeniny a stále je „hledači“ 

nejen z našeho města vyuţívána. 

To, ţe KKD tzv. drţí krok s dobou, jsme dokázali jiţ v roce 2011, kdy jsme zakoupili a našim 

čtenářům začali půjčovat čtečky elektronických knih, které jsou jedním z aktuálních trendů 

současnosti. V naší nabídce jsou: Jinke Hanlin, Kindle a Pocket Book. Bohuţel po opadnutí módní 

vlny zájem o ně poklesl a v současné době se půjčují minimálně. Dalším trendem v knihovnách je 

půjčování e-knih, tato sluţba je ovšem placená a knihovna na provozování této sluţby uţivatelům 

nemá finanční prostředky. Ze strany uţivatelů, jak ukázal průzkum, by o tuto sluţbu zájem byl.  
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V referenčním oddělení bylo v roce 2014 zaevidováno 584 dotazů, z toho 61 přijatých 

emailem. K jejich zodpovězení pouţíváme jednak knihy z příruční knihovny a vlastní kartotéky a 

jednak placené elektronické databáze (Anopress – plnotextové články z českých novin a časopisů 

s archivem od roku 1996, ASPI – zákony, judikatura). Vyuţití databáze Anopress dle statistiky bylo 

v roce 2014 následující: 146 přihlášení a zobrazení, 1395 plných textů článků, v databázi ASPI bylo 

poloţeno 643 dotazů a zobrazeno 147 plných textů zákonů. Rovněţ jsou vypracovávány rešerše (16) 

na základě poţadavků především vysokoškolských studentů. V roce 2014 se jednalo např. o tato 

zajímavá témata: Olympijské symboly a jejich právní ochrana, Předsudky a etnické stereotypy, Aktivní 

naslouchání v psychologii, Předmětové komise a kvalita vzdělávacího procesu na gymnáziích, 

Regionální rozvoj Lucemburska, Alternativní porody, Doping a sport, Hipoterapie, Zooterapie aj. 

Od března 2014 byly, namísto zrušené elektronické pracovny, zpřístupněny uţivatelům dvě 

placené databáze: Anopress a DTest a další volně přístupné informační i studijní zdroje. Bohuţel, 

zájem o tyto databáze je ze strany čtenářů zatím malý. Anopress je sice v knihovně vyuţíván, ale 

takovým způsobem, ţe knihovnice musí sama články vyhledat, a ty potom předává zájemcům, jak 

vyplývá z uvedené statistiky (viz výše). 

Stabilní zájem je o meziknihovní výpůjční sluţbu, která je oblíbená zejména u vysokoškolských 

studentů denního i dálkového studia k zajištění odborné literatury. Několika zájemcům jsme 

zprostředkovali i beletrii, která není v naší knihovně dostupná. Kniha nebo kopie článku je čtenáři 

k dispozici obvykle za 3 – 5 dnů od objednání. V roce 2014 došlo k  nárůstu ţádanek oproti roku 

2013, realizovali jsme jich celkem 278. Z toho knih bylo objednaných 223 a kopií článků 55, z nichţ 

jedna byla zajištěna přes Národní knihovnu jako mezinárodní meziknihovní výpůjčka. KKD poskytla 

MVS 1.711 knih  jiným knihovnám, převáţně v regionu. 

K častým návštěvníkům referenčního oddělení patří zájemci o literaturu a tiskoviny vztahující se 

k Vyškovsku. Soustavně proto doplňujeme fond regionální literatury – nově vycházejícími 

publikacemi, nákupem starších titulů z antikvariátů, nebo bakalářskými a diplomovými prácemi 

s vazbou k našemu regionu. V roce 2014 přibylo 76 titulů regionální literatury. Nedílnou součástí 

činnosti referenčního oddělení je analytický popis článků do databáze regionálních dokumentů 

(REDO). Za rok 2014 bylo takto zpracováno 550 článků z Vyškovského deníku, Vyškovských Novin, 

Vyškovského zpravodaje a další zpravodajů obcí. V databázi REDO zájemce nalezne bibliografický 

záznam článku, v knihovně potom i plný text. Výročí zajímavých osobností se vztahem k našemu 

regionu jsou připomínána na webu KKD v rubrice – Osobnosti regionu. 

V T-klubu a hudebním oddělení jsme na začátku roku zahájili spolupráci se školami ve 

Vyškově, kde jsme především propagovali naše sluţby a nově připravované akce. Naším cílem a 

přáním je, aby se mládeţ v T-klubu scházela i za jiným účelem, neţ jen za vyuţíváním hrací konzole 

XBox. Proto jsme jim na nástěnce zvané „vzkazník“ dali moţnost napsat, co by chtěli, aby se v  
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T-klubu dělo, a dle jejich přání jsme pro ně připravili různé akce. Zajímavá byla beseda s Janem 

Šarhanem nesoucí název Bezpečně na internetu. Konala se v rámci akce Safer Internet Day. I kdyţ 

byla beseda zaměřena na mladé uţivatele internetu, zúčastnily se jí i starší ročníky. Podobně 

zajímavou akcí byla ve druhém pololetí beseda se studentkou University of Helsinky Barborou 

Adlerovou, která přilákala hlavně zájemce o studium v zahraničí.  

O pololetních prázdninách proběhl tzv. HERDEN – kdy se po celý den hrály hlavně deskové 

hry, luštily se hádanky a soutěţilo na X-Boxu, s rozšířenou nabídkou nových her – golf a závody aut. 

Pro velký zájem a kladné přijetí jsme o den později akci zopakovali.  

Nově mohou také návštěvníci T-klubu vyuţívat jednu počítačovou stanici s internetem. 

Vybavení T-klubu obohatil i elektronický terč a v době jarních prázdnin, se uskutečnil první Turnaj 

v házení šipek o ceny. 

Nejúspěšnější akcí v T-klubu bylo setkání „fanoušků“ fantasy ságy Hra o trůny s názvem 

Setkání v Západozemí. Medializace tohoto setkání proběhla i v místním tisku. Návštěvnost byla 

vysoká. Pouštěly se ukázky ze seriálu, hrály se hry, luštily se kvizy o ceny. Druhou akcí podobného 

typu bylo Setkání v Bradavicích s příznivci Harryho Pottera. Velmi kreativní při přípravě i realizaci se 

projevil praktikant z Vyšší odborné školy knihovnické v Brně a akce tak ukázkově naplnila hlavní 

myšlenku T-klubu „Mladí – mladým“. Další Setkání v Bradavicích podruhé, tentokrát na téma kouzla 

a lektvary, se uskutečnilo v říjnu, v rámci Týdne knihoven. Bohuţel akce neměla takový úspěch jako 

první setkání, na kterém si samotní účastníci toto pokračování přáli. Daleko větší účast pak mělo 

listopadové téma o spisovatelce J. L. Smithové, nesoucí název Upíří deníky, kde se besedovalo nejen 

o autorce, ale i o hlavních postavách této upírské ságy, která je mezi mladými velmi populární. Přispěl 

k tomu i televizní seriál natočený podle kniţní předlohy. Akce byla doplněna krátkými ukázkami ze 

seriálu a soutěţním kvizem o ceny. 

T-klub úzce spolupracuje s dětským oddělením např. při realizaci akcí – Den hastrmanů, 

Pohádkové odpoledne, Den pro dětskou knihu a Vánoční kapřík. 

Kaţdou středu pořádáme v T-klubu Krouţek zábavné logiky pro děti a mládeţ od 6 do 15 let, 

kteří mají zájem zábavnou formou rozvíjet své intelektové schopnosti. Krouţek vede naše pracovnice, 

certifikovaná trenérka paměti Zdeňka Adlerová, pod patronací Václava Fořtíka, výkonného ředitele 

Centra nadání Praha. Velmi fundovaně a formou hry zde dochází k rozvoji vrozené logiky, verbálních 

a matematických schopností, představivosti, kreativity, důvtipu, postřehu, vnímání a čtenářské 

gramotnosti. Do krouţku se přihlásilo 16 dětí. Průměrná účast na jedné lekci byla 12 dětí. 

V dětském oddělení, i kdyţ patří k jednomu z nejhezčích v knihovnách našeho typu, nadále 

probíhala snaha o zkulturnění prostor. Daří se nám to díky spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ 

Vyškov a pracím jejich ţáků. Zajímavou byla např. výstava Mosty, kde se mohli návštěvníci 

prohlédnout nejen obrázky mostů, ale také trojrozměrné makety papírové, či vytvořené z modelářské 
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hlíny. V podobném duchu se nesly i další prezentace Renesance, Hudba a Vánoční výstavka. 

Navázaná byla téţ spolupráce se ZUŠ Ivanovice, takţe v budoucnu budou v dětském oddělení ke 

shlédnutí i jejich výtvory. 

Dle zájmu vyučujících ZŠ se uskutečnila řada knihovnických lekcí a besed – především  

o spisovatelích (viz tabulka akcí). Nejzdařilejší se ukázala beseda na téma Ilustrace v knize a tvorba 

komiksu s ilustrátorkou Markétou Vydrovou a jejím manţelem – hudebníkem a texteřem Danielem 

Vydrou. Nabídka pro školy byla obohacena o dvě nové besedy – Němečtí autoři píšící knihy pro děti  

a O ţivotě a díle Bohumila Hrabala. 

Dětské oddělení se téţ pravidelně účastní všech celostátně vyhlášených knihovnických akcí. 

V měsíci březnu se uskutečnil jiţ druhý ročník čtenářské Superstar. Z vybraných 20 dětí se závěrečné 

soutěţe nakonec zúčastnilo pouze 8 dětí, které plnily řadu úkolů z oblasti literatury. Výherci byli 

oceněni drobnými dárky a pro povzbuzení do další četby také poukazem na roční poplatek do 

knihovny. V roce 2014 se dětské oddělení poprvé zapojilo do celostátního projektu SKIP Kníţka pro 

prvňáčka. Přihlásily se čtyři první třídy, které navštívily v průběhu měsíce dubna knihovnu. Při 

netradiční, hravé besedě plnily děti různé úkoly, při nichţ musely uplatnit svoje čtenářské i písařské 

znalosti. Knihy, jako odměna za zvládnutí čtenářských dovedností, byly předány na následné besedě, 

jiné třídy zvolily formu předání odměn na slavnostní akci Pasování prvňáčků na čtenáře. Na této akci, 

která má v KKD jiţ dlouholetou tradici, se pravidelně podílejí i členové skupiny historického šermu 

Armet Vyškov. Kromě jiţ vzpomínané knihy dostaly děti i upomínkový glejt pasovaného čtenáře  

a roční průkaz do knihovny. 

V závěru Března – Měsíce čtenářů na přání vyučujících ze ZŠ Pustiměř se uskutečnila Noc 

v knihovně. Pro nocleţníky ze třetích tříd byly připraveny úkoly a soutěţe na téma strašidla a duchové. 

Děti se dobře bavily a v prostorách knihovny usínaly aţ kolem půlnoci. V měsíci říjnu – v Týdnu 

knihoven proběhlo zábavné odpoledne pod názvem Kniţní hrátky. Děti si vyzkoušely jak např. obalit 

knihu a seznámily se, jaká je cesta knihy od spisovatele ke čtenáři. Koncem listopadu si mohly děti 

v rámci bohatého celodenního programu akce Den pro dětskou knihu vyzkoušet v oddělení pro děti 

mimo jiné výrobu loutek z ponoţek. 

V dětském oddělení jsou pro malé návštěvníky připravovány programy v dopoledních  

i odpoledních hodinách. O některé, jiţ déle trvající aktivity – jako např. Listohrátky a Čteme pejskovi, 

jiţ děti poněkud ztratily zájem, ale podařilo se nám připravit plnohodnotnou náhradu v podobě 

zábavného soutěţního odpoledne s velmi zajímavými názvy a tématy: Den hastrmanů, Čarodějnický 

sabat, Pohádkové odpoledne a Detektivní odpoledne. Zasoutěţit si mohly vţdy jednou za měsíc od 

března do června a při tom se dověděly i mnoho zajímavého. Na jarní a velikonoční prázdniny byly 

přichystány aktivity, kde si děti mohly vyzkoušet autodráhu, výrobu šperků z drátů a z korálků, 

samozřejmě i půjčit knihy s podrobnými návody na jejich výrobu. Potěšitelné pro nás bylo, ţe s dětmi 
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přišli i prarodiče a zapojili se s nimi do tvůrčího procesu. Po dobu letních prázdnin byly vyhrazeny 

středy pro výrobu zajímavých výtvorů – např. gelové svíčky, záloţky do knih, drhané náramky, létající 

vlaštovky, náramky z drátků a korálků. 

Na podzim jsme v dětském oddělení vyzkoušeli nový typ programu Hrátky s Večerníčkem, 

určený pro předškolní děti s doprovodem dospělých. Nejdříve to byl Krtek a kalhotky Zdeňka Milera a 

následně Štaflík a Špagetka Aleny Munkové. Děti se seznámily s pohádkou, zacvičily si zábavnou 

rozcvičku a vyrobily jednoduchou hračku. V podobném duchu se nesly také akce Výroba dýňových 

strašidel a Vánoční kapřík. 

 

 

 

 

 

 

  

S kočárkem do knihovny – 

Muzikoterapie 
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Akce a aktivity knihovny: Rok 2014 charakterizovaly dvě významná výročí, která si Knihovna 

Karla Dvořáčka ve Vyškově připomenula řadou akcí a aktivit. Bylo to 100. výročí narození Bohumila 

Hrabala a 100 let od zahájení 1. světové války. Za zmínku stojí např. recesivně-happeningová akce 

S Hrabalem na Vyškovské pivo aneb Odhalené tajemství jevíčské věţe, která se nesla převáţně 

neváţně a zcela v duchu velkého „pábitele“ a milovníka zlatavého moku. Druhé jubileum, pro země 

Evropy velmi tragickou událost, vzpomenula knihovna cyklem přednášek s lektory zvučných jmen, 

jako jsou – prof. dr. Robert Kvaček, doc. dr. Jiří Pernes, plk. dr. Eduard Stehlík nebo Mgr. Robert 

Bílek. Celý cyklus inicioval a moderoval dr. Ivan Pokorný. 

