
 

1 



 

2 

Výroční zpráva Knihovny Kroměřížska za rok 2018 

 

Název: Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 

Adresa: 767 01 Kroměříž, Slovanské nám. 3920 

Ředitelka: PhDr. Šárka Kašpárková 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Účet: 14038691/0100   KB 

IČ: 00091120 

DIČ: CZ00091120, neplátce DPH 

Datová schránka knihovny: y77kkyh 

Web: www.knihkm.cz 

e-mail: knihovna@knihkm.cz 

Tel./fax:  +420573503162/+420573337216 

Knihovna je na Facebooku 



 

3 

 



 

4 

Obsah: 

1. Úvod ....................................................................................................................................... 6 

2. Úsek služeb čtenářům ............................................................................................................. 9 

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře ......................................................................................... 10 

2.1.1 Čítárna .............................................................................................................................. 11 

2.1.2 Informační oddělení ......................................................................................................... 11 

2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba .......................................................................................... 13 

2.1.4 Internet pro veřejnost ...................................................................................................... 13 

2.1.5 Centrum celoživotního učení ............................................................................................ 14 

2.2 Hudební oddělení ............................................................................................................ 14 

2.3 Informační centrum Europe Direct Kroměříž .................................................................... 15 

2.4 Oddělení pro děti a mládež ............................................................................................. 16 

2.5 Aktivity knihovny ............................................................................................................ 19 

2.5.1 Vzdělávání ........................................................................................................................ 19 

3. Pobočky knihovny ................................................................................................................. 20 

3.1 Městské pobočky ............................................................................................................ 20 

3.2 Pobočky mimo město ...................................................................................................... 20 

4. Oddělení doplňování a zpracování fondů .............................................................................. 21 

4.1 Tematické složení přírůstků knižního fondu za rok 2017 a 2018 (bez VF) včetně poboček 21 

4.2 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu (bez VF) ....................... 21 

4.3 Další činnost oddělení v roce 2018 ................................................................................... 22 

5. Projekty a dary ...................................................................................................................... 23 

6. Zahraniční návštěvy v roce 2018 ............................................................................................ 23 

7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ....... 23 

8. Regionální funkce v okrese Kroměříž v roce 2018 .................................................................. 23 

9. Turistické informační centrum .............................................................................................. 27 

9.1 Poskytované služby v TIC: ................................................................................................ 33 

10. Ekonomické ukazatele, majetek .......................................................................................... 35 



 

5 

10.1 Kontrolní činnost ........................................................................................................... 36 

11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí ............................................................................. 37 

12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání ..................................................................... 37 

12.1 Celoživotní vzdělávání ................................................................................................... 38 

13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2018 ............................................................. 43 

14. Public relations ................................................................................................................... 43 

15. Technika – software ............................................................................................................ 44 

16. Vydané publikace ................................................................................................................ 44 

17. Přílohy ................................................................................................................................ 45 

17.1 Příloha č. 1 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2018 ................................... 45 

17.2 Příloha č. 2 Knihovna Kroměřížska a TIC v médiích v roce 2018……………………………………..52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

1. Úvod  

       Co nám přinesl rok 2018? Začal celkem slibně, statistiky knihovny vypadaly dobře a čtenáři 

i přátelé knihovny k nám rádi přicházeli a přicházejí a z toho máme radost. Připravili jsme si pro 

naše čtenáře zlepšení a to výměnu podlahové krytiny v čítárně a ve studovně.  Nebyla to však 

jednoduchá záležitost, obě místnosti se musely vystěhovat. Ve studovně všechny regály a v čítárně 

zase těžké skříně. Před tím si stihli zaměstnanci ve studovně zajistit knižní fond čipy RFID. Výměna 

marmolea proběhla během několika dnů a pak se započalo se stěhováním zpět, uklízením 

a opravováním. Obě místnosti se prosvětlily a zase bylo kus práce hotovo.  

       Pro naše čtenáře jsme spustili půjčování přes selfcheck (samoobslužný pult), je rychlejší, jen 

nám to trochu komplikují rezervace a časopisy, které nemají RFID. S tím se musí naši čtenáři 

obrátit na náš personál. Tritius je pomalejší než jsme očekávali. Začal nám také častěji vypadávat 

a nastávaly komplikace s půjčováním. Nemohli jsme identifikovat, zda je to naším serverem nebo 

SW. Proto bylo rozhodnuto, aby data byla převedena do cloudu v Brně a my následně necháme 

otestovat náš server.  

       Přes léto se dodělávala druhá část projektu ze směru z ulice Vrchlického. Tuto investici 

zajišťovalo město. Jednalo se o zlepšení přístupu do učebny – tedy likvidace starých schodů 

a postavení schodů nových, které nejsou tak příkré a zároveň podél schodů umístit plošinu pro 

vozíčkáře. Tím se zlepšila značně bezbariérové přístupnost do budovy ve všech směrech. Město 

nám nechalo spravit i schody na parkoviště a opravilo i nájezd na něj. Ještě bychom se rádi zbavili 

toho hnusného asfaltu kolem budovy, snad se nám to jednou povede. 

        Na jaře jsme také podali projekt s knihovnou v Ružomberoku. Po dvou neúspěšných 

pokusech byl tento úspěšný, ale bohužel ne pro Ružomberok, který měl projekt dost komplikovaně 

propracovaný. Škoda, kvůli nim jsme jej dělali. My budeme pokračovat dál. Další projekt je 

mezinárodní Erasmus+.  Do tohoto projektu nás oslovili Rumuni – koordinátoři z našeho 

partnerského města. Byli jsme zvědaví, zda tento projekt bude úspěšný, příliš šancí jsme mu 

nedávali a příjemně nás překvapilo, že projekt vyšel. Koncem roku naši kolegové odcestovali na 

projektové setkání do Rumunska.  

     Další nečekaná událost nás zaskočila v listopadu, kdy zemřel náš admin Ing. K. Typlt. Rychle 

a nečekaně. A v tom byl právě ten háček – vše zaheslované, hesla na ploše uložena, ale heslo, 

které by umožnilo se k heslům dostat – nefungovalo.  Ředitelka přemýšlela, jak tuto situace řešit. 

Data Tritia byla v cloudu, takže pokud se něco nesemele se severem, bude vše fungovat. Bylo 

nutné celou situaci urychleně řešit. Na základě konzultace byla doporučena firma DC4 v Kroměříži. 

Po vstupních jednáních a skvělých referencích bylo dohodnuto, že firma udělá počítačový audit, 

který zjistí vše potřebné, co je a není nutné udělat. Na základě toho bylo zjištěno, že se nejprve 

musí zajistit bezpečnost sítě knihovny, její zálohování a zlepšení. Vzhledem k technologiím 

v knihovně už se nemůže zajišťovat vše „na koleně“. Musí se vyřešit hlavně pošta a všechny služby 

se budou zajišťovat outsourcingem. Ředitelka už nebude obsazovat místo admina. 
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     Doba byla velmi hektická, ale díky všem v knihovně se vše podařilo zvládat. A tak 31.12.2018 

už jsme věděli, že se z toho dokážeme vymotat. Ještěže Turistické informační centrum jede 

bezproblémově, kolektiv se stmelil a je s nimi radost spolupracovat. Nabízí turistům i občanům 

potřebné informace, zajistí vstupenky i jízdenky a to s úsměvem a v několika jazycích. 

 

PhDr. Šárka Kašpárková
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Knihovna Kroměřížska – p. o. třídí veškerý odpad a chová se šetrně k životnímu prostředí. 

Mediálním partnerem Knihovny Kroměřížska – p. o. je Rádio Kroměříž 
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2. Úsek služeb čtenářům 

 

Níže uvedená tabulka přináší přehled nejdůležitějších ukazatelů za všechna oddělení Knihovny 

Kroměřížska otevřených pro veřejnost (oddělení pro dospělé čtenáře, informační oddělení, 

hudební oddělení a oddělení pro děti a mládež). Celkový počet registrovaných čtenářů oproti 

předchozímu roku velmi mírně vzrostl.  

Knihovna nepřetržitě reaguje na aktuální 

trendy a snaží se svým uživatelům poskytovat 

nové služby, které je i v době moderních 

technologií do knihovny přivedou. Např. 

registrovaní uživatelé oddělení pro dospělé 

čtenáře mohou nově od března ke svému 

rychlejšímu odbavení využívat samoobslužný 

pult (selfcheck). Knihovna také ve spolupráci 

s firmou eReading nabízí pro své uživatele 

zdarma možnost půjčování e-knih. Jde o tituly 

ze současné produkce českých nakladatelství. 

Seznam e-knih lze najít na www.ereading.cz/cs/vypujcky. Všechny e-knihy lze zároveň nalézt 

v katalogu knihovny. Velký počet návštěvníků stále využívá internetového připojení, ať už na 

počítačích v knihovně, v Turistickém informačním centru nebo na vlastních přístrojích 

prostřednictvím bezdrátového připojení wi-fi na těchto místech.  