Pěknou, jiţ několikaletou tradicí, je zpříjemňování prostor knihovny instalací kvalitních výstav, 

většinou spojených s vernisáţí a kulturním programem. Z těch, které návštěvníky knihovny opravdu 

zaujaly a byly kvitovány s uznáním, jmenujme např. výstavu Ladislav Rolný – Obrazy nebo 

Maňáskové divadlo Sokolík a především výstavy, které svým rozsahem a významem vybočovaly. 

K těm patřily např. 150. výročí zaloţení Čtenářsko-pěveckého a divadelního spolku Haná ve Vyškově, 

která byla výjimečná značným mnoţstvím exponátů (fotografie, plakáty, programy) a několika místy, 

kde se prezentovala (KKD, TIC a Besední dům). Podobnou byla výstava nazvaná Od spolkové 

knihovny ke KKD, která zčásti navazovala na předchozí, a to tím, ţe se také vztahovala ke 150. výročí 

zaloţení spolku Haná, neboť jeho součástí byla hned od počátku knihovna a později i čítárna. 

Neméně zdařilou byla výstava výtvarných prací ţáků MŠ, ZŠ SŠ a Dětský domov Vyškov Dva 

světy: svět obrazů a svět písma, která - přestoţe se jednalo o práce dětí z tzv. „specky“- udivila 

návštěvníky svoji kvalitou a vyzrálostí. Ve stejném duchu se nesla výstava 20 let Sdruţení Piafa ve 

Vyškově. 

Poněkud netradičně jsme pojali jiţ zaţitou jarní prodejní výstavu Půvab jara ukrytý ve špercích, 

letos zúţenou na exponáty šperků, jarních květinových aranţmá a bonsají. Její zimní obdobou je tradiční 

Vánoční výstava. Drobné propagační výstavky v prostorách půjčoven, které inspirují čtenáře k četbě a 

připomínají jim významná kulturní a společenská výročí, se staly naprostou samozřejmostí. 

Pravidelně se zapojujeme do celostátně vyhlášených akcí a aktivit, z nichţ nejdůleţitější jsou tyto: 

Březen měsíc čtenářů, tentokrát – jak jinak – s mottem Hrabalovský rok v knihovnách byl naplněn 

bohatým programem. Nabídka byla velmi pestrá a pro všechny věkové kategorie. Ze všech uvedených 

v přehledu akcí připomeňme alespoň slavnostní vyhodnocení velmi zásluţné literární  

a výtvarné soutěţe Vyškovský cedník a Knihovna je IN 2013 pro děti Vyškovska nebo anketu Papírové vs. 

elektronické knihy, kde nás potěšilo zjištění, ţe ani vyznavači elektronického čtení nezatracují, aţ na 

výjimky, papírovou knihu a sluţby knihoven. 

V podobném stylu se také prezentoval Týden knihoven, který je „svátkem“ všech knihoven  

a knihovníků – a tomu odpovídá i jeho průběh. Program jsme tak trochu spojili s oslavou 

Mezinárodního dne seniorů, takţe Týdnu předcházela beseda o Finsku Kiitos, Suomi! pro Klub seniorů 

a především, hned navazující na Týden - Dny zdraví v KKD. První byl Den zdraví s Chytrou lékárnou 
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Vyškov, kde účastníci vyslechli přednášku na téma onemocnění srdce a cév, bylo jim nabídnuto 

měření krevního tlaku, diagnostika ploché nohy, lékové a výţivové poradenství aj. Druhý den 

následoval seminář s ukázkami rehabilitačního cvičení pod vedením vyškolených terapeutek Léčebné 

rehabilitace Vyškov – Aby záda nebolela. Jiţ poněkolikáté jsme organizovali Den otevřených dveří + 

Jak pracovat s on-line katalogem. Závěrem Týdne pak byla vyhlášena témata jiţ osmého ročníku 

literární soutěţe Vyškovský cedník – Nejsi na to sám/sama, Za zavřenými dveřmi a Je to smutná 

epocha, kdyţ je snadnější rozbít atom neţ zničit předsudky, Albert Einstein. 

A v pořadí důleţitosti třetí, je tradiční celostátní akce pro celou rodinu Den pro dětskou knihu, 

která vţdy připadá na poslední listopadovou sobotu, kdy knihovna doslova oţije pestrým, různorodým 

programem – humorná, taneční a hudební vystoupení, loutkové divadlo, prodej knih a edukačních 

hraček, hry, soutěţe aj. 

Mezi další patří v dubnu Světový den knihy a autorských práv, květnová Férová snídaně před 

knihovnou (na podporu fair trade a odpovědné spotřeby) a především, ve Vyškově poprvé, v květnu 

pořádaná Noc literatury. Jednalo se o mezinárodní čtenářský happening, spojující zajímavé texty, 

neobvyklá místa a originální prezentaci. V našem pojetí to byl vyškovský zámek, obřadní síň a 

končilo se v KKD vystoupením a četbou herce Městského divadla v Brně Zdeňka Junáka. Podzimní 

obdobou Noci byla v říjnu „výjezdní“ akce knihovny ve známé vyškovské kavárně Čteme film v Nota 

café – velmi nevšední, novátorské povídání o zfilmovaných knihách a s hudebním doprovodem; 

dočkala se velmi příznivého ohlasu u zúčastněných návštěvníků. 

Nezapojujeme se jen do jiţ zaţitých knihovních aktivit, ale vytváříme i vlastní, zajímavé – 

takovou byla únorová akce našich mladých knihovníků ke svátku zamilovaných Rande naslepo 

s knihou, která se konala v naší knihovně jiţ podruhé a opět s velkým úspěchem. Zájemcům o 

seznámení jsme nabídli 70 literárních partnerů. Po „dospělých“ se jen zaprášilo, „náctileté“ a děti naše 

seznamování neoslovilo. 

Preferujeme podporu regionálních autorů a ve spolupráci s nimi pořádáme v sále knihovny křty 

knih. Vţdy se jedná o malou slavnost, spojenou s kulturním programem, autorským čtením a 

autogramiádou. Zdeněk Ţelezný představil dětskou knihu Svět jako na dlani a David Mach s velkým 

úspěchem pokřtil publikaci Deník kantora.  

Pro činnost knihovny je velmi důleţitá podpora našich donátorů a spřátelených subjektů. Tím 

jsou – Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov, která v tomto roce opět 

finančně podpořila akce Vyškovský cedník a Knihovna je IN. Dalším významným partnerem a 

mecenášem je Klub přátel KKD, o.s., jehoţ Literární čaje o páté umoţnily návštěvníkům knihovny 

setkání s řadou významných osobností české kultury – Michalem Ajvazem, Janem Burianem, Věrou 

Noskovou, Vratislavem Ebrem, Ivou Pekárkovou nebo Tomášem Mazalem. Uţ podruhé jsme uvítali 

Alfréda Strejčka a Štěpána Raka, tentokrát s pořadem Tulák po hvězdách. Zásluţné a všemi velmi 
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oblíbené, jsou Literární toulky, které Klub pro svoje členy organizuje. V prvním pololetí měli moţnost 

navštívit Památník Petra Bezruče v Opavě a jeho srub na Ostravici. Současně to bylo spojeno 

s návštěvou Muzea Leoše Janáčka na Hukvaldech a následnou procházkou oborou k lišce Bystroušce 

a hukvaldskému hradu. V srpnu pak výlet na Moravské Slovácko do Milovic za kastelánem hradu 

Evţenem Bočkem, autorem populárního humorného bestseleru Poslední aristokratka. V říjnu se 

literární toulky změnily na divadelní a zájezdem do zlínského divadla jsme si připomenuly Ţítkovské 

bohyně. Na závěr roku, v prosinci, se uskutečnily Vánoce s klubem – představení Hotel Palermo 

v podání herců prostějovského divadla Point. 

Jiţ několik let spolupracuje KKD s Městským kulturním střediskem – např. při organizování 

letní akce Fontána slov v lodţii Zámecké zahrady, kterou připravuje ředitel knihovny dr. Vladislav 

Raška spolu s Jarmilou Wolfovou. V roce 2014 to byla malá literární připomínka výročí slavného 

rodáka spojená s uvedením dosud neznámého textu Alois Musil naposledy v poušti. 

Pro vzdělávání seniorů pořádáme Akademii třetího věku a v červnu 2014 jsme slavnostně 

ukončili jiţ devátý ročník, kterého se zúčastnilo celkem 636 absolventů. Vzorná docházka byla jako 

vţdy odměněna vystoupením koncertních umělců – koloraturní pěvkyně Viery Gulázsi–Maňáskové a 

Pavla Maňáska, ředitele Konzervatoře v Brně. V září 2014 jsme zahájili jubilejní – jiţ 10. ročník 

A3V. Čtyř seminářů se zúčastnilo 200 seniorů. Sedm z nich absolvovalo Internetovou školičku pro 

začátečníky. Celkem 19 seniorů docházelo celý rok – 2 x měsíčně na Kurz trénování paměti.  

Byl také ukončen 1. ročník a zahájen 2. ročník Akademie volného času – vzdělávání pro všechny 

bez rozdílu věku. V rámci této aktivity proběhl celkem 3 x Cyklus o zdravém ţivotním stylu, 3 x 

Cestopisný cyklus, 5 x Klub zdraví a kaţdý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci i permanentní kurz 

Trénování paměti pro veřejnost, kdy především poslední jmenované byly bohatě navštíveny.  

V únoru 2014 jsme zahájili 1. ročník Virtuální univerzity 3. věku, kterou pro studenty v celé ČR 

organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze. Semestr (6 kurzů) Evropské kulturní hodnoty 

absolvovalo 18 účastnic. Na podzim započal 2. ročník, kde semestr – tématicky zaměřený na Dějiny 

oděvní kultury absolvovalo v 6 kurzech celkem 20 účastnic. O to více bylo potěšující, ţe se právě 

v Knihovně Karla Dvořáčka, za účasti čestných hostů a čelných představitelů města Vyškova, konal 

celostátní závěrečný seminář této VU3V, které se zúčastnilo 105 studentů z celé Moravy. Dle 

uvedeného počtu je zřejmé, ţe zajištění organizace, prezence a hlavně občerstvení pro zúčastněné, 

bylo pro pracovníky knihovny velkou výzvou a úkolem. S potěšením můţeme konstatovat, ţe se ho 

zhostili na výbornou. 

Spolupráce s  tzv. znevýhodněnými skupinami je v KKD celoroční a trvalá. Jmenujme např. 

velmi zásluţnou akci nazvanou Knihovnou ruku v ruce, která má nezastupitelné místo v integraci 

zdravých a handicapovaných. Jedná se o podnětné setkání klientů z Denního pobytu pro mentálně 

postiţenou mládeţ při ÚSP a DD a studentů víceletého Gymnázia ve Vyškově.  
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Další skupinou jsou např. maminky a tatínkové na mateřské dovolené. Zveme je pravidelně 

v rámci akce S kočárkem do knihovny, pro kterou je vyhrazena první středa v měsíci. Na těchto 

besedách na různá témata jsme zaznamenali malý, ale přesto nárůst zájemců. Není se co divit, protoţe 

nabízíme velmi zajímavá témata – např. Kam na výlet s dětmi, Knihy pro děti i dospělé, Co je to 

rozštěp obličeje, Pět jazyků lásky aneb To nejlepší pro vaše děti, Domácí vzdělávání, Obezita a špatné 

stravovací návyky u dětí, Muzikoterapie, Ateliér Létající šnek, Zdobení perníčků aj. 

A poslední skupinou jsou naši imobilní spoluobčané, pro které jiţ řadu let zajišťujeme Rozvoz 

knih. Veřejnost tuto sluţbu velmi kladně hodnotí a v současnosti tímto způsobem půjčujeme 10 

čtenářům.  

Ve výčtu činností bychom neměli zapomenout na naše dobrovolníky, kteří – bez nároků na 

odměnu – pořádají pro knihovnu kulturně vzdělávací akce. Jedním z nich je PhDr. Arnošt Drmola, 

jehoţ spolupráce s hudebním oddělením pokračovala po celý rok. Pro veřejnost připravil 4 přednášky: 

Kdyţ králem byl swing, Nová zpráva o smrti Glenna Millera, Josef Škvorecký a jazz a Česká pop-

music a Karel Vlach. Vedle veřejných hudebních pořadů proběhlo dalších 8 přednášek pro vyškovské 

gymnázium. Tentokrát se jednalo o témata: Vývoj jazzu, Jaroslav Jeţek, Big beat, Rock a pop ve filmu 

a Jiří Suchý jak ho neznáte. Dalšími dobrovolníky jsou ing. Jan Holzer, bez něhoţ by se sotva mohly 

konat pravidelné pořady Pojďme si zazpívat, a RNDr. Petr Hájek se svým cyklem přednášek Historie 

kosmického výzkumu. 

Knihovna propůjčuje také svoje prostory pro konání akcí celostátního charakteru (viz výše 

uvedené Semináře), případně různým kulturním, společenským a neziskovým organizacím  

i občanským sdruţením k prezentaci jejich činnosti – např. občanské sdruţení Piafa, spolek Českých 

včelařů. Ve spolupráci s MěÚ pořádáme Hovory s radnicí, coţ je setkání občanů s představiteli města. 

Sál pravidelně zapůjčujeme zřizovateli v době konání celostátních voleb a zajišťujeme pro ně 

technické zázemí.  

Z výčtu našich aktivit je zřejmé, ţe Knihovna Karla Dvořáčka se i nadále snaţí zajišťovat 

kvalitní práci se čtenářem a knihovním fondem a nemalou měrou přispívá ke vzdělávání a kulturnímu 

vyţití všech vrstev obyvatel nejen města Vyškova ale i regionu. 

 

 

 

David Mach – 

křest knihy 
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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
. 

čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

1 07.01.14 Kdyţ králem byl swing 10 

  K Hudební pořad s velkoplošnou projekcí uvádí PhDr. Arnošt Drmola.   