V době uzavření knihovny o letních prázdninách tentokrát nebylo uživatelům přístupné 

Centrum celoživotního učení, kde si v předchozích letech mohli půjčovat i vracet výpůjčky. 

I z tohoto důvodu se tak celkový počet výpůjček snížil o 14 836.  

V knihovně v roce 2018 

probíhaly již ustálené 

přednáškové cykly - Univerzita 

3. věku, Akademie 3. věku, 

Hudební akademie, PC kurzy, 

cyklus numismatických přednášek 

a také cyklus přednášek Klubu 

dárců krve. Knihovna každým 

rokem rozšiřuje nabídku 

kulturních a vzdělávacích akcí pro 

veřejnost. V roce 2018 se těchto 

akcí uskutečnilo 467.  
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 Za rok 2017 2018 rozdíl 

Registrovaní čtenáři celkem 6 189 6 201 12 

Z toho do 15 let 1 762 1 845 83 

Návštěvníci celkem 195 875 205 318 9 443 

Výpůjčky celkem 357 055 342 219 -14 836 

naučná lit. pro dospělé 56 814 50 895 -5 919 

beletrie pro dospělé 131 248 129 064 -2 184 

naučná pro děti 8 691 7 038 -1 653 

beletrie pro děti 31 761 29 782 -1 919 

výpůjčky ostatních dokumentů 9 733 9 632 -101 

výpůjčky periodik 118 808 115 808 -3 000 

Meziknihovní výpůjční služba    
požadavky z jiných knihoven 611 543 -68 

požadavky jiným knihovnám 52 19 -33 

Vzdělávací a kulturní akce 453 467 14 

Počet návštěv webové stránky 99 986 101 432 1 446 

Počet vstupů do el. výpůjčního protokolu 17 188 16 933 -255 

 

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 

V oddělení pro dospělé čtenáře došlo v roce 2018 k mírnému nárůstu celkového počtu 

návštěvníků. Počet registrovaných uživatelů se také mírně navýšil.  I v roce 2018 se v zájmu 

zkvalitnění služeb ještě více rozšířila nabídka společenských her pro dospělé, stejně jako fond filmů 

na DVD, zvukových a elektronických knih. U všech zmíněných počet výpůjček vzrostl. Knihovna se 

také snaží, aby měli uživatelé u vybraných knih možnost srovnání knihy, audioknihy a filmu. 

Pro zkvalitnění služeb byl do oddělení v březnu 2018 pořízen samoobslužný pult (selfcheck), 

který mohou pro rychlejší odbavení využít všichni registrovaní čtenáři. Také byly nově označeny 

knižní regály. Nyní je nad každým regálem naučné literatury umístěn nápis, vystihující tematiku 

literatury a v beletrii pak počáteční dvě písmena, podle kterých jsou knihy řazeny, což uživatelům 

umožní lepší orientaci ve fondu. 

Nově jsme vyzkoušeli umístit ve městě 

a městských parcích „Knihovničky v ulicích“. 

Tyto knihovničky jsou zásobovány vyřazenými 

knihami, kterým takto dáváme druhou šanci. 

Knihovničky se tak přidaly k již několik let 

fungující knihovničce na koupališti Bajda. Nově 

byly umístěny i v relaxační zóně na Velkém 

náměstí, dvě v zahradních restauracích 
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v Podzámecké zahradě a jednu u občerstvení ve velkém skleníku v Květné zahradě. V této aktivitě 

pro velký zájem čtenářů hodláme pokračovat i v následujících letech. 

Dále jsme v letních měsících již tradičně ozdobili stromy v Květné a Podzámecké zahradě. 

V Květné zahradě byl tentokrát strom věnován výročí Kroměřížského ústavodárného sněmu 1848 

a jeho osobnostem, v Podzámecké zahradě jsme pak instalovali poutače, připomínající známé 

literáty a osobnosti, po nichž jsou pojmenovány kroměřížské ulice. 

V roce 2018 jsme také pořádali více kulturních a vzdělávacích akcí než v předchozích letech, 

úměrně tomu se také zvýšila jejich celková návštěvnost. Seznam těchto akcí viz příloha. 

 

2.1.1 Čítárna 

V knihovně měli čtenáři v roce 2018 k dispozici 207 pravidelně docházejících periodik. 

V dospělém oddělení 149 titulů, v dětském oddělení 24, v hudebním 6 a v ostatních (příruční 

knihovna a studovna) 28 titulů periodik. Průběžně dochází k vyřazování poškozených časopisů 

a nákupu ukázkových čísel nových časopisů, podle zájmu a požadavků čtenářů. Nadále probíhá 

kompletace časopisů z důvodu zjednodušení výpůjček starších ročníků periodik ze skladu, které se 

archivují 5 let, denní tisk 1 rok. Aktuální stav odpovídá i přehledu odebíraných periodik na webu 

knihovny. 

 

2.1.2 Informační oddělení 

Oddělení poskytuje prezenční výpůjčky knih a regionálních periodik, informační (faktografické, 

bibliografické a referenční informace) a reprografické služby. V roce 2018 využilo služeb oddělení 

6 131 návštěvníků. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 1 346 dokumentů. Nejčastěji žádanými 

publikacemi byly knihy s regionální tematikou, dále pak knihy z oboru práva a historie. Knižní fond 

oddělení byl obohacen o 203 publikací, z toho fond studovny o 46 novinek, 157 bylo s regionální 

tematikou. 

Pracovníci poskytují internetové a počítačové poradenství.  

Oddělení provádí analytický popis regionálních periodik. Během roku 2018 bylo zpracováno 997 

článků.  

Informační oddělení se podílí na stahování, vytváření a zpracovávání autorit, prioritou zůstávají 

stále regionální autority. Databáze byla za uplynulý rok obohacena o 46 nových autorit, podle 

možností jsou stávající osobnosti doplňovány, upřesňovány – byly provedeny změny a doplňky 

u 335 autorit. Pracovnice informačního oddělení se spolupodílela na vydání Osobností střední 

Moravy (s Knihovnou města Olomouce) 2019. 

Úsek se stará o publikování a propagaci informací týkajících se knihovny na svých vlastních 

webových stránkách, facebookovém účtu knihovny, na veřejně dostupných bezplatných portálech 
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- plakatovna.cz, vylep-plakat.cz a na portále města www.mojekromeriz.cz.  

S nařízením GDPR probíhalo dotazníkové šetření (osobní i e-mailové) uživatelů i zájemců z řad 

veřejnosti s nabídkou zasílání konkrétních informací z knihovny a Infocentra EUROPE DIRECT. Na 

základě souhlasu oslovených byly budovány nové e-mailové adresáře (ke konci roku obsahovaly 

téměř 2 000 kontaktů).  

Oddělení realizuje informační lekce pro střední školy a 9. ročníky základních škol, v loňském 

roce bylo uskutečněno i přes zvláštní nabídku knihovny (všem středním školám – ředitelům 

a vyučujícím JČ) 8 a jedna zvláštní exkurze pro děti předškolního věku MŠ Gorkého zaměřená 

speciálně na půjčovnu pro dospělé. 

Zaměstnanci IO přichystali panelovou výstavu Konec roku v pranostikách. Další výstavu, 

zaměřenou na staré PR materiály města Kroměříže, připravili ve spolupráci s Turistickým 

informačním centrem Kroměříž.  

Byla prohloubena spolupráce s mediálním partnerem Radio Kroměříž – pravidelně dvakrát 

týdně byly zveřejňovány starší reklamy, inzeráty a články z dějin města, vybrané z tisku 

a regionálních publikací.  

Do začátku dubna 2018 proběhla aktualizace fondu studovny (vybrané málo půjčované 

publikace byly převedeny do skladu). Proběhly také přesuny regionálního fondu IO do skladu 

a některé vybrané tituly byly přesunuty a uloženy ve skladu v suterénu. Současně byly publikace 

očipovány technologií RFID. Oddělení bylo uzavřeno, fond byl vystěhován a uložen ve skladu, 

vystěhovány byly také regály, a veškerý nábytek. Proběhla výměna podlahové krytiny, výmalba 

stěn, na konci roku pak byla vyměněna zářivková svítidla za úspornější LED.  

Pracovník studovny vytváří pomocí grafického programu informační letáky k některým akcím, 

pořádaným knihovnou a měsíční Přehledy akcí – tyto materiály jsou volně k dispozici pro běžné 

návštěvníky knihovny, při besedách a jiných vzdělávacích akcích pořádaných knihovnou a jsou 

rozesílány dle požadavků, které uvedou uživatelé ve vyplňovaných dotaznících GDPR. Pracovník 

informačního oddělení dále vytvořil také PF 2019 a již několikátý rok se podílí na zpracování 

výroční zprávy knihovny. V tomto roce graficky zpracovával i sborník příspěvků z odborné 

mezinárodní konference Morava v období převratů a změn 1848-1918, který knihovna vydala ve 

spolupráci se Státním okresním archivem Kroměříž a Muzeem Kroměřížska. Dále se každoročně již 

více než deset let účastní hodnocení dětských literárních prací v porotě literární soutěže, kterou 

pořádá Dům dětí a mládeže Uherský Brod. 

Pracovnice průběžně doplňovala v půjčovně pro dospělé čtenáře nástěnky „Doporučujeme-

doporučujete aneb Vaše naše knižní tipy“. 

Externí databáze ANOPRESS a Automatizovaný systém právnických informací ASPI je nabízen 

uživatelům knihovny, ale je i velmi často využíván zaměstnanci pro vlastní potřeby knihovny 

a informačních služeb. 
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Dotazy z licencovaných databází za rok 2018: 

 Počet dotazů Počet přihlášení 

Databáze Anopress 877 460 

Databáze ASPI 202 212 

 

Semínkovna 

Je iniciativa na podporu sdílení osiva, ke které se knihovna připojila k 1. dubnu 2016. V roce 

2018 si 12 lidí odneslo z knihovny 55 balení semínek, naopak jsme získali od 10 dárců 23 sáčků 

semínek. 
 
2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 

a Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 

(MMVS) je zprostředkovávána v informačním 

oddělení. 

V roce 2018 bylo obdrženo 543 požadavků 

z jiných knihoven na zápůjčku z našeho 

fondu, z toho bylo kladně vyřízeno 541 

požadavků. Naopak naši čtenáři si vyžádali 

19 titulů z jiných knihoven, z toho 1 žádost 

byla vyřízena zasláním xerokopie.  

 
Požadavky 2018 

Z jiných knihoven 543 

-kladně vyřízené 541 

Knihovnám 19 

-kladně vyřízené 18 

 

2.1.4 Internet pro veřejnost 

Statistika internetu je evidována společně v hudebním a informačním oddělení. V roce 2018 

využilo přístupu k internetu 4 326 návštěvníků těchto oddělení. Se svým vlastním zařízením 

(notebookem, tabletem či mobilním telefonem) se v roce 2018 v knihovně připojilo přes wi-fi síť 

576 návštěvníků, ostatní využili počítačových stanic knihovny. 
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2.1.5 Centrum celoživotního učení 

Od prázdnin až do konce roku 

probíhala kompletní rekonstrukce vstupu 

do CCU, přeložka inženýrských sítí, kácení 

zeleně, odstranění starého schodiště 

a výstavba nového, rozšířeného schodiště 

a vybudování plošiny pro tělesně 

hendikepované a předláždění okolních 

prostor. 

Administrativní a technické zajištění 

stavby se bohužel protahovalo a nebylo 

možné předem určit faktický termín započetí stavby, proto pro tento rok nebyly plánovány 

dlouhodobější kurzy pro veřejnost, jejichž konání by bylo stavbou narušeno. 

Konaly se proto v jarních měsících pouze krátkodobé kurzy digitální fotografie pod vedením 

Lucie Čevelové. Učebna byla několikrát využita i pro interní školení zaměstnanců a dobrovolných 

knihovníků. 

CCU v roce 2018 z důvodu plánované opravy vstupního prostoru neposkytovalo přístup 

k internetu a možnost vracení knih v období sanitárních na přelomu července a srpna. 

Dále byly poskytovány jednorázové konzultace pro zájemce s vlastním zařízením (notebook, 

tablet), zaměřené především na vysvětlení a zvládnutí konkrétních neznalostí a problémů jejich 

uživatelů. 

 

2.2 Hudební oddělení 

V roce 2018 byl fond 

Hudebního oddělení rozšířen 

o 80 CD s hudbou a mluveným 

slovem a písněmi pro děti. Při 

jejich výběru se zaměřujeme 

zejména na regionální tvorbu, 

doplnění klasické hudby, 

průběžnou obnovu fondu 

a důraz klademe také na 

poptávku ze strany uživatelů. 

V nabídce nadále zůstávají 

oblíbené pohádky a písničky pro děti. Oproti roku 2017 v hudebním oddělení mírně stoupl počet 

návštěvníků i celkový počet výpůjček. K vyhledávání dokumentů mohou čtenáři využít PC s online 
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katalogem. K dispozici jsou 4 PC s přístupem na internet. Ke každému z nich je možno si zapůjčit 

sluchátka, což je ze strany návštěvníků hojně využíváno. Uživatelé mají také možnost donést si 

vlastní notebook (nebo jiné zařízení) a připojit se k internetu přes wifi.  

Mezi stálé služby Hudebního oddělení patří poradenství ohledně výpůjček e-knih a s tím 

spojené půjčování čteček a validace účtu mojeID. V roce 2018 bylo provedeno 48 validací. I v roce 

2018 pokračovala spolupráce při pořádání akcí s Informačním střediskem Europe Direct Kroměříž. 

Zaměstnanci Hudebního oddělení se podílí na propagaci akcí knihovny – tvorba pozvánek, letáků, 

zveřejňování akcí na webu knihovny, webu Europe Direct Kroměříž a stránkách města Kroměříž.  

 

Za rok 2017 2018 

Počet návštěvníků 4945 4965 

Počet výpůjček CD 4977 4776 

Celkový počet výpůjček 5296 5308 

 

2.3 Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

Informační centrum Europe Direct Kroměříž působí v Knihovně Kroměřížska od roku 2013. 

Během této doby se svou činností dostalo do povědomí nejen občanů Kroměříže, ale i dalších 

regionů v rámci celého Zlínského kraje. Mezi základní služby centra patří zejména poradenství: lidé 

se mohou na kroměřížské ED obracet s dotazy týkající se života v EU. Ať už se jedná o informace 

z oblasti zaměstnání či studia v zemích EU nebo třeba pomoc při vyřízení různých „běžných“ 

dokumentů v případě partnerských či rodinných vztahů mezi příslušníky jiných států (např. 

mezinárodní sňatek, dědické řízení aj.). Významnou část dotazů tvoří otázky směřované k dotacím 

z EU a v neposlední řadě úzce specifikované dotazy studentů VŠ. Pro návštěvníky centra máme 

širokou nabídku publikací a výukových materiálů o EU. 

Nabízíme zdarma materiály a publikace, 

týkající se Evropské unie. Této služby využívají 

učitelé, studenti zástupci široké veřejnosti. 

K naší činnosti taktéž patří pořádání besed, 

přednášek, výstav atd. nejen s evropskou 

tematikou. Informační centrum Europe Direct 

Kroměříž v roce 2018 uspořádalo celkem 22 akcí 

pro zhruba 1000 osob všech věkových kategorií. 

Centrum dále oslovilo přes 2000 osob 

prostřednictvím spoluúčasti na akcích 

partnerských organizací. 

Informační centrum Europe Direct pořádá každý rok několik akcí pro děti a studenty. Patří k nim 
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např. „oslava“ Dne Evropy, Evropský den jazyků, Den bezpečného internetu a další. Pro studenty 

středních škol jsme dále uspořádali přednášky na aktuální témata. 

Pro širokou veřejnost jsme uspořádali například debatu s Erikem Taberym, šéfredaktorem 

časopisu Respekt, debatu o potravinách, akci o Brexitu. Promítali jsme film Plastic Ocean 

o problémech s plastovým odpadem. 

Ve spolupráci s Hudebním oddělením se uskutečnila beseda s hudebním publicistou Jiřím 

Černým. Tentokrát o Haně Hegerové. 

Již tradičně proběhla soutěž Eurotime a soutěžní výstavy fotografií, která se vždy váže 

k aktuálně předsedající zemi Radě Evropské unie (Bulharsko mýma očima, Rakousko mýma očima). 

I v roce 2018 pokračovala spolupráce s europoslankyní Olgou Sehnalovou při pořádání Bulharských 

a Rakouských dnů v Kroměříži. S europoslankyní Martinou Dalbajovou jsme uspořádali besedu pro 

veřejnost, při které zúčastněným přiblížila práci a chod v Evropském parlamentu. Kompletní 

přehled akcí uspořádaných v roce 2018 viz Závěrečná zpráva Europe Direct Kroměříž. 

Informační centrum Europe Direct se svou činností snaží přispět k lepší informovanosti 

a orientaci v „zákonitostech“ EU. Působí jako „prostředník“ mezi EU a jejími občany v regionech 

s cílem šířit relevantní informace o EU.  

 

2.4 Oddělení pro děti a mládež 

V roce 2018 v oddělení pro děti a mládež proběhla řada programů, besed a aktivit pro čtenáře 

i pro školky, školy a jiná zařízení. Kromě toho byly čtenářům nabízeny stálé služby a nezapomínalo 

se ani na vylepšování a úpravy interiéru tak, aby byl co nejvíce příjemný a útulný. 

Čtenáři využívali v dětském oddělení přístup na 5 PC (4 x internet, 1 x on-line katalog), iPad 

a wifi. Přístupu na PC a iPad v letošním roce využilo méně dětí, zato se mnohonásobně zvedl zájem 

o využití přístupu na wifi.  

V roce 2018 připravily knihovnice pro děti hru na podporu čtenářství nazvanou Knižní desetiboj. 

Všichni, kteří se zapojili a zdárně v průběhu roku splnili všech 10 čtenářských disciplín, byli 

odměněni knihou.  