2 13.01.14 Dobrá zpráva pro všechny aneb Zkušenosti kazatele z práce ve vazební věznici 30 

  K Přednáší Ing. Vlastimil Trávník. Pořádá občanské sdruţení Ţivot a zdraví. Kluby zdraví    

3 16.01.14 A3V: Oko – okno do duše i těla 63 

  V Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede MUDr. Libor Němec.   

4 20.01.14 Vyuţití konopí v potravinářství a kosmetice 30 

  K 
Seminář v rámci Akademie volného času vede Zdena Chmelíková. Součástí bude 

ochutnávka konopného oleje a prezentace kosmetické řady.    

5 23.01.14 Hrátky s pamětí 27 

  V Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 let.   

6 04.02.14 Nová zpráva o smrti Glena Millera 30 

  K Hudební pořad s velkoplošnou projekcí uvádí PhDr. Arnošt Drmola.    

7 05.02.14 Finanční gramotnost aneb Ze zákulisí bank 8 

  V Beseda s Martinem Petlachem a Antonínem Petlachem, Flexi finance s. r. o.   

8 06.02.14 Pojďme si zazpívat … 38 

  K 
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.   

9 10.02.14 Kluby zdraví – Turecko očima křesťanského poutníka 19 

  K 
Můţe k nám historie promlouvat i dnes? Přednáší Jan Dymáček B.Th. Pořádá občanské 

sdruţení Ţivot a zdraví.    

10 11.02.14 Virtuální univerzita 3. věku 17 

  V Zahájení semestrálního kurzu na téma Evropské kulturní hodnoty. 5 kurzů.   

11 11.02.14 Bezpečně na internetu 10 

  V 

Má vaše desetileté dítě profil na Facebooku? Chatuje s neznámými lidmi? Víte, jaké 

nebezpečí mu hrozí? Přijďte na besedu s Janem Šarhanem o nástrahách číhajících na 

internetové síti. Pořádáme v rámci mezinárodní akce Safer internet day 2014 – Den 

bezpečnějšího internetu 2014.   

12 11.02.14 Jupiter – obr mezi planetami 20 

  K Přednáška RNDr. Petra Hájka o historii dobývání planet sluneční soustavy.   

13 12.02.14 Trénování paměti pro seniory  19 

  V Kurz trénování paměti – vede lektorka Zdeňka Adlerová – 7 lekcí.   

14 13.02.14 Hrátky s pamětí 9 

  V 
Kurz trénování paměti pro zájemce od 10 do 100 let. Vstup na permanentku nebo 

jednorázové vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou.   

15 17.02.14 Zákazník a nový Občanský zákoník 17 

  V 
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace a vedoucí osobní poradny ve Vyškově 

Mgr. Marie Turková vás seznámí se změnami, které přináší nový OZ v otázkách 

odstoupení od smlouvy, reklamace, záruky, spotřebitelského úvěru, předváděcích akcí.    

16 20.02.14 A3V: Manet a Monet 48 

  V 
Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede Mgr. Sylva Cidlinská.   
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d
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čí
sl

o
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

17 24.02.14 Zelené potraviny ve vztahu ke konvenčním potravinám 14 

  K 
Seminář v rámci Akademie volného času vede Ing. Miloš Kafka a Ing. Eva Hrubešová. 

Součástí bude ochutnávka mladého ječmene.   

18 25.02.14 Česká společnost za 1. světové války 65 

  K 
Úvodní přednáška z cyklu k 100. výročí zahájení 1. světové války. Přednáší významný 

český historik prof. PhDr. Robert Kvaček.   

19 26.02.14 Literárně-hudební večer pana Nakladatele 5 

  K Autorské čtení z kniţních novinek Moniky Petrákové, Filipa Čenţáka, Martiny 

Bittnerové a Aleše Dudka doprovázené hudbou Filipa Čenţáka.   

20 27.02.14 Hrátky s pamětí 6 

  V Kurz trénování paměti pro zájemce od 10 do 100 let.    

21 03.03.14 Co víme a nevíme o Velkém třesku (Big Bang) 12 

  K Přednáší Ing. Dalibor Satek, CSc., bývalý vysokoškolský pedagog.   

22 06.03.14 Pojďme si zazpívat … 41 

  K 
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.   

23 07.03.14 Návštěva domova důchodců 20 

  K Literární pořad pro seniory.   

24 10.03.14 Kluby zdraví – Láska a úcta nejen mezi partnery 19 

  K 
aneb Přeţitek či potřebná realita? Přednáší Mgr. Marta Höferová. Pořádá občanské 

sdruţení Ţivot a zdraví.   

25 11.03.14 Josef Škvorecký a jazz 10 

  K Hudební pořad s velkoplošnou projekcí uvádí PhDr. Arnošt Drmola.   

26 13.03.14 Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede 25 

  V 
Seminářem k Národnímu týdnu trénování paměti 2014 na téma Labyrinty a bludiště vás 

provede Zdeňka Adlerová.   

27 17.03.14 Osud trůnu habsburského – Habsburkové na přelomu 19. a 20. století 78 

  K Další přednáška z cyklu Stoleté výročí od zahájení 1. světové války. Přednáší doc. 

PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., vedoucí brněnského pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV.   

28 20.03.14 A3V: Bohumil Hrabal – 100 let 63 

  K Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede Mgr. Libuše Procházková.   

29 24.03.14 Kvásek a pečivo z něj 15 

  K 
Seminář v rámci Akademie volného času vede Staňka Elšíková. Součástí bude 

ochutnávka pečiva.   

30 27.03.14 Hrátky s pamětí – Která pak vy jste asi osoba? I 7 

  V Kurz trénování paměti na jména pro zájemce od 10 do 100 let.    

31 31.03.14 Vyškovský cedník a Knihovna je IN 2013 20 

  K Slavnostní vyhodnocení literární a výtvarné soutěţe pro děti a mládeţ Vyškovska.   

32 01.04.14 Česká pop-music a Karel Vlach 9 

  K Hudební pořad s velkoplošnou projekcí uvádí PhDr. Arnošt Drmola.    

33 03.04.14 Ptejte se knihovny ţivě 3 

  V 

Jak funguje on-line katalog? Jaké poskytujeme sluţby přes internet? Co je to MVS, 

AVČ, VU3V? Jaké knihy nakupujeme? Co se nejvíce půjčuje? Na tyto i další otázky 

týkající se knihovny i knih vám rádi odpovíme v K-klubu.   
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34 03.04.14 Pojďme si zazpívat… 45 

  K 
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.   

35 04.04.14 Celonárodní den čtení Bible 30 

  K Pořádá Církev adventistů sedmého dne ve spolupráci s KKD Vyškov.   

36 07.04.14 Ukázky jarního květinového aranţmá 22 

  V 
V rámci výstavy Půvab jara ukrytý ve špercích, s dekoratérkou paní Ivanou 

Vinczeovou.   

37 09.04.14 Ukázka výroby šperků – drátování  9 

  V V rámci výstavy Půvab jara ukrytý ve špercích, s Lenkou Němečkovou.  

38 14.04.14 
Pravý význam Velikonoc – Příchod zachránce aneb Lék na nepokoj a prázdnotu v 

lidském srdci 21 

  K Přednáší Monika Dospivová. Pořádá občanské sdruţení Ţivot a zdraví.   

39 15.04.14 Pán prstenců – Saturn 20 

  K 
Přednáška RNDr. Petra Hájka z cyklu o kosmickém výzkumu planet sluneční 

soustavy.   

40 16.04.14 Byl jsem stíhacím pilotem Royal Air Force 55 

  K 

Beseda s válečným veteránem, stíhacím pilotem RAF plukovníkem Emilem Bočkem, 

vyznamenaným Řádem Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a 

vynikající bojovou činnost.   

41 17.04.14 
A3V: Čeští námořníci v rakouském válečném loďstvu – 100 let od  vypuknutí 1. 

světové války 44 

  K 
Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede Jarmila Urbanová, autorka 

knihy Brněnští mariňáci. Ukázky dokumentárních filmů.    

42 17.04.14 
Hrátky s pamětí aneb Logika tě dostane z bodu A do bodu B, představivost tě 

dostane všude I 7 

  V Kurz trénování paměti na jména pro zájemce od 10 do 100 let.   

43 24.04.14 
Hrátky s pamětí aneb Logika tě dostane z bodu A do bodu B, představivost 

tě dostane všude II 9 

  V Kurz trénování paměti na jména pro zájemce od 10 do 100 let.   

44 28.04.14 S Hrabalem na Vyškovské pivo aneb Odhalené tajemství jevíčské věţe 14 

  K 
Malý nejen literární happening k stoletému výročí velkého vypravěče a milovníka piv 

ve světle neznámé zprávy Járy Cimrmana – Jarmila Wolfová a Vladislav Raška.   

45 05.05.14 Příběhy léků 5 

  K Debata s autorem stejnojmenné knihy Tomášem Cikrtem, bývalým mluvčím 

ministerstva zdravotnictví. Pořádal Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s KKD.   

46 06.05.14 Hrátky s pamětí aneb Hurá do Evropy 6 

  V Kurz trénování dlouhodobé paměti sémantické pro zájemce od 10 do 100 let.    

47 06.05.14 Dva světy: svět obrazů a svět písma 55 

  K Vernisáţ výtvarných prací ţáků MŠ, ZŠ a PrŠ Vyškov, Osvobození 55.   

48 10.05.14 Férová snídaně 42 

  K Tradiční happening před knihovnou na podporu fair trade a odpovědné spotřeby.   

49 13.05.14 Co řeší současná rodina? 12 

  K Beseda v K-klubu s psycholoţkami Poradny pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy 

ve Vyškově v rámci národního Týdne pro rodinu.    
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50 14.05.14 Noc literatury 41 

  K 

Mezinárodní čtenářský happening spojující zajímavé texty, neobvyklá místa a originální 

prezentaci. Zahájení na vyškovském zámku, pokračování v obřadní síni města Vyškova 

a vyvrcholení v KKD Vyškov za účasti herce Městského divadla v Brně Zdeňka Junáka.    

51 15.05.14 A3V: Jak šel čas s hudbou 47 

  K Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede Phdr. Arnošt Drmola    

52 15.05.14 Vznik zahraničních legií a jejich podíl na vytváření samostatného 

československého státu. 74 

  K 
Přednáška z cyklu akcí k 100. výročí od zahájení 1. světové války. Přednáší mediálně 

známý vojenský historik PhDr. Eduard Stehlík.   

53 19.05.14 Podnikání a víra – Radim Passer 70 

  K 
Beseda s jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v České republice. Pořádá občanské 

sdruţení Ţivot a zdraví www.klubyzdravi.cz.   

54 27.05.14 Hrátky s pamětí 6 

  V Závěrečná lekce trénování paměti pro zájemce od 10 do 100 let.    

55 02.06.14 Hovory s radnicí 47 

  K 
V rámci besedy na aktuální témata budou na dotazy občanů odpovídat starosta města 

Ing. Karel Goldemund a místostarostové Karel Jurka a Břetislav Usnul.     

56 03.06.14 Oběti 1. světové války na Vyškovsku 70 

  K 
Přednáška z cyklu akcí k 100. výročí od zahájení 1. světové války. Ve spolupráci s 

Muzejním spolkem Vyškov přednáší vyškovský kronikář Mgr. Robert Bílek.   

57 04.06.14 S knihovnou na hrady a zámky 23 

  K 
Vydejte se společně s celou rodinou po krásách našich hradů a zámků. Těšit se můţete 

na odpolední zábavný program a letní soutěţ. Ve spolupráci se studenty FF MU Brno.   

58 05.06.14 Pojďme si zazpívat … 43 

  K 
S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.   

59 07.06.14 Vědecká kavárnička – Budoucnost tisku, nejnovější 3D technologie 16 

  K 

Posezení u dobré kávy a povídání o nových vědeckých poznatcích. Přednáší Ing. Jiří 

Šafka, Ph.D., a Ing. Petr Zelený, Ph.D., Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie 

a inovace, Technická univerzita v Liberci.   

60 12.06.14 A3V: Církevní řády na území ČR 59 

  V 
Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede prof. PhDr. Miloslav Pojsl z 

UP Olomouc.   

61 26.06.14 Slavnostní ukončení 9. ročníku Akademie 3. věku  55 

  K 
S operní pěvkyní Vierou Gulászi-Maňáskovou a klavírním doprovodem MgA. Pavla 

Maňáska, ředitele Konzervatoře Brno.   

62 16.07.14 Fontána slov – Alois Musil naposledy v poušti 20 

  K 
Malá literární připomínka výročí slavného rodáka spojená s uvedením dosud 

neznámého textu. Úryvky čete Jarmila Wolfová, komentář dr. Vladislav Raška.   

63 03.09.14 Akademie 3. věku: Hrátky s pamětí pro seniory 17 

  V Zahájení dalšího ročníku kurzu trénování paměti a mozkového joggingu pro seniory.    

64 04.09.14 Pojďme si zazpívat … 35 

  K 
S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.   

65 08.09.14 Ladislav Rolný – Obrazy 63 

  K Vernisáţ výstavy.   
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66 11.09.14 Akademie volného času: Hrátky s pamětí 11 

  V 
Zahájení dalšího ročníku kurzu trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny 

bez rozdílu věku.    

67 16.09.14 Akademie volného času: Slovenské národní povstání 1944 – „nepovinné“ výročí 70 

  V Přednáší PhDr. Radek Mikulka. Ve spolupráci s Muzejním spolkem Vyškov.   

68 17.09.14 Hovory s radnicí 43 

  K Setkání zástupců města s občany.   

69 18.09.14 A3V: Pravěk a raná doba dějinná na Vyškovsku 60 

  V Přednáší Mgr. Klára Rybářová z Muzea Vyškovska.   

70 22.09.14 AVČ: cestopisný cyklus – Podmořský svět 11 

  V Beseda Trygon Brno.   

71 23.09.14 Skryté hrozby v našem těle  21 

  V O tom, jaký mají vliv na naše zdraví, jak je odhalit a odstranit přednáší Jana Miklášková 

– darkfield nutriční specialista, iridolog, naturopatický poradce.    

72 24.09.14 Akademie 3. věku: Hrátky s pamětí pro seniory 15 

  V Druhá lekce kurzu trénování paměti a mozkového joggingu pro seniory.   

73 25.09.14 Akademie volného času: Hrátky s pamětí 11 

  V 
Druhá lekce kurzu trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu 

věku.    

74 29.09.14 AVČ: Historie kosmického výzkumu – Uran 16 

  K Přednáší RNDr. Petr Hájek.   

75 01.10.14 Virtuální univerzita 3. věku 20 

  V Zahájení 2. semestru vzdělávání pro seniory.   

76 01.10.14 Kiitos, Suomi! 83 

  K Beseda o Finsku se Zdeňkou Adlerovou. Pořádáno ve spolupráci s Klubem seniorů u 

příleţitosti oslav Mezinárodního dne seniorů.   

77 02.10.14 Pojďme si zazpívat… 41 

  K S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.   

78 07.10.14 Zdeněk Ţelezný – Svět jako na dlani 35 

  K Křest nové knihy regionálního autora. Autorské čtení, autogramiáda.   

79 08.10.14 A3V: Hrátky s pamětí pro seniory 17 

  V Lekce trénování paměti a mozkového joggingu.    

80 08.10.14 Půlkacíř Karel Kryl 37 

  K 
O ţivotě a tvorbě „básníka s kytarou“ přednáší Petr Oupor. Akce podporuje 

sbírku Anděl pro Kryla.   

81 08.10.14 Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi 35 

  V Podnětné setkání klientů z Denního stacionáře pro mentálně postiţenou mládeţ a 

studentů víceletého Gymnázia Vyškov.   

82 09.10.14 Den otevřených dveří + Jak pracovat s on-line katalogem 5 

  V 
Nahlédnutí do zákulisí knihovny a dobré rady, jak z pohodlí domova obsluhovat své 

čtenářské konto.   
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83 09.10.14 AVČ: Hrátky s pamětí 10 

  V Lekce trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku.    

84 13.10.14 Den zdraví s Chytrou lékárnou 41 

  V 

Přednáška na téma onemocnění srdce a cév, měření krevního tlaku, diagnostika ploché 

nohy, lékové poradenství, diagnostika pleti, výţivové poradenství, ochutnávka čajů, 

kvizy.     

85 14.10.14 Aby záda nebolela 19 

  V 
Seminář s ukázkami rehabilitačních cvičení vedou terapeutky Léčebné rehabilitace 

Hana Pytelová, Vyškov.   

86 15.10.14 AVČ: Manet a Monet I 19 

  V Seminář o impresionistických malířích – Mgr. Sylva Cidlinská.   

87 16.10.14 A3V: Domácí mazlíčci – pohled na domácí ţivočichy očima současné vědy 38 

  V Přednáší Libor Balák.   

88 17.10.14 Čteme film v Nota café  23 

  K 
Přátelské povídání o knihách, které byly zfilmovány. Slovo doplní kytarou a zpěvem 

Tomáš Omelka.   

89 20.10.14 AVČ – cestopisný cyklus: Madagaskarem na kole 22 

  V Přednáší Monika a Jirka Vackovi.    

90 22.10.14 A3V: Hrátky s pamětí pro seniory 18 

  V Lekce trénování paměti a mozkového joggingu.   

91 22.10.14 Dana Medřická a Oldřich Spisar: Co je spojovalo? 43 

  K 
Beseda s paní Bohumilou Spisarovou o vyškovském rodáku, operním pěvci Oldřichu 

Spisarovi a jeho kolegyni a přítelkyni Daně Medřické.    

92 23.10.14 AVČ: Hrátky s pamětí 9 

  V Lekce trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku.   

93 05.11.14 A3V: Hrátky s pamětí pro seniory 20 

  V Lekce trénování paměti a mozkového joggingu.    

94 05.11.14 Srí Lanka 73 

  K Beseda pro členy Klubu důchodců.    

95 06.11.14 Pojďme si zazpívat… 45 

  K 
S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.   

96 10-14.11. Piafa slaví 20 let v KKD  162 

  K 
Čtyřdenní program v prostorách knihovny (jarmark výrobků, divadelní 

vystoupení, beseda Jak léčí psi a koně, beseda pro školy Ţivot s Piafou) 5 akcí.   

97 12.11.14 Den poezie 2014: Vyřezaná poezie 23 

  K 

Poezie řezaná hudbou? Poezie vyškovského básníka Jana Řeziho? Poezie, kterou 

vám vyřeţeme do paměti? Přijďte, uvidíte, uslyšíte. Pořádáme v rámci 

celostátního festivalu české a mezinárodní poezie.    

98 13.11.14 AVČ: Hrátky s pamětí 10 

  V Lekce trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku.   

99 14.11.14 David Mach: Deník kantora 113 

  K 
Slavnostní křest prvotiny vyškovského pedagoga. Kulturní program. Prodej 

knihy, autorské čtení, autogramiáda.   
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100 19.11.14 A3V: Hrátky s pamětí pro seniory 19 

  V Lekce trénování paměti a mozkového joggingu.    

101 19.11.14 AVČ: Manet a Monet II 15 

  V Seminář o impresionistických malířích – Mgr. Sylva Cidlinská.   

102 19-21.11. MEGABAZAR   

  K Prodej knih v malém sále KKD. (4 akce)   

103 20.11.14 A3V: Být pánem svého času 60 

  V Přednáší lektor Nové Akropolis Brno.   

104 20.11.14 Historie kosmického výzkumu: Neptun – poslední planeta? 15 

  K Přednáška RNDr. Petra Hájka.   

105 24.11.14 AVČ – cestopisný cyklus: Autem k arše Noemově 35 

  V Přednáší Stanislav Hořínek a Dana Smrţová.   

106 25.11.14 Významná návrší slavkovského bojiště 50 

  K Videoprezentace dr. Aloise Klevety.   

107 27.11.14 AVČ: Hrátky s pamětí 10 

  V Lekce trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku.   

108 28.11.14 Včelí produkty a zdravý ţivotní styl 48 

  K 
Přednáší MUDr. Jana Hajdušková. Pořádáme ve spolupráci s Českým svazem včelařů, 

ZO Vyškov.   

109 29.11.14 Den pro dětskou knihu 37 

  K Tradiční celostátní akce pro celou rodinu. Samostatný program.   

110 03.12.14 A3V: Lesy a stromy v poezii 42 

  V Přednáší Ing Vladimír Foltánek.   

111 03.12.14 Pojďme si zazpívat… 26 

  K 
S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera.   

112 11.12.14 Prodej vánočních medových chaloupek 115 

  K Z dílny MŠ, ZŠ, SŠ a Dětský domov Vyškov, Osvobození 55.   

113 16.12.14 Hrátky s pamětí aneb Můj přítel Alzheimer 21 

  V 
Seminář o trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu 

věku.    

114 18.12.14 Pojďme si zazpívat vánoční koledy 56 

  K 
S několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera.   

      3.657  
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1 06.01.14 Listohrátky 1 

  K 

Čtení z knihy Davida Laňky: Dobrodruţství Billa Madlafouska + ilustrace pro 

budoucí pexeso   

2 08.01.14 S kočárkem do knihovny 10 

  V Obezita a špatné stravovací návyky u dětí, lektorka Mgr. Jitka Hrnčiříková.   

3 08.01.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  10 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

4 13.01.14 Listohrátky 6 

  K Čteme pejskovi.   

5 15.01.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  11 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

6 21.01.14 Vývoj jazzu 26 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

7 21.01.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  15 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

8 27.1.14 Výstava prací dětí navštěvující výtvarný obor na ZUŠ Ivanovice na Hané 150 

  K 27. 1. 14 -  4.3. 2014   

9 29.01.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  9 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

10 31.01.14 Prázdninový HERDEN v T-klubu 19 

  K Hraní deskových her.   

11 05.02.14 S kočárkem do knihovny 23 

  V Pět jazyků lásky, lektor Ing. Jan Černoch.   

12 05.02.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  8 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

13 05.02.14 Vývoj jazzu 24 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

14 10.02.14 Listohrátky 6 

  V Čteme pejskovi.   

15 12.02.14 Jaroslav Jeţek  26 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

16 12.02.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  8 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

17 12.02.14 Big beat 24 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

18 18.02.14 Turnaj v šipkách 18 

  K Pro děti školou povinné.   
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19 19.02.14 HERDEN v T-klubu 5 

  K Hraní deskových her.    

20 19.02.14 Výroba drátovaných šperků 3 

  V V rámci prázdninového programu pro děti.   

21 25.02.14 Knihovnická lekce 19 

  V Seznámení s knihovnou + pohádka, pro MŠ Vyškov.   

22 26.02.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  5 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

23 26.2.14 Knihovnická lekce 17 

  V Seznámení s knihovnou + pohádka, pro MŠ račice.   

24 26.02.14 Knihovnická lekce 10 

  V Seznámení s knihovnou + pohádka pro MŠ Ruprechtov.   

25 04.03.14 Knihovnická lekce 20 

  V Seznámení s knihovnou + pohádka, pro MŠ Vyškov, Havlíčkova.   

26 04.03.14 Jaroslav Jeţek  34 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

27 05.03.14 Jaroslav Jeţek  40 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

28 05.03.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

29 05.03.14 S kočárkem do knihovny 7 

  V Rozštěpáci – Klub dětí s rozštěpem patra, lektorka Mgr. Jitka Hrnčiříková.   

30 06.03.14 Den hastrmanů 24 

  K Zábavné odpoledne pro děti na téma: vodníci a jejich práce.   

31 12.03.14 Rock a pop ve filmu  26 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

32 12.03.14 Václav Čtvrtek – ţivot a dílo 12 

  V Beseda pro 2. roč. ZŠ Purkyňova.   

33 14.03.14 Václav Čtvrtek – ţivot a dílo 14 

  V Beseda pro 2. roč. ZŠ Purkyňova.   

34 19.3.14 Čtenářská superstar 18 

  K Vyhodnocení soutěţe o nejlepšího dětského čtenáře.   

35 19.3.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

36 20.03.14 Hraní v knihovně 13 

  K Autodráha.   

37 21.03.14 Hra o trůny: setkání v Západozemí  18 

  
K Setkání milovníků knih a seriálového ztvárnění fantastického světa G. R. R. Martina. 
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38 25.03.14 Knihovnická lekce 28 

  V Seznámení s knihovnou + pohádka + beseda o J. Ladovi pro MŠ Drnovice.   

39 26.03.14 Václav Čtvrtek – ţivot a dílo 12 

  V Beseda pro speciální školu, 1.-3. třída.   

40 26.03.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

41 27.03.14 Noc v knihovně pro ZŠ Pustiměř 45 

  K Pro děti 2. ročníku ZŠ Pustiměř na téma: strašidla a duchové.   

42 28.03.14 Markéta Vydrová a Daniel Vydra – beseda s ilustrátorkou 109 

  K Beseda s ilustrátorkou pro ţáky ze ZŠ Vyhlídka a Nádraţní. – 2 x   

43 01.04.14 Karel Jaromír Erben – ţivot a dílo 15 

  V Beseda pro 6.-7. roč. ZŠ Bohdalice.   

44 02.04.14 S kočárkem do knihovny 9 

  V Beseda o knihách pro děti i dospělé.   

45 02.04.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

46 03.04.14 Bohumil Hrabal - ţivot a dílo 15 

  V Beseda pro 8. a 9. ZŠ Bohdalice – lektorka Lucie Svobodová.   

47 04.04.14 Roald Dahl – ţivot a dílo 16 

  V Beseda pro 5. roč. ZŠ Nádraţní.   

48 09.04.14 Knihovnická lekce  17 

  V Seznámení s knihovnou pro předškolní děti z MŠ Palánek.   

49 09.04.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  5 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

50 10.04.14 Knihovnická lekce 16 

  V Seznámení s knihovnou pro předškolní děti z MŠ Palánek.   

51 15.04.14 Roald Dahl - ţivot a dílo 44 

  V Beseda o autorovi pro ZŠ Tučapy.   

52 16.04.14 Mark Twain – ţivot a dílo 25 

  V Beseda ZŠ Nádraţní.   

53 16.04.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

54 17.04.14 Tvořeníčko 10 

  V Výtvarná dílna pro děti i jejich doprovod.   

55 17.04.14 Tvořeníčko 3 

  V Výtvarná dílna pro děti i jejich doprovod.   

56 22.04.14 První čtení 22 

  
V 

Netradiční hodina čtení pro 1. roč. ZŠ Nádraţní v rámci projektu: Kníţka pro 

prvňáčka.   
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57 22.04.14 Boţena Němcová – ţivot a dílo 28 

  V Beseda pro 8. roč. ZŠ Nádraţní.   

58 23.04.14 První čtení 19 

  
V 

Netradiční hodina čtení pro 1. roč. ZŠ Purkyňova v rámci projektu: Kníţka pro 

prvňáčka.   

59 23.04.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  7 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

60 24.04.14 Boţena Němcová – ţivot a dílo 28 

  V Beseda pro 8. roč. ZŠ Nádraţní.   

61 25.04.14 První čtení 19 

  V 

Netradiční hodina čtení pro 1. roč. ZŠ Nádraţní v rámci projektu : Kníţka pro 

prvňáčka.   

62 25.04.14 První čtení 17 

  
V 

Netradiční hodina čtení pro 1. roč. ZŠ Nádraţní v rámci projektu: Kníţka pro 

prvňáčka.   

63 29.04.14 Jaroslav Foglar – ţivot a dílo 26 

  V Beseda pro 4. ročník ZŠ Nádraţní.   

64 30.04.14 Čarodějnický sabat 20 

  K Zábavné odpoledne pro děti na téma: čarodějnice.   

65 30.04.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  7 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

66 07.05.14 Jiří Suchý jak ho neznáte 18 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

67 07.05.14 S kočárkem do knihovny 14 

  V Beseda s panem Mgr. Alešem Dolečkem na téma: Domácí vzdělávání.   

68 07.05.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  4 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

69 09.05.14 Pasování prvňáčků na čtenáře 17 

  K Pasování dětí ZŠ Bohdalice.   