Knihovnice přišly i s další novou aktivitou pro děti, a to Book Face. Jejím cílem je každý měsíc 

dětem představit 5 až 6 spisovatelů, kteří mají v daném měsíci výročí. Děti pak mohou po celý 

měsíc hlasovat pomocí smajlíků pro svého nejoblíbenějšího autora. Výsledky (i průběžné) jsou 

pravidelně zveřejňovány na facebookových stránkách oddělení pro děti a mládež. 

Ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem Kroměříž uspořádalo oddělení pro děti a mládež 

tradiční slavnostní pasování prváčků na čtenáře knihovny. I v tomto roce se konalo za přítomnosti 

zástupců města Kroměříž a zámeckého knihovníka. Tradičním partnerem při této akci je také ZUŠ 

Kroměříž, která zajišťuje hudební produkci a skupina historického šermu Cruentus při 
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Arcibiskupském gymnáziu, kteří poskytují kostým zámeckému knihovníkovi. V letošním ruce bylo 

na čtenáře knihovny pasováno 362 žáků prvních tříd. 

Tradicí se stalo každoměsíční setkávání 

rodičů s dětmi ve věku od 3 d 6 let v klubu 

Puntík. Jeho činnost je zaměřena na čtení, 

po kterém následuje výtvarná dílna nebo 

aktivity spojené s přečteným textem.  

Letos na rozvoj čtenářské gramotnosti 

a pregramotnosti navázalo také to, že se 

oddělení pro děti a mládež zapojilo do 

celostátní akce Bookstart – S knížkou do 

života. V rámci projektu jsou při vítání 

občánků na MÚ Kroměříž oslovováni 

rodiče dětí, kteří od knihovny dostanou 

dárkové balíčky spolu se zvacím dopisem do knihovny. 

I v tomto roce jsme se v oddělení pro děti a mládež dvakrát setkali s europoslankyní 

MUDr. Olgou Sehnalovou v rámci Evropských dnů. Při této příležitosti bývají pro děti připravené 

aktivity zaměřené vždy na zemi, která v daném období předsedá EU. Za splněné úkoly a vyplněné 

kvizy dostávají od MUDr. Sehnalové drobné dárky. 

Literární soutěž Kroměřížská litera pořádaná ve spolupráci s Klubem dětských knihoven ZK, 

která je určená dětem do 15 let, patří již mnoho let neodmyslitelně k pravidelným a velmi 

populárním aktivitám dětského oddělení.  

Ani v letošním roce oddělení pro děti a mládež nevynechalo účast v dnes již celosvětové akci 

Noc s Andersenem. Připraveného 

programu se zúčastnilo na 30 dětí, přičemž 

některé z nich doprovázeli rodiče nebo 

prarodiče. Společně jsme oslavili kulaté 

výročí pohádky Josefa Čapka o Pejskovi 

a kočičce. Tomuto tématu odpovídal 

i připravený program. 

V roce 2018 pokračovalo dětské 

oddělení v činnosti Klubu společenských 

her Figurka, do kterého se přihlásili další 

čtenáři, kteří tak využívají nabídky 

půjčovat si v knihovně deskové a stolní 

hry. Vzhledem k velkému zájmu knihovnice začaly dvakrát měsíčně pořádat pro děti 

tzv. Deskoherní odpoledne. 
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Knihovnice oddělení pro děti a mládež za rok 2018 nad rámec programů pro ZŠ, MŠ a ŠD 

uspořádaly celkem dalších 47 akcí, což je o 8 víc než v uplynulém roce. Snahou je jejich 

prostřednictvím dětem zábavnou formou předat informace ze světa literatury, podpořit 

čtenářskou gramotnost děti a zpříjemnit jim chvíle strávené v knihovně. 

Možnosti využít ve čtvrtek dopoledne prostor oddělení po děti a mládež v rámci 

tzv. Projektových dnů využily v průběhu roku 3 x ZŠ Oskol Kroměříž, 1 x ZŠ Střílky a 1 x Klubíčko 

Kroměříž. Knihovna jim nabídla vhodné a klidné studijní prostředí, studijní materiály 

(encyklopedie, slovníky, atlasy a další dokumenty), flipchart, TV k promítání obrázků, 

PowerPointových prezentací a videí, přístup k internetu a online katalogu, připojení na wifi, 

možnost vyhledávat literaturu v oddělení pro dospělé čtenáře a studovně. Učitelé zde s dětmi 

pracují např. na projektech nebo metodou Montessori.  

V listopadu 2018 se knihovna stala hostitelkou valné hromady Klubu dětských knihoven SKIP 

ČR. Na valnou hromadu navázal dvoudenní seminář zaměřený na téma skazkoterapie 

a biblioterapie.  

Závěr roku patřil jako vždy akci Den pro dětskou knihu. Letos byl zaměřen na komiksovou 

literaturu. 

 

Informační lekce a tematické besedy pro mateřské, základní a speciální školy 

Součástí vzdělávacích 

aktivit oddělení pro děti 

a mládež byly již tradičně 

lekce pořádané pro děti 

mateřských a základních 

škol, ZŠ a MŠ a pro žáky 

školních družin. Děti byly 

prostřednictvím 

informačních lekcí 

seznamovány se základními 

informacemi o knihovně, 

o systému řazení knih 

a informovány o způsobu, 

jakým si lze prodlužovat výpůjční dobu zapůjčených knih či jak vyhledat informace o knihách v on-

line katalogu nebo na webových stránkách knihovny. 

Tematické besedy byly již tradičně rozděleny na programy pro školy, které se konaly 

v dopoledních hodinách, a na programy pro děti ze školních družin, které probíhaly vždy ve čtvrtek 

odpoledne.  
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 2017 2018 rozdíl 

Počet besed pro školní družiny 34 34 0 

Počet žáků 1 062 1 068 +6 

 2017 2018 rozdíl 

Počet lekcí a besed pro MŠ; ZŠ + pasování 127 136 +9 

Počet dětí 2 466 2 579 +113 

 

Školy jsou o besedách informovány vždy na začátku září formou dopisu i elektronicky. Jejich 

průběžnou aktualizaci mohou pedagogové nalézt na webových stránkách knihovny.  
 

2.5 Aktivity knihovny 

Aktivity knihovny jsou rozepsány v jednotlivých přílohách. My se zmíníme pouze o akcích 

většího rozsahu a průběžném vzdělávání (mimo počítačové kurzy pro veřejnost). 

 

2.5.1 Vzdělávání 

Hudební akademie – probíhá pravidelně již mnoho let, a to formou vzdělávacích přednášek 

s tématikou vážné hudby, které jsou spojeny s krátkými hudebními ukázkami. Toto vzdělávání je 

určeno široké veřejnosti. 

Univerzita 3. věku (U3V) - pořádá knihovna ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 

Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, které se člení do čtyř semestrů. 

Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních 

představitelů UTB ve Zlíně. Na závěr studia absolventi obdrží osvědčení o absolvování U3V. Výuku 

vedou akademičtí pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní 

pracovníci. Na závěr každého ročníku jsou posluchači přijati v obřadní síni kroměřížské radnice za 

přítomnosti vedení města. Tento akt je pro studenty U3U oceněním jejich píle a chuti se stále 

vzdělávat.  

V roce 2018 končil 6. dvouletý cyklus U3V a na podzim začal 7. cyklus. U3V je rozdělena na dvě 

skupiny posluchačů, jejichž přednášky se liší zaměřením, jedna nabídka vzdělávání je vždy 

zaměřena na společenské a humanitní vědy, druhá spíše na techniku a přírodní vědy. 

V 1. semestru nového běhu U3V navštěvovalo cyklus A (Teorie gastronomie a pohostinství) 

27 seniorů a cyklus B (První světová válka a vznik Československa) 29 seniorů. 

Akademie III. věku (A3V) – je zájmové studium určené seniorům, kteří chtějí trávit svůj volný čas 

aktivně a mají zájem se stále vzdělávat. Přednášky s rozmanitou tématikou mají stále velký ohlas. 

Přednášky se konají po celý rok, vždy jednou měsíčně. V roce 2018 proběhl již 24. ročník. 
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3. Pobočky knihovny  

V sumárních výsledcích, ve sledovaných ukazatelích statistiky – registrovaní uživatelé 

návštěvníci i výpůjčky je u poboček Knihovny Kroměřížska (městských i v integrovaných obcích) 

zaznamenán pokles ve srovnání s rokem 2017 v ukazatelích registrovaný uživatel a výpůjčky, 

nárůst je zaznamenán v návštěvnosti.  

  2017 2018 rozdíl 

registrovaní uživatelé 251 229 -22 
návštěvníci 3 971 3 988 17 
výpůjčky 12 877 12 840 -37 

3.1 Městské pobočky 

 uživatelé návštěvníci výpůjčky 

 2017 2018 rozdíl 2017 2018 rozdíl 2017 2018 rozdíl 
Oskol 97 87 -10 1 523 1 492 -31 8 718 8 626 -92 
Lutopecká 33 39 6 1 229 1 202 -27 1 701 1 685 -16 

Výpůjční protokol poboček Oskol a Lutopecká je automatizovaný, knihovny pracují v knihovním 

systému Tritius. Půjčování na pobočce Nitranská je řešeno donáškovou službou a výpůjčky 

i návštěvnost jsou započítány do výsledků oddělení pro dospělé uživatele Knihovny Kroměřížska. 