70 12.05.14 Listohrátky 4 

  V Čtení pejskovi.   

71 13.05.14 Knihovnická lekce  14 

  V Knihovnická lekce pro MŠ Revoluční.   

72 15.05.14 Beseda Březinová – Kratochvíl 30 

  V Seznámení s tvorbou I. Březinové a M. Kratochvíla. Pro ZŠ Morávkova.   

73 14.05.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  5 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

74 15.05.14 Harry Potter: Setkání v Bradavicích 20 

  K 
Setkání fanoušků kniţního a filmového ztvárnění kouzelnického světa J. K. 

Rowlingové.    
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75 21.5.2014 Krouţek zábavné logiky pro děti  6 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

76 22.05.14 Pasování prvňáčků na čtenáře 59 

  K 3x pro ZŠ Tyršova.   

77 26.05.14 Knihovnická lekce + beseda J. Foglar 20 

  V Pro 6. ročník ZŠ Purkyňova.   

78 28.05.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  14 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

79 29.05.14 Pasování prvňáčků na čtenáře 22 

  K Pro 1. B  ZŠ Nádraţní.   

80 30.05.14 Pohádkové odpoledne 16 

  K Soutěţní a zábavné odpoledne ke Dni dětí na témata z klasických pohádek.   

81 04.06.14 S kočárkem do knihovny 14 

  V Kam na výlet s malými dětmi.   

82 12.06.14 Kníţka pro prvňáčka 19 

  
V 

Netradiční beseda pro 1. roč. ZŠ Nádraţní s úkoly pro děti a předáním Kníţky pro 

prvňáčka.   

83 17.06.14 Pasování prvňáčků na čtenáře 19 

  K Pasování pro ZŠ Letní pole.   

84 17.06.14 Pasování prvňáčků na čtenáře 19 

  K Pasování pro ZŠ Nádraţní.   

85 19.06.14 Knihovnická lekce  38 

  V 2 x 2 hodiny – knihovnická lekce pro 6. ročníky ZŠ Tyršova.   

86 19.06.14 Detektivní odpoledne 10 

  K Zábavné odpoledne pro děti, které plnily detektivní úkoly.   

87 20.06.14 Pasování prvňáčků na čtenáře 22 

  K Pro ZŠ Vyhlídka.   

88 23.06.14 Pasování prvňáčků na čtenáře 22 

  K Pro ZŠ Purkyňova.   

89 02.07.14 Výroba záloţek"na rožek" 8 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

90 09.07.14 Tvoříme z papírových talířů 10 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

91 16.07.14 Gelové svíčky 12 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

92 23.07.14 Drhané náramky a jiné drobnosti 13 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

93 13.08.14 Šperky z drátků a korálků 12 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   



 36 

P
o

řa
d

o
v
é 

 č
ís

lo
 

Datum Název akce 

Ú
ča

st
 

94 20.08.14 Splétané šňůrky WRAPS 10 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

95 27.08.14 Výroba vlaštovek z papíru 9 

  K Zábavné odpoledne pro děti – vyrábíme podle knih.   

96 19.09.14 Knihovnická lekce  29 

  V Seznámení s knihovnou pro Gymnázium Vyškov.    

97 22.09.14 Informační zdroje v knihovnách 2x 40 

  V Knihovnická lekce pro Gymnázium Vyškov.    

98 23.09.14 Studium v zahraniční, dobrovolnictví 5 

  
V 

Beseda se studentkou University of Warwick a absolventkou roční stáţe v rámci 

projektu Erasmus na University of Helsinki.    

99 24.09.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  13 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

100 01.10.14 S kočárkem do knihovny 21 

  V Muzikoterapie s lektorkou Petrou Hrnčířovou.   

101 01.10.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  15 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

102 06.10.14 Hrátky s Večerníčkem – Jak krtek ke kalhotkám přišel 10 

  K Zábavný podvečer pro malé děti a jejich rodiče.    

103 07.10.14 Pasování prvňáčků na čtenáře 15 

  K Pro ZŠ Morávkova.   

104 08.10.14 Rock v průběhu let 25 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

105 08.10.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  11 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

106 09.10.14 Kniţní hrátky 32 

  V Soutěţní odpoledne pro děti nejen o knihách a s knihami.   

107 10.10.14 Setkání v Bradavicích podruhé  3 

  K Setkání fanoušků příběhů Harryho Pottera zaměřené na kouzla a lektvary.   

108 13.10.14 Informační zdroje v knihovnách 23 

  V Knihovnická lekce pro Gymnázium Vyškov.    

109 15.10.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  13 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

110 21.10.14 Astrid Lindgrenová 25 

  V Beseda o ţivotě a díle autorky pro 6. roč. ZŠ Nádraţní.   

111 22.10.14 Mýty a legendy 20 

  V Beseda pro 6. a 7. roč. ZŠ Bohdalice.   

112 22.10.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  11 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   
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113 22.10.14 Historie písma, knihy a knihoven 29 

  V Knihovnická lekce pro Obchodní akademii Vyškov.   

114 29.10.14 Dýňáci 4 

  K Výroba dýňových strašidel.   

115 04.11.14 Karel Čapek 21 

  V Beseda o ţivotě a díle autora pro 8. – 9. roč. ZŠ Bohdalice.   

116 05.11.14 S kočárkem do knihovny 13 

  V Představení Ateliéru Létající šnek Centrum ulita – lektorka Mgr. I. Rumpelová.   

117 05.11.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  14 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

118 05.11.14 Česká pop music  25 

  V Hudební pořad Arnošta Drmoly pro Gymnázium Vyškov.   

119 06.11.14 Knihovnická lekce 20 

  V Seznámení s knihovnou + ilustrátoři pro 6. roč. ZŠ Nádraţní.   

120 10.11.14 Hrátky s Večerníčkem 8 

  K Zábavný podvečer pro děti. Téma: Štaflík a Špagetka.   

121 10.11.14 Nehulíme, kreslíme 62 

 K Odpoledne pro školy s ilustrátorem Adolfem Dudkem.   

122 12.11.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  12 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

123 13.11.14 Knihovnická lekce  24 

  V Seznámení s knihovnou + ilustrátoři dětských knih pro 6. roč. ZŠ Nádraţní.   

124 19.11.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  15 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

125 26.11.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  12 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

126 03.12.14 S kočárkem do knihovny 18 

  V Perníkové království, zdobení perníčků.   

127 03.12.15 Krouţek zábavné logiky pro děti  12 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

128 09.12.14 Knihovnická lekce + pohádka + hádanky 10 

  K Pro ZŠ Moravské Prusy.   

129 10.12.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  8 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

130 17.12.14 Krouţek zábavné logiky pro děti  14 

  V S lektorkou Zdeňkou Adlerovou.   

131 18.12.14 Vánoční kapřík 10 

  K Zábavné odpoledne, hry, kvizy, vytváření.   

      2.351  
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1 24.01.14 Literární čaj o páté 43 

  K 
Setkání s českým básníkem, spisovatelem a překladatelem Michalem 

Ajvazem. 
  

2 03.02.14 Valná hromada Klubu přátel KKD o.s. 41 

  K Zhodnocení činnosti + moţnost zaplatit členský příspěvek na rok 2014.   

3 18.02.14 Literární čaj o páté 67 

  K Setkání s českým básníkem, písničkářem a prozaikem Janem Burianem.    

4 04.03.14 Literární čaj o páté – Milovníci kníţek 23 

  K Literárním světem roku 2013 provedla Zdeňka Adlerová.   

5 18.03.14 Literární čaj o páté – Milovníci kníţek 25 

  K Světem ţenských literárních hrdinek provedla Mgr. Libuše Procházková.   

6 22.04.14 Literární čaj o páté – Tulák po hvězdách 78 

  
K 

Alfréd Strejček a Štěpán Rak ve scénickém zpracování slavného románu 

Jacka Londona o nepokořitelnosti lidského ducha. 
  

7 21.05.14 Literární čaj o páté 48 

  
K 

Setkání s českou spisovatelkou, novinářkou, propagátorkou vědy a 

kritického myšlení Věrou Noskovou. 
  

8 30.09.14 Literární čaj o páté 47 

  K Setkání s knihkupcem a spisovatelem Vratislavem Ebrem   

9 29.10.14 Literární čaj o páté 68 

  
K 

Setkání s českou spisovatelkou, publicistkou, překladatelkou i taxikářkou 

Ivou Pekárkovou.   

10 26.11.14 Literární čaj o páté – Můj přítel Bohumil Hrabal 47 

  
K 

Setkání s dlouholetým přítelem, pomocníkem a ţivotopiscem slavného 

spisovatele – Tomášem Mazalem.   

11 15.12.14 Vánoce s Klubem – Hotel Palermo 28 

  K Představení v podání herců prostějovského divadla Point.   

      515 
 

 

 

 

Vánoční výstava 
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1 leden Výstava enkaustických obrazů Katky Heřmanové + vernisáţ 280 

  K Výstava v prostorách KKD Vyškov.   

2 únor Moje kůţe byla divná, měla jinou barvu šedou, byla z vosku 350 

  K Výstava obrazů Renáty Machýčkové.   

3 březen Bohumil Hrabal – 100 let 220 

  K Výstava o ţivotě a díle významného českého spisovatele.   

4 březen Mosty 90 

  K Výstavka prací ţáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov v prostorách DO.   

5 duben Půvab jara ukrytý ve špercích 590 

  K Prodejní výstava šperků, jarních květinových aranţmá a bonsají.   

6 květen Dva světy: svět obrazů a svět písma 370 

  K Výstava výtvarných prací ţáků MŠ, ZŠ a PrŠ Vyškov, Osvobození.   

7 červen 150 let spolku Haná  450 

  K Výstava fotografií a plakátů spojená s vernisáţí.    

8 červenec VIZE-art 350 

  K Výstava amatérských umělců z regionu Bohumín   

9 září Ladislav Rolný – Obrazy 680 

  K Výstava v prostorách knihovny.   

10 říjen Renesance 80 

  K Výstavka prací ţáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov    

11 listopad 20 let Sdruţení Piafa ve Vyškově 150 

  K Výstava fotografií a tiskovin v prostorách knihovny.   

12 listopad Helena Pirohová – Obrazy a obrázky  380 

  K Výstava obrazů spojená s vernisáţí v prostorách knihovny.    

13 listopad MC Radost Vyškov 250 

  K Výstava fotografií z činnosti vyškovského MC.    

14 listopad Hudba 56 

  K Výstavka prací ţáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov    

15 listopad Od spolkové knihovny Hané ke KKD 170 

  K Výstava v TIC Vyškov.   

16 prosinec Prodejní výstava vánočních dekorací 810 

  K Tradiční vánoční výstava.   

17 prosinec Maňáskové divadlo Sokolík 250 

  K Výstava loutek ve velkém sále knihovny.   

18 prosinec Vánoce 55 

  K Výstavka prací ţáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov    

      5.581 
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Tabulka V – IT kurzy v počítačové učebně 
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1. 07.10.14 A3V: Internetová školička pro seniory 7 

    Zahájení kurzu ovládání PC.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehulíme, kreslíme – odpoledne 

pro školy s ilustrátorem Adolfem 

Dudkem  

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 hlavní ukazatele roku KKD – čtenáři 

 hlavní ukazatele roku KKD – výpůjčky 

 hlavní ukazatele roku KKD – návštěvníci 
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Regionální funkce 

  

Rozsah regionální sluţeb poskytovaných naší pověřenou knihovnou v roce 2014 zůstal beze 

změn. Stav pracovních úvazků 3,2 je také stejný. Počet obsluhovaných knihoven se nezměnil, ale 

v loňském roce ukončila činnost knihovna Pavlovice. V prosinci roku 2014 zahájila činnost pobočka 

knihovny Bohdalice v přilehlé obci Manerov v nových prostorách.  

Knihovna Pístovice byla vystěhována a na půl roku uzavřena, kvůli celkové rekonstrukci 

budovy (byla v havarijním stavu). Knihy byly převezeny do pověřené knihovny, kde byly ukládány do 

systému RegARL a provedena revize KF, do otevření knihovny bylo vše zpracováno. V Nových 

Sadech byl po 5 letech uzavření obnoven provoz knihovny v opravených prostorách obecního úřadu. 

Zastaralý fond knihovny jsme doplnili velkým mnoţstvím knih z výměnného fondu. Knihovna 

v Radslavicích obnovila provoz po loňském uzavření a rekonstrukci obecního úřadu v opravených  

a vymalovaných prostorách. Ve Studnicích rozšířili knihovnu o jednu místnost, ve které je zřízen 

dětský koutek, jehoţ součástí je i dětská literatura. V Krásensku se knihovna přestěhovala do nových 

prostor v přízemí základní školy. V Drnovicích vznikl nový dětský koutek, knihovnice v Nevojicích 

reorganizovali prostory a ve spolupráci s dětskými návštěvníky velmi hezky vyzdobily stěny i interiér 

knihovny. V prosinci se přestěhovala do nových prostor knihovna ve Váţanech nad Litavou. 

V Podbřeţicích byla knihovna vybavena novými regály. Proběhlo jednání se starostou obce Podivice 

o přestěhování knihovny do nových prostor. Knihovna je v prostorách, které jsou vlhké a netopí se 

tam. Knihovna v Křenovicích byla přechodně v letošním roce zařazena do neprofesionálních 

knihoven. Od roku 2015 bude do neprofesionálních knihoven přesunuta i knihovna v Brankovicích. 

Na regionu Vyškov tak zůstanou jen 4 profesionální knihovny. Knihovna v Rousínově byla na jeden 

měsíc uzavřena, z důvodu rekonstrukce zateplení stěn a výměny oken. Ve Slavkově došlo 

k reorganizaci vstupní místnosti. V Bučovicích byly vymalovány všechny prostory, byla provedena 

reorganizace uspořádání půjčoven a rozsáhlá aktualizace knihovního fondu.  

V knihovnách Křiţanovice, Rostěnice, Křenovice, Nové Sady (během roku se 2 x změnila 

pracovnice), Mouchnice, Drnovice a Habrovany se změnil knihovník. Noví pracovníci byli proškoleni 

a v knihovnách vybavených ARL zaučeni do obsluhy AKS. 

Konzultační činnost byla zaměřena na řešení konkrétních problémů v knihovnách, realizaci 

regionálního projektu a zaškolení nových knihovníků. Knihovníci si zvykli vyuţívat e-mailovou 

konzultaci a řešit tímto způsobem mnoţství problémů. Díky našemu knihovnímu systému ARL jsme 

schopni řešit vše včetně katalogizace, inventarizace, výpůjčního protokolu on-line průběţně. Většina 

poţadavků (odpisy, statistiky, výstupy ze systému, opravy chyb a další) i jiných vzniklých problémů 

knihovníků je tak vyřešena často ihned, nejpozději do několika dnů. Další konzultace se uskutečnily 

při návštěvě knihovníků (147) v pověřené knihovně při příleţitosti výběru knih z výměnných fondů. 
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Pro knihovny byl vypracován opět Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov za rok 2013, 

který spolu s materiály z Standard pro dobrou knihovnu a Sluţby knihoven knihovnám (vydala NK 

ČR) vyuţíváme při metodických návštěvách. 

Metodické návštěvy se uskutečnily zejména v knihovnách zapojených do grantu nebo 

knihovnách, které plánujeme zařadit do grantu v roce 2015. Zde jednáme s knihovníky i starosty 

obcí. V Orlovicích, Snovídkách, Nevojicích, Nemojanech, Kučerově, Bohdalicích, Bošovicích, 

Draţovicích, Hruškách, Hvězdlicích, Jeţkovicích, Komořanech, Lovčičkách, Medlovicích, 

Pístovicích, Rašovicích, byl knihovní fond uloţen do RegARL, současně probíhala revize. Další 

návštěvy byly zaměřeny na řešení vzniklých problémů v knihovnách, v mnoha případech proběhlo 

zároveň jednání se starostou obce o situaci v knihovně. Bylo vykonáno 87 metodických návštěv  

a z kaţdé návštěvy vypracováváme zprávu, ve které je popsána situace knihovny včetně srovnání se 

standardy.  

Porada profesionálních knihovníků se uskutečnila v květnu v  pověřené knihovně  

a v listopadu v Rousínově, byla za účasti metodiků z MZK. Knihovníci byli na první poradě 

seznámeni s rozborem činnosti jednotlivých profesionálních knihoven a s aktualitami v oblasti 

knihovnictví, proběhlo zhodnocení regionálních funkcí za rok 2013. Na listopadové poradě bylo mj. 

projednáno vyplňování statistických výkazů za rok 2014 a přechod na nová pravidla RDA.  

Vzdělávání knihovníků – V únoru proběhlo v KKD proškolení knihovníků pracovníkem 

firmy Cosmotron, týkalo se zavedených novinek v ARL a IPAC3 po lednovém upgrade systému. 

Tohoto školení se účastnili i knihovníci Slavkova a Pustiměře. V dubnu a listopadu proběhly 

v pověřené knihovně a v knihovně ve Slavkově a Nesovicích semináře neprofesionálních pracovníků 

knihoven. Knihovníci byli seznámeni s aktuálními informacemi z oblasti veřejného knihovnictví  

a s hodnocením rozborů činnosti knihoven za rok 2013. Z předloţených ročních výkazů o knihovně 

jsme provedli analýzu plnění doporučených standardů. Dalším bodem byly výsledky grantů  

a metodické pokyny knihovnám v jeho realizaci.  

Stejně jako v předchozích letech byly vyhodnoceny nejlepší knihovny regionu. V letošním 

roce ocenění a stolní hru pro děti získaly knihovny Nevojice a Krásensko. Poděkování za dobrou práci 

bylo uděleno knihovnám Jeţkovice, Nemojany, Hvězdlice, Orlovice, Kučerov, Rašovice a Malinky. 

V květnu a září proběhla tři školení k ukládání knih do Regionálního knihovního systému 

ARL. Školení bylo zaměřeno na seznámení s webovým Clientem Z39.50, katalogizací a ukládáním 

fondu do elektronického systému.  

Statistika knihovnických činností byla začátkem roku opakovaně konzultována a novým 

knihovníkům vysvětlena, pomoc byla zaměřena na poradenství při vyplňování statistických výkazů. 

Převáţná část výkazů musela být však po upřesnění údajů opravena, teprve pak byly u nás 

zpracovány do formulářů StatExcel a NIPOSU – MK ČR. Výkazy jsou následně vytištěny a zaslány 
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zpět na obce jako podklad pro statistiku příštího roku. Sumáře slouţí k porovnání výsledků regionální 

činnosti. Na podzimních seminářích byl Statistický výkaz za rok 2014 s knihovníky podrobně 

probrán. 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF – proběhla v knihovně Snovídky, Kučerov, Heršpice 

(ARL), Nevojice, Nemojany, Orlovice, Bohdalice, Bošovice, Draţovice, Hrušky, Hvězdlice, 

Jeţkovice, Komořany, Lovčičkách, Medlovice, Rašovice, Pístovice. Ve všech knihovnách mimo 

Heršpic bylo provedeno ukládání a revize v RegARL. Revidujícím pracovníkům byl vysvětlen  

a předán metodický postup prací při revizi KF. Součástí revizí byla aktualizace knihovních fondů, 

které v Kobeřicích a Zelené Hoře, Orlovice, Medlovice, Pístovice prováděly pracovnice pověřené 

knihovny.  

Do Výměnného fondu (VF) jsme nakoupili za finanční částku 508.516,50 Kč (po slevě 

349.917,44 Kč) a zpracovali 2.098 knih včetně 240 darů. Nákup i zpracování fondu bylo zahájeno 

v měsíci dubnu aţ po podepsání Smlouvy o pouţití přidělených prostředků pro zabezpečení 

regionálních funkcí a zaslání finančních prostředků na účet pověřené knihovny. Roční rozpočet na 

nákup výměnného fondu činil stejně jako vloni 350.000,- Kč. V současné době je ve výměnném 

souboru 21.492 knihovních jednotek, z toho 53 audioknih. Přes 70 % dokumentů je rozpůjčeno na 

knihovnách regionu.  

Cirkulace výměnného fondu je stále nejvyuţívanější sluţbou regionálních funkcí, nové knihy 

jsou ihned rozebrány. Neustále se navyšuje počet vyexpedovaných souborů i počet půjčených 

dokumentů. Bylo vyexpedováno 380 souborů s 15.706 knihami a cirkulace je realizována průběţně. 

Počet i skladba knih expedovaných na jednotlivé MK se v nemalé míře odvíjí od poţadavků 

jednotlivých knihovnic i samotných čtenářů. Snaţíme se, aby kaţdá neprofesionální knihovna 

obdrţela alespoň 100 knih za rok.  

Nákup a zpracování KF z prostředků obce v letošním roce realizujeme pro 62 obcí. Do 

kooperačního systému na nákup a zpracování knihovního fondu se i v tomto roce nezapojily tři 

profesionální knihovny: Bučovice (s pobočkami Čerčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice), Ivanovice 

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

Slavíkovice, Královopolské Váţany a Vítovice), dále pak 10 místních knihoven (Draţovice, 

Habrovany, Kojátky, Malínky, Mouřínov, Nové Sady, Pavlovice, Podivice, Uhřice a Váţany nad 

Litavou). 

Knihovnám, které vyuţívají 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 poţádání, jsou obce informovány 

o čerpání finanční zálohy a koncem roku je provedeno vyúčtování. V letošním roce se k nákupu 
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prostřednictvím pověřené knihovny vrátili ve Snovídkách, jednáme o zapojení knihovny 

v Draţovicích. 

Nakoupili jsme knihy za finanční částku 676.576,- Kč (po slevě 468.637,42 Kč) a zpracovali 

2.848 knih (včetně zpracovaných darů z obcí), které byly vyexpedovány ve 356 placených souborech 

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

a expedici. 

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí znamená zejména rozvoz souborů knih 

nakoupených z prostředků obcí a výměnného fondu. Při metodických, konzultačních a poradenských 

návštěvách a při revizích se vyuţívá někdy hromadná doprava, ale především sluţební osobní 

automobil. Ten slouţí i k nákupu KF mimo Vyškov, dopravu sluţebního materiálu vyuţívaného při 

technickém zpracování KF. Celkem bylo ujeto 4.554 km.  

 Projekty – byl schválen pokračující projekt na Regionální systém ARL pro neprofesionální 

knihovny, do kterého se zapojilo 20 knihoven. Firma Cosmotron připravila webové Clienty Z39.50 

pro kaţdou obec, proběhlo proškolení knihovníků. Knihovní fond je jiţ uloţen v obcích Orlovice, 

Nemojany, Hvězdlice, Nevojice, Pístovice, Jeţkovice, Kučerov, Komořany, Snovídky, Medlovice, 

Rašovice, Bohdalice, Bošovice, Draţovice, Hrušky a Lovčičky. Vzhledem k omezenému počtu 

scannerů knihovny Lysovice, Nemochovice, Kobeřice a Zelená Hora začnou s ukládáním počátkem 

roku 2015.  

Knihovna Ivanovice na Hané podala projekt na automatizovaný knihovní systém Clavius a postupně 

dochází k jeho realizaci. 

Automatizace knihoven – v současné době je zpřístupněno 49 on-line katalogů místních 

knihoven na stránkách KKD. Zároveň je fond všech knihoven, pro které nakupujeme dostupný 

v Katalogu regionu Vyškov, který je součástí on-line katalogu KKD. Uţivatelé tak mají moţnost 

snadno zjistit, ve které knihovně se poţadovaný titul nachází. 

Pověřená knihovna má jiţ automatizované obě pobočky. K SVN přibyla ve druhém pololetí 

roku pobočka Rychtářov, obě pobočky mají svůj on-line katalog. Po dvou pobočkách má 

automatizované knihovna Rousínov a Bučovice. Celkově má v regionu 55 knihoven a 6 poboček AKS 

a 51 knihoven a dvě pobočky mají on-line katalog. Pokud bude schválen projekt na rok 2015, zůstane 

v našem regionu jen 8 knihoven bez knihovního systému a 62 knihoven bude mít on-line katalog. 

Dlouhodobě se snaţíme budovat se starosty obcí dobré vztahy a díky tomu bývají naše jednání 

s představiteli obcí úspěšná. Pracovnice pověřené knihovny tak v roce 2015 dokončí práci na 

automatizaci knihoven v regionu Vyškov. 
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Výkaz regionálních funkcí za rok 2014 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,2 

4 Počet obsluhovaných knihoven 87 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 87 

7   počet poskytnutých konzultací 610 

8   počet metodických návštěv 105 

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 67 

14   počet všech vzdělávacích akcí 66 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 61 

16   počet všech účastníků 219 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 121 

18   počet všech vyučovacích hodin 110 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 96 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 5 

22   počet akcí 2 

23   počet účastníků 10 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 17 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  40 727 

27   počet revidovaných knihoven 17 

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

29   počet obsloužených knihoven 62 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 2 510 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 62 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 2 848 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2014 21 492 

36   roční přírůstek VF 2 098 

37   roční úbytek výměnného fondu 78 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 858 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce   

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 240 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 87 

43   počet expedovaných souborů 380 

44   počet svazků v souborech 15 706 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46   počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 

15 

47   počet akcí, zásahů 15 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 87 

50   počet ujetých km 4 554 
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Řídící činnost 

I v roce 2014 jsme se museli vyrovnávat se sníţeným rozpočtem, který původně měl být pouze 

v roce 2013, ale nakonec se ukázalo, ţe úsporná opatření mají mít trvalý charakter i v následujících 

letech. 

Pro nedostatek mzdových prostředků na obnovené místo ve sluţbách, které jsme v minulém 

roce na přechodnou dobu nechali neobsazené a omezili jsme provozní dobu dvou oddělení 

(informačního a hudebního), jsme přistoupili v letošním roce k vyuţití programu Odborné praxe pro 

mladé do 30 let v Jihomoravském kraji, který zajišťuje Úřad práce České Republiky – krajská 

pobočka Brno a přijali novou pracovnici. Provozní doba nového T-klubu a K-klubu, který vznikl 

modernizací hudebního oddělení a studovny, se opět navrátila ke stavu v roce 2012; zvláště T-klub je 

velmi vyuţíván mladou generací (viz sluţby čtenářům). 

Provozní náklady jsme minimalizovali jiţ v předchozích letech, výrazně pak opět v minulém 

roce, a o uspořené částky (za vyřešení úklidu přijmutím nové pracovnice a zrušení této sluţby 

dodavatelsky externí firmou, zrušení jedné telefonní linky atd.) nám byl sníţen rozpočet na provoz. 

Tím jsou další moţnosti úspor – s výjimkou změny jističe, o čemţ píšeme dále – prakticky vyčerpány.  

Navýšení finanční částky na nákup knih v tomto období nebylo moţné; podařilo se nám zvýšit 

počet darů knih (408), a to jak z dotace Česká knihovna, tak i z dalších zdrojů. Přesto však jiţ čtvrtým 

rokem nesplňujeme standard nákupu a nedostatečný nákup knih se následně projevuje na úbytku 

čtenářů a sníţení počtu výpůjček. Poptávka po nových knihách je od uţivatelů větší, neţ můţeme 

uspokojit a čtenáři si novinky zajistí jiným způsobem. Částka, která by byla potřebná na nákup, 

abychom splňovali standard, je přibliţně 50.000,- Kč. 

Naší snahou je, aby sluţby, které knihovna veřejnosti poskytuje, byly co nejkvalitnější, proto 

stále usilujeme i o získání finančních prostředků z jiných zdrojů (uplatňujeme tedy metodu 

Fundraising).  