3.2 Pobočky mimo město 

 uživatelé návštěvníci výpůjčky 

 2017 2018 rozdíl 2017 2018 rozdíl 2017 2018 rozdíl 
Bílany 19 15 -4 218 285 67 259 419 160 
Hradisko 15 13 -2 232 203 -29 423 413 -10 
Postoupky 47 43 -4 451 466 15 1 056 1005 -51 
Těšnovice 25 15 -10 119 119  501 407 -94 
Trávník 15 17 2 199 221 22 219 285 66 
celkem 121 103 -18 1 219 1294 75 2 458 2529 71 

Všechny pobočky Knihovny 

Kroměřížska nabízí uživatelům přístup 

k internetu, knihovní fond byl zapsán 

do databáze Knihovny Kroměřížska. Ve 

fondech jednotlivých poboček lze 

vyhledávat dokumenty 

prostřednictvím elektronického 

katalogu, který je dostupný na webové 

stránce Knihovny Kroměřížska – 

www.knihkm.cz Stálý knihovní fond je 

rozšiřován nabídkou titulů 

z výměnného fondu. 



 

21 

4. Oddělení doplňování a zpracování fondů  

Činnost oddělení spočívá v nákupu, evidenci, zpracování, aktualizaci a vyřazování knih, periodik, 

CD a DVD. V roce 2018 činil přírůstek celkem 7236 knihovních jednotek (včetně VF a poboček), 

z toho 6876 knih, 248 CD, 48 DVD, 1 elektronický zdroj, 12 map, 36 brožur, 2 hudebniny 

a 13 deskových her. Vyřazeno bylo celkem 10672 knihovních jednotek. Knihovna odebírala 207 

titulů periodik. V rámci projektů Cizojazyčná literatura a Česká knihovna obdržela knihovna v roce 

2018 182 titulů, z toho 159 svazků cizojazyčné literatury. Do souborného katalogu Caslin (účast od 

r. 2007) bylo zasláno ca 5000 katalogizačních záznamů. Počet převzatých záznamů ze souborného 

katalogu Caslin a ze souboru autorit nelze v programu Tritius zjistit. 

4.1 Tematické složení přírůstků knižního fondu za rok 2017 a 2018 (bez VF) včetně poboček 

Tematická skupina 2017 2018 

Naučná 1623 1198 

Beletrie 2402 2422 

Mládež naučná 186 170 

Mládež beletrie 951 923 

Hudebniny 0 2 

Mapy 1 13 

Celkem 5163 4728 

 

4.2 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu (bez VF) 

Druh dokumentu 2017 2018 

AV media 9192 9293 
Brožury 720 763 
Elektronické zdroje 313 313 
Hudebniny 432 433 
Knihy 138318 135657 
Mapy 576 590 
Hry 149 162 
Celkem 149700 147211 

 

Celkem stav včetně VF k 31.12. 2018: 187 367 knihovních jednotek 

Knihovna zakoupila v roce 2018  4968 svazků knih, map, hudebnin, AV medií, elektronických 

zdrojů a deskových her. Darem získala knihovna 182 knihovních jednotek v hodnotě 44 046 Kč. 

Vyřazeno bylo 7521 knihovních jednotek: 7356 knih, 11 brožur, 133 AV medií, 14 elektronických 

zdrojů, 7 tištěných hudebnin. 
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4.3 Další činnost oddělení v roce 2018 

Průběžně a podle potřeby byl aktualizován a opravován knižní fond, pravidelně se prováděly 

opravy 

slovníků, aktualizovány katalogizační záznamy knih a AV medií. V letních měsících probíhala 

plánovaná aktualizace fondu uloženého ve skladě. V září 2018 nastoupila do oddělení nová 

pracovnice Mgr. Jana Hlavinková. 



 

23 

5. Projekty a dary 

Realizace projektu Europe Direct – získání finančních prostředků z Evropské unie na realizaci 

projektu, 17.400,-€. 

Získání finančních prostředků ve výši: 12.596,- € na projekt „Čtení bourá jazykové bariéry, aneb 

Slovensky TO DÁME!“ CZ/FMP/11b/01/008 Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, 

Bílé Karpaty.  

Dokončení RFID – získání investičních finančních prostředků z VISK3 ministerstva kultury ve výši 

225.000,-Kč. Celkové náklady 321.800,-Kč. 

Partnerství v projektech:  

- Projekty europoslankyně O. Sehnalové – Dny kultur předsednických států  

- účast v projektech SKIP – Březen měsíc čtenářů, Pasování prvňáčků, Týden knihoven, Noc 

literatury, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem atd. 

V roce 2018 obdržela Knihovna Kroměřížska následující dary: 

Knižní dary v celkové výši 44.046,- Kč, zapsány do fondu knihovny.  

 

6. Zahraniční návštěvy v roce 2018 

Významná návštěva amerických knihovnic a knihovníků proběhla v červnu. Návštěva probíhá již 

pravidelně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. 

 

7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím 

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím.  

 

8. Regionální funkce v okrese Kroměříž v roce 2018 

V roce 2018 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna – 

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace (dále jen Knihovna Kroměřížska). Od 1.1.2003 bylo 

v knihovně vybudováno regionální pracoviště.  Pro výkon RF je Knihovna Kroměřížska smluvně 

pověřena Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně (rozsah výkonu RF je stanoven ve 

smlouvě). 
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Základním cílem programu podpory je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických 

a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven v kroměřížském 

regionu. 

Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných 

knihoven v okrese a tím pomáhala zajistit kvalitu knihovnických a informačních služeb.  

Na poskytování regionálních služeb v regionu se podílela Knihovna Kroměřížska i knihovníci 

profesionálních knihoven. Na základě uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným typem 

a rozsahem služeb) vykonávali prof. knihovníci vybrané regionální služby pro neprofesionální 

knihovny (obecní/místní). 

Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 

110 zaregistrovaných základních knihoven a jejich poboček.  

Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od r. 2007 Souborný katalog pro veřejné 

knihovny okresu Kroměříž. Celkem je od r. 2007 zapsán do AKS Tritius REKS knihovní fond 

42 neprofesionálních knihoven. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové 

stránky Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz –katalog i ze stránek jednotlivých knihoven. 

Devět profesionálních a všech 68 neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové 

stránky nebo využívá domény svého zřizovatele. 

 

Poradenská a konzultační činnost: 

Počet obsloužených knihoven 97 

Počet poskytnutých konzultací 242 

z toho konzultací se zřizovateli knihoven 42 

Počet metodických návštěv 372 

z toho se zřizovateli 90 

 

Statistika knihovnických činností:  

Knihovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska a profesionálních knihoven zpracovaly 

81 ročních statistických výkazů (započteny i sumáře) činnosti knihoven za okres Kroměříž.  

Samostatně byl zpracován tabulkový Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 

r. 2018 i za celý rok 2018, včetně slovního komentáře za uvedená období. 

Vzdělávání knihovníků, semináře: 

Počet obsloužených knihoven v rámci RF 47 

počet akcí v rámci RF 9 

počet účastníků akcí v rámci RF 100 

počet vyuč. hodin v rámci RF 22 
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Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska připravilo odborné semináře určené pro 

neprofesionální i profesionální knihovníky Pro rok 2018 byla pro neprof. knihovníky zpracována 

a přednesena témata:  

-Veřejné knihovnické a informační služby, evidence, vykazování, GDPR,  zajímavosti v české 

literatuře, regionální literatura,  informační zdroje v Knihovně Kroměřížska, inspirace pro práci 

s dětmi v neprofesionální knihovně, AKS Tritius a vyhledávání v el. katalogu, interiér knihovny. 

Součástí seminářů byla i prezentace fotodokumentace současných interiérů knihoven.  

Pro prof. knihovníky –téma –GDPR v knihovnách, biblioterapie, předčtenářská gramotnost. 

Porady: 

Počet obsloužených knihoven 14 knihoven okresu 

Počet porad   9 

Počet účastníků 81 knihovníků 
 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: 

Počet obsloužených knihoven 23 

Počet revidovaných knihoven 16 

Počet revidovaných kj. 39 000 

Počet aktualizovaných kj. 38 100 

Z kmenového fondu přebaleno, opraveno 633 

Počet vyřazených kj. 6 408 

Počet kj. zapsaných do AKS Clavius-retro 7050 
 

Nákup KF z prostředků obcí:  

Počet obsloužených knihoven 9 

Počet nakoupených kj. 392 
 

Zpracování KF z prostředků obcí: 

Počet obsloužených knihoven 69 

Počet zpracovaných kj 4 365 

Z toho počet přírůstků kj. zapsaných do AKS Tritius 3 271 
 

Výměnný fond:  

Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2017 40 273 kj 

Roční přírůstek VF 2 268 kj 

Roční úbytek VF 3 151 kj 

Zakoupeno z fin. prostř. kraje na regionální funkce 2 268 kj 

Zakoupeno z fin. prostředků dalších zdrojů 0 kj 

Zakoupeno z fin. prostředků obce 0 kj 
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Celková cirkulace výměnného fondu:  

Počet obsloužených knihoven 101 

Počet expedovaných souborů 438 

Počet svazků v souborech 22 290 

 

Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením různých literárních 

žánrů. Množství vypůjčených knih a souborů není ze strany Knihovny Kroměřížska nijak omezeno.  