Projekty vyhlášené Ministerstvem kultury ČR v programu Veřejná informační sluţba knihoven 

– VISK 3 jsou jiţ pravidelným cílem našich snah. Projekt Regionální knihovní systém ARL pro 

neprofesionální knihovny, který jsme podali v prosinci 2013, a který je pokračováním projektů z  let 

2012 a 2013, byl schválen. Týká se automatizace knihoven regionu, zavedení jednotného Katalogu 

regionu Vyškov, vzniku on-line katalogů jednotlivých knihoven regionu a provádění revizí přes 

knihovní systém ARL – získali jsme částku 118.000,- Kč. Realizace projektu je popsána v oddíle 

Regionální funkce. Další projekt Modernizace počítačové učebny – vzdělávací kurzy pro veřejnost byl 

také schválen, zakoupili jsme 11 PC stanic s nejnovější verzí software – obdrţeli jsme částku 

117.000,- Kč. Počítače byly nainstalovány s operačním systémem Windows 7 a s aplikačním SW 

Microsoft Office v učebně. Bylo nastaveno jednotné prostředí pro práci s aplikacemi. V posledním 

čtvrtletí zde bylo uspořádáno jiţ 7 akcí za účasti 74 účastníků. 



 50 

V prosinci byl vypracován a podán projekt Regionální systém ARL pro neprofesionální knihovny 

do programu VISK3 na rok 2015, jedná se o pokračování zavádění knihovních systémů v našem 

regionu. Z těchto důvodů proběhla jednání s 12 starosty obcí – do projektu se pak přihlásilo  

11 knihoven: Drysice, Holubice, Nové Sady, Krásensko, Křiţanovice, Mouřínov, Olšany, Podbřeţice, 

Ruprechtov, Váţany nad Litavou a Zbýšov. Jiţ druhým rokem se nám daří u firmy Cosmotron 

Bohemia, a.s., vyjednat mnoţstevní slevu při zapojení více knihoven do projektu. V tomto roce 

vyjednaná sleva při zapojení 20 knihoven činila 134.000,- Kč a pro rok 2015, kdy se zapojí dalších  

11 knihoven, bude sleva činit 47.000,- Kč. 

Na Městský úřad Vyškov jsme podali dva projekty. Do oblasti Volnočasové aktivity mládeţe 

Návrh na zhotovení nástěnné grafiky v T-klubu – projekt byl zamítnut; oblast Přednášky z různých 

oblastí ţivota pro základní školy jsme obeslali projektem Cyklus přednášek ke 100. výročí 1. světové 

války – obdrţeli jsme částku 10.000,- Kč. Všechny tři přednášky se uskutečnily v prvním pololetí. Pro 

rok 2015 jsme opět podali dva projekty: první se týká prevence kriminality mládeţe se zaměřením na 

šikanu a kyberšikanu, druhý představuje cyklus přednášek k významným výročím tohoto roku. 

Rovněţ letos jsme znovu zařazeni v programu VISK 8/A Informační zdroje mezi zvýhodněné 

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

zpravodajství, to znamená, ţe po dobu 8 měsíců máme přístup zdarma a zbývající 4 měsíce 

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

I letos jsme vyuţili projekt Česká knihovna, kdy si můţeme z předloţeného seznamu vybrat knihy 

tentokrát v hodnotě 6.000,- Kč. Samozřejmě jsme pomohli realizovat tento projekt i ostatním 

profesionálním knihovnám našeho regionu. Více projektů jsme nemohli obeslat, protoţe ve většině 

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

Další významnou aktivitou, kterou podporujeme, je občanské sdruţení Klub přátel KKD, o.s., 

které nám, díky získaným finančním prostředkům z grantů a od sponzorů, přispívá na kulturní akce  

a aktivity, do kterých bychom se jinak nemohli zapojit. Klub se také podílel na financování projektu 

Noc literatury a Den pro dětskou knihu.  

Pro činnost knihovny je velmi důleţitá podpora našich spřátelených subjektů – Komunitní 

nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány, která v tomto roce opět finančně podpořila akci 

Vyškovský cedník a Knihovna je IN. 

Celostátní akce: Knihovna byla spolupořadatelem několika celostátních akcí – v březnu 

slavnostního ukončení Virtuální akademie třetího věku pro 105 absolventů, v květnu seminář pro 

knihovníky z Jihomoravského kraje v rámci projektu Biblioeduca. Koncem listopadu se konal 

dvoudenní seminář s celostátní působností Mladí v hledí knihovny, který organizovala Městská 

knihovna Třinec. Závěr setkání byl věnován prohlídce T-klubu a proběhla neformální beseda o dalších 

moţnostech vyuţití prostoru pro mládeţ.  
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Školení a semináře: K proškolování pracovníků knihovny dochází pravidelně, ve sledovaném 

období bylo zaměřeno na proškolení pracovníků firmou Cosmotron a.s. v systému ARL – seznámení 

s novými funkcemi po upgrade systému a dále obsluha nové multifunkční kopírky. Pravidelně se 

pracovníci účastní školení pořádaných v MZK Brno. Jiţ druhým rokem se zapojují zaměstnanci do  

e-lerningových kurzů Sluţby knihoven a Knihovnický kurz, ve kterých získávají znalosti z nových 

trendů v knihovnictví, práci s elektronickými databázemi i z nové legislativy v oboru. U firmy 

Cosmotron Bohemia, s.r.o., absolvoval pracovník, který zastává funkci systémového knihovníka, 

proškolení na webovou správu dat a úpravu programu. Jedna z našich knihovnic přednáší na 

seminářích, popřípadě působí jako lektor. Tak tomu bylo v listopadu  v Moravské zemské knihovně na 

semináři Trénování paměti v knihovnách – jak a proč? a v červnu v  Košicích na konferenci 

Komunitní kniţnica. Pracovní porady pro vedoucí oddělení se konaly pravidelně kaţdé pondělí a na 

jednotlivých odděleních pak probíhaly průběţně. Třikrát se konala porada všech zaměstnanců 

knihovny. Pravidelná účast pracovníků na poradách organizovaných MZK a NK ČR je 

samozřejmostí. K regionálním funkcím proběhly tři krajské koordinační porady. Vzdělávání 

pracovníků a zvyšování jejich znalostí je další nově zavedený standard. Kaţdý knihovník by měl 

absolvovat 48 hodin ročně. Získané informace slouţí k rozšiřování nabídky sluţeb pro uţivatele, coţ 

je nezbytné pro udrţení vysokého standardu knihovny. Odborná knihovnická školení vyuţíváme 

převáţně v Moravské zemské knihovně v Brně, protoţe jsme limitováni rozpočtem knihovny. 

Správa budovy: Rekonstruovaná budova slouţí veřejnosti jiţ jedenáctým rokem, takţe není 

ţádným překvapením, ţe její údrţba si vyţaduje větší pozornost neţ jen běţnou údrţbu. Všechny dále 

popsané stavební akce byly zadány po vypsání výběrového řízení dle závazných Zásad vydaných 

zřizovatelem. 

Mezi drobné opravy v tomto období můţeme zahrnout: porucha čidla rychlosti větru – oprava 

(8 tis.); oprava plynového kotle – výměna zapalovací elektrody (3 tis.), rovněţ výměna oběhového 

čerpadla – pouţili jsme nové, zakoupené v loňském roce (cca 30 tis.); oprava výtahu (3 tis.); oprava 

zastínění atria (8 tis.); doplnění poţárních ucpávek (12 tis.). Další obdobné opravy se vzhledem 

k délce pouţívání bohuţel dají předpokládat. 

Částečná oprava střešní krytiny – výměna popraskaných šablon – byla připravována na letní 

měsíce; bohuţel nikdo se nepřihlásil do výběrového řízení. Na podzim jsme domluvili konzultace se 

stavební firmou Dobeš, jejímţ výsledkem bylo předběţné zjištění špatného stavu střešních šablon – na 

jaře – po přečkání další zimy – proběhne důkladná revize, na jejím základě bude učiněno rozhodnutí, 

jaký efektivní způsob opravy bude nutno zvolit. Na obnovu stále čekají i nátěry střešních konstrukcí, 

ta musí být navíc doplněna o nový přístupový můstek k prosklenému atriu. 

S příslušnými odbory MěÚ řešíme i úpravy bezprostředního okolí knihovny (opěrné zídky  

u chodníků, chátrající betonové schodiště od ZUŠ atd.). Tyto prostory sice nejsou v naší správě, 
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nicméně se dotýkají provozu knihovny. K uspokojivému řešení však zatím v tomto roce přes veškeré 

přísliby nedošlo. 

Rovněţ sluţební auto po třinácti letech provozu pro naši knihovnu – a zejména stálým 

přetěţováním mnoţstvím převáţených knih při obsluze regionálních knihoven – si vyţaduje zvýšenou 

údrţbu: oprava elektrorozvodů (5 tis.); výměna čelního skla byla uhrazena z připojištění k zákonné 

pojistce; lambda sonda (2,5 tis.) Začíná se projevovat netěsnost hlavy motoru (předpokládaná oprava 

cca 9 tis.) a opotřebovanost čepů řízení (cca 4 tis.) V roce 2015 by mělo být nahrazeno vhodnějším 

typem – provozně úspornějším a vhodnějším pro rozvozy knih; předejdeme tak stále častějším  

a drahým opravám. 

Malování – probíhá postupně v celé budově. Po loňské výmalbě tří místností referenčního 

oddělení a ve třetím podlaţí dětského a bývalého hudebního oddělení – jsme pokračovali v letošním 

roce rovněţ třemi místnostmi útvaru doplňování kniţních fondů. Poměrně náročné vyklizení těchto 

prostor jsme opět spojili s výměnou koberců; jedná se o 2 kusy pod pracovními stoly. Ve výběrovém 

řízení na malování byla opět nejúspěšnější jiţ osvědčená fa Vrána; koberce jsme sami zakoupili  

a správce objektu je poloţil na náleţité místo. Všechny práce byly realizovány během uzavření 

knihovny v době celozávodní dovolené; do vyklízení nábytku a úklidu se zapojili především 

zaměstnanci tohoto oddělení. 

Oprava fasády: Po celé délce průčelní strany směrem ke kostelu se vinou nedostatečné izolace, 

začalo objevovat vzlínání vlhkosti, coţ se začalo projevovat i u hlavních dveří do budovy, které bylo 

nutno na jaře upravit, aby se daly bez drhnutí uzavírat. Na tuto práci byla vybrána stavební fa Dobeš, 

která je také v první polovině července provedla. 

Bibliobox – díky pochopení zřizovatele se nám jej po dlouholetém úsilí podařilo zakoupit; 

umoţnili jsme tak našim uţivatelům vracet knihy kdykoli, a to snadno a bezpečně. Jeho instalace se 

uskutečnila ještě před celozávodní dovolenou, aby mohl slouţit jiţ v jejím průběhu. Jeho vyuţívání  

se projevilo doslova okamţitě a naši čtenáři nešetřili chválou – je to podle nich perfektní sluţba, bez 

níţ by se jiţ nedokázali obejít. V době celozávodní dovolené jsme opět provozovali tzv. hladové 

okénko, které umoţnilo čtenářům během dopoledne půjčování novin a periodik (případně i omezeného 

počtu knih). 

Internet: Provoz internetu je nadále stabilní s minimem poruchových stavů. Na veřejných 

internetech se jiţ projevuje technická nedostatečnost počítačů – jsou pomalé a také software je 

neaktuální (Windows XP). Zastaralá technika je rovněţ příčinou neustálého sniţování návštěvníků 

internetu, kteří jej v knihovně vyuţívají. 

Nová tiskárna centrální pokladny: Na začátku roku byly provedeny změny u centrální 

pokladny v hale sluţeb. Pracoviště je nyní osazeno LED tiskárnou pro větší rychlost a komfort 

obsluhy. Obměnu si vyţádalo opotřebení původní tiskárny a nevyhovující komptabilita s novým 
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programovým vybavením. Bylo zvoleno řešení s ohledem na softwarové prostředí i provozní náklady. 

Zvolená tiskárna je sice s limitovanou ţivotností (na počet vytištěných stran), ale tento moment je 

vyváţen cenou a bezúdrţbovým provozem. 

V průběhu března byl proveden upgrade aplikačního serveru Cosmotron a navýšeny technické 

hodnoty aplikace na serveru pro lepší plynulost při komunikaci. Následně bylo zprovozněno nastavení 

dle posledních specifikací v aplikaci ARL. 

Problematika elektrických a datových rozvodů: V březnu byla provedena výměna hlavního 

jističe na menší proudovou hodnotu. Tato změna přinese roční úsporu za paušální poplatky cca  

55.000 Kč, coţ příznivě přispěje k pokrytí stále rostoucí spotřeby elektrické energie. Při následném 

orientačním měření provedeným montáţní firmou, byly potvrzeny výsledky firmy Komma o nutnosti 

zaměření provozu budovy z důvodu nevyváţené zátěţe na jednotlivých fázích. 

Při opětovném zapojení knihovny po instalaci nového jističe, došlo k poškození několika PC 

stanic a UPS. Poruchy odpovídaly průběhu havárií v minulém období. Bylo nutno vyměnit dvakrát 

napájecí kostku zdroje počítače, 1 ks RAM a 1 ks HDD. Z úsporných důvodů k opravám vyuţíváme 

komponenty z vyřazených PC, pokud jsou kompatibilní s novějšími počítači. 

Při výpadku napájení způsobeném poklesem napětí aţ na 58V v rozvodné síti (konzultováno 

s odborem kvality E-ON) došlo k poruchovým stavům. Následně došlo k poškození a nefunkčnosti  

3 PC myší. Poruchy se staly v okamţiku po výpadku napájení nebo po startu stanic následující den. 

Jeden počítač poškozený v březnu během změny jističe a následným výpadkem elektřiny se 

ukázal natolik poškozeným, ţe přestal fungovat a nedařilo se obnovit jeho standardní funkce. Na 

základě konzultací byl navrţen k likvidaci pro nerentabilnost opravy. 

Po předešlých poruchách se objevily nefunkční stavy na 2 skenerech čárového kódu  

s následkem provozní nefunkčnosti. V jednom případě se podařilo experimentováním s nastavením 

oţivit funkce v plném rozsahu; v druhém případě se to nepodařilo a zařízení bylo odesláno  

k posouzení odborné firmě. Na základě nestabilního provozu během zkoušek nebylo doporučeno 

nadále zařízení pouţívat, proto byl navrţen na odpis a byl zakoupen nový snímač. 