WWW katalog výměnného fondu je zpřístupněn na webových stránkách Knihovny Kroměřížska. 

 

Servis výpočetní techniky: 

Počet knihoven, pro které je zajišťována podpora automatizovaného systému: 42 

V této službě je zahrnuta práce na Souborném katalogu okresu KM–konfigurace, instalace AKS 

Tritius REKS-nastavení pro retrokonverzi, revizi, údržba, aktualizace SW, kontrola dat v AKS Tritius 

REKS. 

 

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:  

Počet obsloužených knihoven: 97 

Počet ujetých km: 6 657 

 

Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi 

se zřizovateli, s knihovníky, s prováděním retrokonverzí KF, revizí, aktualizací KF. 

 

Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny 

Kroměřížska- www.knihkm.cz 
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9. Turistické informační centrum 

Turistické informační centrum Kroměříž 

vzniklo 1. 1. 2013 jako detašované pracoviště 

Knihovny Kroměřížska – p. o. Turistické 

informační centrum, jehož zřizovatelem je 

město Kroměříž, se řídí předpisy a pokyny dle 

Zřizovací listiny, kde jsou vymezeny předměty 

činnosti a způsoby hospodaření TIC. 

Současný stav: 

– TIC je provozováno celoročně 

Otevírací doba: v sezonu (květen – září): PO – PÁ 09.00 – 18:00 

 SO 09:00 – 17:00 

 NE 10:00 – 17:00 

 mimo sezonu (říjen – duben): PO – PÁ 09:00 – 17.00 

 SO 09:00 – 14:00 

 NE zavřeno 

– TIC je členem Asociace turistických informačních center ČR 

– TIC byl udělen dle Kategorizace A. T. I. C. ČR Certifikát B 

– TIC je zařazeno do seznamu Oficiálních turistických informačních center ČR 

– TIC je členem Kroměřížska – sdružení pro cestovní ruch, o. s. 

– TIC je držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“ 

– Jazyková vybavenost: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk 

 

Chod TIC v roce 2018 personálně zabezpečovaly dohromady čtyři pracovnice. Nebylo využito 

žádného brigádníka během roku a to díky vykrytí sezonních směn vedoucí TIC: Bc. Veronikou 

Ivanovou. TIC stejně jako v minulých letech nabízelo své služby v sezóně 7 dní v týdnu, včetně 

státních svátků. 

Začátek nového roku 2018 jsme zahájili návštěvou veletrhu Regiontour, který se konal 18. – 

21. 01. 2018. Tento veletrh poprvé personálně vykrylo Kroměřížsko – sdružení pro cestovní 

ruch, z. s., a tak se jednalo pouze o jednodenní návštěvu, při které jsme načerpali nové informace a 

inspirovali se produkty ostatních regionů. Již potřetí se TIC prezentovalo na veletrhu Dovolená a 

region, lázeňství, který se konal na ostravském výstavišti Černá louka a to ve dnech 02. - 

04. 03. 2018. Přičemž si TIC kompletně zařídilo účast na tomto veletrhu. Tedy veškerou 

administrativu včetně zajištění výstavní plochy, závozu materiálů na výstaviště a samozřejmě 
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i personálního obsazení po celé tři dny veletrhu. Novinkou byla účast TIC na veletrhu Infotour 

a Cykloturistika v Hradci Králové, který se konal 08. – 09. 2018. Tohoto veletrhu se zúčastnila 

vedoucí TIC spolu se zaměstnankyní odboru kultury a cestovního ruchu v Kroměříži. Společně 

personálně vykryly celé 2 dny veletrhu a zajistily veškerou nezbytnou administrativu a logistiku. 

Účast na tomto veletrhu byla zajištěna ve spolupráci s CCRVM. 

Během zimních měsíců si nechalo TIC vytvořit vizitky (u kroměřížské grafické firmy), které byly 

velmi potřebné na veletrhy a různé jiné akce, kde se TIC prezentovalo. Co se týče nového 

technického vybavení v TIC, tak byly zakoupeny dvě účtenkové tiskárny, které slouží pro tisk 

účtenek pro zákazníky (doteď se tiskly na klasické tiskárně) a tím se TIC připravilo na další vlnu EET. 

Tato vlna byla však během roku odložena. I tak tyto tiskárničky TIC využívalo během roku prakticky 

denně, jelikož je lze využívat i bez EET. Nové účtenkové tiskárny nahradily klasickou tiskárnu, na 

které se spotřebovávalo zbytečně moc papíru při vytisknutí účtenky z pokladny. Rovněž byl 

proveden upgrade pokladního systému, který byl již zastaralý.  

Zimní a jarní období patřilo novinkám v nabídce suvenýrů. TIC rozšířilo sortiment o knihu 

UNESCO z nakladatelství MCU a také o retro pohlednice. Dále se TIC zapojilo do naučné 

sběratelské soutěže „Sestav si svůj svět“ (magnet ve tvaru puzzle) a zařadilo tak objekt 

kroměřížské radnice do seznamu vybraných památek v této hře. Vedoucí TIC se opět podařilo 

zajistit novou turistickou známku pro Kroměříž. Tato známka byla vytvořena k 100. výročí vzniku 

Československé republiky. Na turistické známce je vyobrazena socha T. G. Masaryka a zákazníci TIC 

si ji mohli zakoupit pouze během roku 2018. K tomuto výročí se částečně váže i další novinka roku 

2018, kterou je nové turistické razítko. Vedoucí TIC vytvořila grafický návrh a dle něj bylo 

zhotoveno razítko „Osudové osmičky“, které připomíná historii republiky i Kroměříže. Velkou 

novinkou bylo rozšíření nabídky suvenýrů o nové typy hrníčků a klíčenek s motivem Kroměříže. 

Hitem sezóny byl malý model kroměřížské radnice, který pro TIC na zakázku vytvořila firma Vista 

Model. Nesmíme opomenout ani zařazení TIC do projektu, „Klíčová místa“ (v TIC je možné si 

zakoupit unikátní sběratelský klíček s motivem Kroměříže). V závěru roku přibyly do nabídky 

upomínkových předmětů další publikace a to „Kroměřížsko z nebe“ a publikace „Zámek a zahrady 

v Kroměříži“ od vydavatelství Foibos books s. r. o. 

Na přelomu jara a léta se TIC opět organizačně podílelo na projektu „Do rachoty“. V TIC bylo 

vytvořeno vydávací/předávací místo. Pracovnice TIC vydávaly dle seznamu registrační/startovací 

balíčky a po ukončení soutěže předávaly dle soupisu výhercům jednotlivé ceny. Tento projekt jsme 

navíc plně propagovali na našem Facebooku a fyzicky plakátky v TIC.  

TIC také během jara navázalo spolupráci se Sociálními službami města Kroměříže. V rámci 

spolupráce SSMK zásobovalo TIC svými tištěnými materiály a využívalo TIC jako sběrné místo 

dotazníků.   
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Před začátkem turistické sezóny bylo domluveno 

s odborem kultury a cestovního ruchu v Kroměříži, že soutěž 

„Hledání pokladu biskupa Bruna“, bude přesunuta zpět do 

TIC. A tak se TIC stalo nejen výdejním místem kartiček a tzv. 

razítkovým místem, ale i výdejním místem mincí. Dále TIC 

spolupracovalo s výše uvedeným odborem při akci „Festival 

živých soch“, přičemž v TIC si bylo možné vyzvednout mapku 

soch, uschovat zavazadlo a podat podrobné informace 

o akci. Navíc byla využita jedna pracovnice TIC 

k personálnímu zabezpečení stánku na Velkém náměstí. 

Nutno dodat, že tato akce měla velký úspěch a do TIC 

zavítalo v tento den 1426 návštěvníků. 

Poprvé se v tomto roce TIC zapojilo (ve spolupráci 

s Knihovnou Kroměřížska) do projektu „Noc literatury“. Tato 

kulturní událost se koná každoročně ve více než 50 městech 

České republiky a ve více než 30 městech dalších zemí (zdroj: www. nocliteratury.cz). Jedná se 

o večerní čtení úryvků z předem vybraných knih, které jsou z per současných evropských 

spisovatelů.  

Na začátku léta se TIC opět rozhodlo 

přihlásit do ankety „Informační centrum 

roku 2018“, jejímž vyhlašovatelem byla 

Asociace turistických informačních center 

ČR a provozovatelem vydavatelství KAM 

po Česku. Hlasování probíhalo na 

webových stránkách a to od 21. 06. – 31. 