V průběhu srpna došlo k identické destrukční poruše na pracovišti ODZF jako v jarních 

měsících v místnosti zástupce ředitele. Energetický ráz z poruchy vyřadil UPS a poškodil obvody 

základní desky. Z finančních důvodů došlo pouze k opravě počítače. Obdobný poruchový stav nastal 

opakovaně, vţdy s různým stupněm poškození techniky.  

U snímačů je jiţ prokázáno, ţe doposud fungující konfigurace po výměně za nové PC neodolá  

v nové situaci impulzu ze sítě. V počátečním stádiu poruch lze zařízení opakovaně přenastavit, ale 

četnost poruch narůstá aţ k úplné nefunkčnosti snímače. Proto situace směřuje k provozní nutnosti 

pouţívat USB připojení snímačů. Osazení starých snímačů novou USB kabeláţí nebylo z cenových  
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a technických důvodů dodavatelskými a servisními firmami doporučeno. Cena snímačů je dnes totiţ 

na třetině tehdejší pořizovací ceny. 

Při elektronických poruchách během roku došlo rovněţ k poškození NAS (externí zálohovací 

prostředek); zařízení bylo vyřazeno, poněvadţ jeho oprava by byla nerentabilní. 

Podle zjištěných skutečností během jarních měsíců došlo zřejmě v okolí knihovny ke změně 

elektrického zapojení uţivatelů nebo se objevily jiné spotřebiče (popř. jejich zapojení), protoţe se 

opětovně začaly projevovat problémy v minulosti jiţ řešené. Jako doklad této situace je nutno uvést 

poruchy snímačů a UPS. Snímače je nutno postupně vyřazovat a nahrazovat novými. U UPS došlo 

také k několika poruchám, svědčící o přetrvávajících problémech doposud eliminovanými pracemi, 

provedenými v 2. etapě opravy, detekci zapojení elektrických spotřebičů a rozvodů v knihovně. 

Poškozené 3 ks UPS (dětské oddělení, serverovna, sál) jsou staršího data s dobou pouţití nad  

5 let. Porucha se projevuje velice problematickým zapojení do provozu. Provoz takto poškozených 

UPS je nestabilní, neudrţí zátěţ na baterii, které rychle ztrácejí na kapacitě. Dopadem je nestabilní 

provoz nezajišťující pomoc při poklesu napětí na zdroji napájení a hlavně neposkytuje ochranu před 

výskytem nestandardních prvků v síti. Často také dochází k poškození základních desek UPS a ty 

ztrácení svoji funkčnost. 

Po plánovaném vypnutí elektrického napájení v městské části, kde se knihovna nachází, došlo 

při zapnutí UPS v T-klubu dokonce k zahoření UPS. Na základě předešlých zkušeností zapnutí 

probíhalo pod dohledem, a tak nedošlo k ţádným dalším materiálním škodám na PC a připojených 

zařízeních, nebo dokonce ohroţení zdraví obsluhy. 

Při konzultacích bylo konstatováno, ţe na nefunkční desce napájení UPS je prokazatelné 

poškození výkonových prvků ukazujících na průraz středně energetickým tranzientem (tranzient = 

rychlý energetický děj v elektrické síti, tranzient ≥ 1,5 kV). Vzhledem ke konstrukci UPS (off-line; 

nedochází k usměrnění elektrické energie do baterií a následnému výstupu střídavého proudu = 

systém DOUBLE CONVERSION) není moţné bez dalších měření určit a lokalizovat zdroj tranzientů. 

Takto poškozené UPS nemá cenu opravovat, protoţe oprava je cenově náročnější neţ nákup nové 

techniky. 

Všechny výše uvedené negativní jevy jednoznačně prokazují nevyváţenost zapojení 

jednotlivých fází a jejich vliv na provoz techniky rovněţ. 

Ozvučení sálu: Při některých akcích se jiţ projevuje zastaralá zvuková technika v sále. Při 

pouţití mikrofonu při přednáškách dochází opakovaně k situacím, kdy část sálu je buď špatně 

ozvučena, nebo místy není slyšet vůbec nic. Nepříznivá situace vyvrcholila při předvolebním setkání 

občanů s představiteli města. Teprve zapůjčením techniky z Besedního domu došlo k částečné 

nápravě. Příčinou nepochybně je značné stáří a opotřebení přenosných bateriových mikrofonů  
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i instalovaných reproduktorů. Je tedy nezbytné v následujícím období věnovat čas i finance pro 

konzultaci s odbornou firmou a přistoupit k obnově zvukového zařízení. 

Kamerový systém: V provozu se opakovaně vyskytují drobné technické problémy kamerového 

systému. To je dáno zvolenou konfigurací při instalaci v nové knihovně. Současná technická řešení jiţ 

nepotřebují k provozu pouţití PC stanic pro sběr a uchování kamerových záznamů. Vzhledem ke stáří 

kamerového systému a jeho nepřetrţitého provozu, je nutno uvaţovat o jeho obměně. V loňském roce 

bylo provedeno předběţné poptávkové jednání s potencionálními dodavateli o přibliţné ceně nákupu 

techniky a souvisejících prací. Provoz kamerového systému se osvědčil, i kdyţ sice nezabrání všem 

"nekalostem", ale po zkušenostech z předešlých let je citelný rozdíl v přístupu návštěvníků. Dále je 

nutno opakovaně připomenout kladné hodnocení Policie ČR při objasňování trestné činnosti v okolí 

knihovny. Policii záznamy vţdy zpracujeme a předáme, ale bohuţel jejich kvalita není optimální pro 

další dokazování. Z toho důvodu vyvstala nutnost řešit obměnu kamerového systému co nejdříve. 

Kamerový systém taktéţ přispívá k bezpečnosti našich pracovníků – a nakonec i uţivatelů  

knihovny. Jiţ proběhlo poptávkové řízení s cílem odhadnutí ceny realizace. 

Během podzimu došlo k poruše celého systému v 2. podlaţí a následně k vyřazení jeho provozu 

na dobu 10 dnů. Prvotním zdrojem poruchy a poškození byl výpadek napájení. Po jeho obnovení 

došlo k poruchám a poškození. Při konzultacích s dodavateli techniky byla zdůrazněna jeho 

ojedinělost a nízká pořizovací cena, takţe jakékoli opravy nemají smysl. Systém je provozován od 

otevření knihovny v roce 2003 jen péče o jednotlivé komponenty ho dovoluje uţívat i nadále ve 

funkčním stavu. 

Technické vybavení – HW, SW: Do konce prázdnin byla v počítačové učebně zprovozněna 

nová technika pořízená dle jiţ zmíněného výběrového řízení. Souběţně probíhala likvidace starých PC 

dle provozních předpisů. Pouţitelné komponenty z nich si ponecháváme pro případné opravy dalších 

dosluhujících počítačů. Zahájili jsme také výměnu snímačů čárových kódů – současně pouţívané byly 

totiţ pořízeny jiţ v roce 2000. 

Zhodnocení situace a návrh řešení: Rok 2012 byl první, kdy se nepokračovalo v detekci  

a nápravě stavu u elektrických a datových rozvodů v budově. Přesně podle v minulosti detekovaných 

stavů se objevilo několik provozně problémových míst, uvedených v předchozích Rozborech. Náprava 

stavu u těchto situací vyţaduje cílené a dlouhodobé měření k odhalení zdrojů těchto problémů. Teprve 

následně by mělo cenu zhodnotit navrţené postupy řešení jak z technického a provozního hlediska, 

tak z pohledu finanční náročnosti. Zakončením těchto postupů by bylo pořízení centrálního 

zálohování (doposud opakovaně odkládaný nákup) podle reálné situace a realizovaných postupů. 

Cenové náklady na udrţování provozu v následujícím období porostou, protoţe bude nutno obnovit 

starší UPS nákupem nových. Na problematických místech opakovaně uváděných v minulých 

Rozborech je nutno počítat s vyšší poruchovostí a niţší ţivotností osazené techniky. 
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V současnosti máme tedy dvě místa, kde nejde korektně nastartovat techniku bez manuálních 

zákroků a dvě aţ tři další, kde dochází opakovaně k poruchám při výpadcích celkového napájení 

budovy (ODZF, prostor vedení knihovny, prostor veřejných stanic referenčního oddělení). 

Z výše uvedeného vyplývá nutnost obnovení prací spojených s dokončení 2. etapy prací 

Kontroly a opravy rozvodů, uzemnění a pospojování (Komma 2010–2011), pozastavených na jednání 

v listopadu 2011. Z těchto zkušeností a na základě konzultací provedených během oprav v průběhu 

roku a jejích vyhodnocení, vyplývá potřeba obnovení prací na zkvalitnění rozvodu elektrické energie. 

Sítový operační systém Novell jiţ dva roky není podporován, takţe bude nutno jej v brzké době 

obměnit jiným, modernějším. Tato změna není moţná bez současné obměny HW serverovny. Tuto 

změnu budeme konzultovat s panem Radkem Brázdou, vedoucím odboru informatiky MěÚ. 

Spolupráce: Ředitel knihovny i nadále pracuje v regionálním i celorepublikovém výkonném 

výboru SKIP a v sekci Veřejné knihovny této oborové organizace. Dále je členem hodnotitelské 

komise za knihovnický počin roku. I v tomto roce působil jako hodnotitel celostátně udělované 

literární ceny Magnesia Litera. Pravidelně se zúčastňuje porad ředitelů pověřených knihoven 

regionálních funkcí Jihomoravského kraje v MZK (těch však bylo letos vzhledem k personální 

výměně vedení poskrovnu). V oborové organizaci SKIP působí i další zaměstnanci KKD: kol. 

Dagmar Marušincová pracuje jiţ několik let v regionální revizní komisi; ekonomka Soňa Křetinská 

současně působí (samozřejmě mimo pracovní dobu) jako pokladní regionální organizace, zatímco 

lektorka tréninku paměti Zdeňka Adlerová je předsedkyní nové sekce Trenérů paměti. Celkem šest 

našich zaměstnanců je členem SKIP, coţ je i v celostátním měřítku velmi dobré zastoupení. 

KKD spolupracuje s ostatními příspěvkovými organizacemi ve městě, i s dalšími sdruţeními, 

které vyvíjejí obdobnou činnost. Dle svých moţností se snaţí vycházet vstříc svému zřizovateli; od 

roku 2012 probíhají v sále knihovny volby tří okrsků – letos v květnu zde proběhly parlamentní  

a v říjnu pak komunální volby. 

Kontrolní činnost: Kaţdý měsíc je pravidelně prováděna kontrola dodrţování bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a poţární 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 září se konalo jako kaţdoročně společné školení všech 

zaměstnanců KKD i ZUŠ. V návaznosti na to probíhaly i preventivní lékařské prohlídky u závodní 

lékařky MUDr. Jany Pavlasové; dle nové Smlouvy o poskytování pracovnělékařské sluţby (§ 260 odst. 

2 obchodního zákoníku). Během roku probíhaly četné revize a kontroly – v dubnu veřejnoprávní 

kontrola interního auditu; v říjnu nezávislý audit (Consult s.r.o.) a v témţe měsíci státní zdravotní 

dozor v zastoupení Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně. Ve všech případech nebyly shledány 

ţádné nedostatky. 
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Propagace: I v tomto roce musíme z finančních důvodů omezit propagaci formou plakátků  

a letáků; určité zlepšení nastalo díky spolupráci s MKS – byly nám totiţ poskytnuty dvě vitríny 

v podchodu u gymnázia, do nichţ můţeme vystavovat pozvánky na naše akce. Vydávání knihovního 

periodika z finančních důvodů stále zatím není moţné. Další informace o dění v knihovně čtenáři 

naleznou v prostorách budovy. S aktuálním děním jsou uţivatelé seznamováni prostřednictvím mailů, 

několika webových stránek a facebooku. Náš měsíční program a naše aktivity pravidelně 

zveřejňujeme v tisku. Nadále spolupracujeme a přispíváme do kalendáře výročí Osobnosti střední 

Moravy, který vydává Knihovna města Olomouce. Pravidelně uveřejňujeme zprávy o akcích knihovny 

ve Vyškovském zpravodaji. Mimo to informujeme o své činnosti v regionálním, celorepublikovém  

i knihovnickém tisku. Nejvíce příspěvků: byla uveřejněno ve Vyškovském deníku – 105, ve 

Vyškovských novinách – 36, v Brněnském deníku – 15, v Mladé frontě Dnes – 6, ve Vyškovském 

zpravodaji – 16, v týdeníku 5+2 dny – 15, v Halo novinách – 1, ČT – Události v regionech – 1 nebo  

i v odborných knihovnických časopisech: Bulletin SKIP – 2, Duha – 1 a Knihovnický zpravodaj 

Vysočiny 1 příspěvek. Propagace knihovny probíhá také v celostátních i regionálních médiích. 

Pravidelné pozvánky uvádí Český rozhlas Brno a zájem o naši činnost projevuje regionální televize 

Vyškov i regionální zpravodajství ČT Brno. 

Publikační činnost a faktografie regionu: Věnujeme nadále značnou pozornost 

shromaţďování bibliografických i faktografických údajů o našich významných rodácích – zejména  

o A. Musilovi, jehoţ dílo v českém jazyce udrţujeme ve svém fondu v jedinečném kompletu jako 

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

blízkých osobnostech. Shromaţďujeme veškerou vydanou literaturu (periodickou i neperiodickou) –  

a to jak novou, tak i starší, obtíţně přístupnou; pokud je originální výtisk nedostupný, pořizujeme jeho 

kopii. Tuto práci oceňují naší uţivatelé, zejména studenti zpracovávající diplomové práce. V zorném 

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

Vyškovsku. Pro účastníky prázdninové Fontány slov jsme připravili drobný svazek Alois Musil – Jak 

jsem poznával Orient. 

Z výčtu uvedených aktivit snad dostatečně vyplývá setrvalá snaha o trvalé udrţování naší 

činnosti na nadstandardní úrovni, a to i přes úsporná opatření a stále rostoucím nákladům na provoz. 
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