08. 2018. Této prestižní ankety se 

zúčastnilo přes 400 certifikovaných TIC 

z celé České republiky. TIC Kroměříž se 

podařilo i letos uspět a to obhájením 

třetího místa v rámci Zlínského kraje. Slavnostní předání ocenění proběhlo v rámci slavnostního 

večera při Členském fóru A. T. I. C. ČR v Kutné Hoře dne 08. 11. 2018, kterého se zúčastnily 

všechny pracovnice TIC. Díky tomuto umístění se TIC objevilo v mnoha periodikách a to jak 

v tištěných např. Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský deník (noviny i příloha), tak v digitálních 

např. www.radiokromeriz.cz 

Na konci července proběhla v TIC pravidelná kontrola z vedení A.T.I.C. ČR, která sleduje řádné 

plnění předepsaných podmínek. Jelikož TIC veškeré podmínky dodrželo a splnilo, nebyla podaná 

žádná výtka a certifikát (klasifikační třída B) nám byl bez problémů ponechán. 

I letos na podzim TIC vytvořilo záložky do knihy, které zároveň slouží jako mini kalendářík 2019 
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na druhé straně. Tento produkt jsme rozdávali klientům zdarma a to jak v prostorách TIC, tak 

Knihovny Kroměřížska a v rámci veletrhů. 

V průběhu roku TIC i nadále zajišťovalo propagaci a popř. personální vykrytí na různých akcích 

v Kroměříži či blízkém okolí (Festival živých soch aj.). Pracovnice TIC pravidelně navštěvovaly 

vernisáže, výstavy, akce, ale také se vydávaly na pochůzky v Kroměříži a okolí, aby mohly podat co 

nejpřesnější a nejaktuálnější informace zákazníkům (témata výstav, jak se kam dostat atd.).  

Během roku 2018 jsme jako každoročně v rámci podpory turistického ruchu v regionu 

a spolupráce s Olomoucí poskytovali prodej karty Olomouc region Card. Tyto karty opravňují svého 

držitele čerpat zajímavé slevy na turisticky atraktivních místech v Kroměříži, Olomouci a blízkém 

regionu. Prodej v roce 2018 stoupl o 10 karet oproti roku 2017 (viz tabulka). 

V roce 2018 využilo služeb TIC celkem 57 465 návštěvníků. Z toho dle statistiky 53 378 domácích 

návštěvníků a 4 087 zahraničních klientů. Ve statistické tabulce níže, můžeme pozorovat celkový 

nárůst zahraničních klientů, přičemž se i letos zvýšil počet slovensky, německy a polsky hovořících 

klientů. Do TIC zavítali turisté např. z Angoly, Ekvádoru, Filipín a Mexika. Průvodcovskou službu, 

kterou zprostředkovává TIC na objednávku, využilo téměř stejné množství zákazníků jako minulý 

rok (viz tabulka). Letos nastala, po dlouhých letech, změna v nejsilnějším měsíci, co se týká 

návštěvnosti TIC. Nejsilnějším měsícem se stal květen, poté červenec a třetí nejsilnější měsícem byl 

srpen. Celkový počet zdarma rozdaných materiálů se o něco zvýšil. Zajímavý je nárůst rozdaných 

brožur a materiálů v jazykových mutacích, což si vysvětlujeme stále se zvyšujícím počtem 

zahraničních návštěvníků v TIC a také zvyšujícím se objemem kongresové turistiky v Kroměříži. TIC 

spolupracovalo s organizátory mezinárodních konferencí/setkání aj. a to v rámci chystání balíčků 

s jazykovými materiály pro účastníky kongresové turistiky. 

Nárůst uživatelů jsme zaznamenali i na Facebookovém profilu TIC. Oproti roku 2017, mají 

Facebookové stránky TIC o 310 sledujících víc. A to bez placené reklamy, pouze díky organickému 

obsahu. O Facebookové stránky TIC se i v roce 2017 starala denně vedoucí TIC.  

Trend z minulého roku, tedy nárůst prodeje ISIC, ITIC, SCHOLAR zasáhl i rok 2018. Oproti 

minulému roku jsme vystavily o 84 ks karet více. Pro zajímavost nejsilnějším měsícem bylo září. 

V tomto měsíci jsme vystavily 61 karet. Co se týče prodeje vstupenek, tak ten byl v roce 2018 

a něco vyšší, než v roce 2017. Opakem byl prodej jízdenek, kdy v porovnání s minulým rokem, 

prodej mírně klesl (viz tabulka).  
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I v roce 2018 denní tisk dodávala Česká pošta, 

jejíž oddělení periodického tisku jménem 

dodavatele zajišťuje tisk pro TIC. Klientům byly 

nabídnuty 4 tituly k přečtení zdarma, konkrétně 

MF Dnes, Právo, Týdeník Kroměřížska 

a Kroměřížský deník. Služby poskytnutí novin 

k přečtení, včetně možnosti připojení WIFI 

s vlastním zařízením využilo 910 klientů, což je 

oproti roku 2017 o 127 zákazníků více. 

Monitorujeme větší zájem o WIFI připojení, což 

je nejspíše způsobené velkým rozmachem 

chytrých telefonů. Toto zařízení již vlastní skoro každý a tak nemá problém s připojením se na WIFI 

v TIC. Tradičně došlo k poklesu klientů, kteří využívali v TIC Internet za poplatek. TIC stejně jako 

minulé roky poskytovalo zdarma svým návštěvníkům časopisy Tim, Kam po Česku, Senior a noviny 

5+2. 

Po celý rok 2018 byla v provozu i úschovna zavazadel. 

Tato služba je v TIC poskytována zdarma a byla využita 

celkem 46krát. 

Jako každý rok, tak i v roce 2018 se TIC zapojilo do 

projektu „Rodinné pasy“ a „Senior pasy“. TIC i nadále 

vlastní certifikát „Cyklisté vítání“ a splňuje standardy 

srovnatelné s obdobnými systémy používanými ve 

státech EU.  

Po celý rok TIC informovalo o svých novinkách v Kroměřížském zpravodaji, Kroměřížském 

deníku a Týdeníku Kroměřížska. TIC se také aktivně zapojovalo do propagace města po celý rok 

2018. Denně zapisovalo akce (na základě smlouvy s CCRVM o propagaci města) na turistickém 

informačním portálu Zlínského kraje www.vychodni-morava.cz, dále provádělo aktualizace 

kulturních, sportovních a jiných akcích na stránce www.moje-kromeriz.cz, v neposlední řadě 

pravidelně aktualizovalo informace o TIC na 

stránce www.mesto-kromeriz.cz. Přirozeně 

nechybělo ani promítání přehledu akcí na 

velkoplošné TV v TIC. I v roce 2018 jsme pečlivě 

dodávaly e-plakáty odboru kultury a cestovního 

ruchu, který je využíval pro účely propagace na 

FB města Kroměříže a pro jiné komunikační 

kanály. Samozřejmě i letos pracovnice TIC 

poskytovaly informace a požadavky formou e-

mailů, dopisů a telefonátů 
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Návštěvnost TIC Rok 2017 Rok 2018 Změna 

Domácí turisté 56 934 53 378 -3 556 

Zahraniční turisté 3 232 4 087 855 

Celková návštěvnost 60 166 53 378 – 2 701 

 
Zahraniční turisté Rok 2017 Rok 2018 Změna 

Slovensky hovořící 763 1 307 544 

Německy hovořící 517 754 237 

Anglicky hovořící 488 504 16 

Francouzsky hovořící 131 123 – 8 

Polsky hovořící 670 706 36 

Rusky hovořící 160 103 – 57 

Ostatní (IT, JAP, ŠP) 503 590 87 

Zahraniční turisté celkem 3 232 4 087 855 

 
Průvodcovské služby Rok 2017 Rok 2018 Změna 

Průvodce v ČJ 26 25 – 1 

Průvodce v NJ 11 13 +2 

Průvodce v AJ  19 19  

Průvodci v ostatních jazycích 4 1 – 3 

Počet průvodcovských služeb celkem 60 58 –2 

 

Vstupenky, jízdenky, karty Rok 2017 Rok 2018 Změna 

Vstupenky (Ticketportal, -pro) 6 764 6 848 84 

Jízdenky (SA/RegioJet, Leo express) 1 468 993 – 475 

Karty ISIC, SCHOLAR, ITIC 119 203 84 

Olomouc region Card 45 55 10 

Rozdané materiály Rok 2017 Rok 2018 Změna 

Mapy/plány města 8 150 8 883 733 

Brožura o městě  2 669 2 689 20 

Turistický průvodce Kroměřížsko 1 822 1 106 – 716 

Cyklomapy 2 903 2 592 – 311 

Baťův kanál 232 184 – 48 

Brožury v jaz. mutacích 9 530 10 399 869 

Ostatní brožury 6 117 6 454 337 

Propagační materiály celkem 31 423 32 307 884 
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Přehled návštěvnosti TIC 2018 
Měsíc Počet návštěvníků 

Leden 2 978 

Únor 2 399 

Březen  3 388 

Duben 3 807 

Květen 7 898 

Červen 5 773 

Červenec 7 771 

Srpen 7 611  

Září  5 707 

Říjen 3 887 

Listopad 3 137 

Prosinec 3 109 

Celkem 57 465 

 

Přehled prodeje vstupenek 2018    Přehled prodeje jízdenek 2018 

Měsíc Ticketportal Ticketpro  Měsíc Student Agency/ 
RegioJet 

Leo express 

Leden 267 26  Leden 24 57 

Únor 158 20  Únor 41 47 

Březen  192 19  Březen  49 55 

Duben 315 222  Duben 34 50 

Květen 418 121  Květen 52 38 

Červen 237 432  Červen 25 48 

Červenec 172 199  Červenec 63 34 

Srpen  601 175  Srpen  43 45 

Září 731 159  Září 29 33 

Říjen 766 13  Říjen 35 50 

Listopad 759 2  Listopad 48 44 

Prosinec 838 6  Prosinec 28 21 

Součet 5 454 1 394  Součet 471 522 

 

9.1 Poskytované služby v TIC: 

• poskytování turistických informací o Kroměříži a okolí 

• přehled kulturních a společenských akcí ve městě a okolí 

• informace o ubytování, stravování a službách ve městě 

• informace o turistických a cykloturistických trasách 

• tipy na výlety po městě a okolí 

• informace o dopravě - autobusové a vlakové spoje 

• nabídka propagačních materiálů města a okolí, turistické časopisy a noviny 

• zprostředkování průvodcovských služeb 

• prodej suvenýrů, publikací a turistických tiskovin (mapy, brožury, průvodci apod.) 
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• prodej poštovních známek a pohlednic 

• předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce 

• prodej vstupenek v síti TICKETPRO a TICKETPORTAL 

• prodej vstupenek na představení Divadelního spolku KM 

• předprodej vstupenek na Buchlovské hudební léto 

• prodej ISIC a ITIC karet, karet SCHOLAR 

• prodej jízdenek na vnitrostátní a mezinárodní dopravní linky společností STUDENT AGENCY 

a LEO EXPRESS 

• prodej OLOMOUC REGION CARD 

• kopírování, tisk a skenování pro veřejnost 

• přístup na veřejný internet 

• možnost WIFI připojení zdarma 

• možnost přečíst si denní tisk, regionální tisk a odborné časopisy 

• koutek pro nakrmení či přebalení dětí v soukromí 

• certifikace „Cyklisté vítáni“ 

• akceptujeme platbu kartou 

• úschovnu zavazadel 

• bezbariérový přístup 
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10. Ekonomické ukazatele, majetek  

Hospodaření Knihovny Kroměřížska 

Celkové výnosy v roce 2018 19 384 714,97 

Výnosy z prodeje služeb KK (čtenářské poplatky, přednášky, kurzy, kopírování, MVS, validace, 
prohlídky krytu) 

463 042,00 

Výnosy z prodeje služeb TIC (prodej vstupenek, jízdenek, průvodcovské služby) 245 368,04 

Knihovní fond - dary 44 046,00 

Ostatní výnosy – Univerzita třetího věku 56 119,10 

Ostatní výnosy (sběrné suroviny, přeplatky z vyúčtování energií) 10 155,53 

Refundace odpisů majetku pořízeného z investičních transferů 108 086,03 

Zapojení fondů (rezervní fond -krytí kurzových ztrát vzniklých v rámci zahraničního projektu a 
občerstvení na valné hromadě dětských knihoven, fond odměn) 

90 471,86 

Tržby z prodeje materiálu a zboží - knižní lístky, sáčky, obalová folie 39 713,60 

Tržby z prodeje zboží TIC – upomínkové předměty, poštovní známky, karty ISIC 666 512,00 

Projekt SKIP + ESF 32 600,00 

Projekt Europe Direct + Erasmus 474 600,81 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 14 500 000,00 

Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 2 654 000,00 

Výnosy z prodeje služeb v Knihovně Kroměřížska se v roce 2018 oproti roku 2017 snížily 

o 21.037,- Kč, výnosy z prodeje služeb v Turistickém informačním centru (TIC) se v roce 2018 oproti 

roku 2017 snížily o 20.481,48 Kč. 

Tržby z prodeje zboží v knihovně se letos v porovnání s rokem 2017 zvýšily o 7.883,-Kč, prodej 

materiálu a zboží v TIC se v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 zvýšil o 194.824,- Kč. 

Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta 

Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž) ve výši 2.654.000,- Kč. 

Výše poskytovaného grantu na projekt Europe Direct byla v roce 2018 ve výši 17.400 EUR, 

hlavním cílem projektu je poskytování informací občanům o Evropské unii. 

Knihovně Kroměřížska byla na vyhrazení společensky účelného pracovního místa poskytnuta 

částka 27.000,-Kč. 

V roce 2018 obdržela knihovna ze státního rozpočtu investiční dotaci ve výši 225.000,-Kč na 

dokončení projektu RFID (bezpečnostní brána a pracovní stanice do dětského oddělení), celkové 

náklady byly ve výši 321.800,-Kč. 

 

Stav majetku k 31. 12. 2018 podle jednotlivých majetkových účtů:  

dlouhodobý hmotný majetek 3 838 085,20 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 740 514,29 

dlouhodobý nehmotný majetek 676 438,00 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 598 744,70 

celkem 12 853 782,19 
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Celkové náklady v roce 2018 19 377 069,44 

Materiálové náklady (včetně nákladů na knihovní fond) 2 144 367,54 

Energie 566 643,89 

Opravy a udržování 420 101,90 

Cestovné 100 110,86 

Náklady na reprezentaci 23 756,70 

Služby 1 051 404,18 

Osobní náklady (mzdy, OON, zákonné pojištění) 13 475 627,00 

Zákonné sociální náklady 476 642,09 

Ostatní náklady z činnosti včetně ostatních finančních nákladů 123 470,31 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 244 285,10 

Odpisy dlouhodobého majetku 230 073,00 

Prodaný materiál a zboží 520 586,87 

Z položky materiálové náklady:  

nákup knihovního fondu celkem 1 607 519,30 

z toho: knihy 945 748,10 

             časopisy 144 978,20 

             AV media, dětské hry 63 028,00 

             výměnné soubory knih -z dotace Zlínského kraje  453 765,00 

 

Celkové náklady uvedené v jednotlivých nákladových položkách zahrnují veškeré náklady 

financované z příspěvku na provoz od zřizovatele,  vlastních příjmů, dotací a příspěvků od jiných 

subjektů.  

V roce 2018 byl ve srovnání s rokem 2017  nákup materiálu o 93.552,-Kč vyšší, spotřeba energií 

byla ve srovnání s rokem 2017 o 66 tis. Kč vyšší z důvodu vyšších cen zboží i energií. 

Náklady na opravy, údržby strojů, zařízení a revize byly v roce 2018 ve výši 417.705,15 Kč, 

největší částku představovala oprava podlahové krytiny v čítárně a studovně ve výši 239.659,-Kč, 

dála revize elektroinstalace, výtahu, plynových kotlů, el. vstupních dveří, hasicích přístrojů, 

kominické služby v celkové částce 58.012,65 Kč, opravy služebního vozidla, opravy židlí v čítárně ve 

výši 80.000,-Kč. 

Hospodářský výsledek knihovny byl v roce 2018 ve výši 7.645,53 Kč, z toho z hlavní činnosti 

7.085,01 Kč, z doplňkové činnosti 560,52 Kč. 

 

10.1 Kontrolní činnost 

Veřejnosprávní kontrola (Útvar interního auditu, Městský úřad Kroměříž) - předmět kontroly: 

hospodaření s veřejnými prostředky (1.8.-3.8.2018, kontrolované období rok 2017) 
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11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí 

Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu:  

Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková  

Ekonomický úsek – Ing. Silvie Teperová  

Úsek služeb – Mgr. Kamila Brablíková - zástupkyně ředitelky 

Oddělení zpracování fondů – Vladimíra Záhořáková  

Úsek regionálního knihovnictví – Mgr. Ivana Drobníková  

Turistické informační centrum Kroměříž - detašované pracoviště – Bc. Veronika Ivanová 

 

12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání 

Avramova Antoaneta - RF  

Bosáková Soňa  

Brablíková Kamila Mgr.  

Čevelová Lucie zástup za MD P. Ježíkovou  

Drobníková Ivana Mgr. - RF  

Dvořák Petr Bc.  

Hlavinková Jana DiS., Mgr. od září 2018 

Horák Václav – zástup za MD I. Vondráškovou 

Ivanová Veronika Bc. - TIC 

Jedruchová Zita  

Ježíková Petra do září MD 

Koutská Dana  

Kašpárková Šárka PhDr.  

Koppová Petra   

Kořínková Marcela  

Králíková Eva   

Kunčarová Klára – zástup za K. Zikmundovou 

Kyller Oldřich  

Lucassenová Petra  

Maťhová Veronika – zástup za MD - I. Skácelovou  

Nedopilová Zdenka Mgr. - TIC - MD 

Pavlíková Lucie Mgr.  
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Reimerová Miroslava – TIC – MD  

Resutíková Lucie – zástup za Mgr. Nedopilovou Z. 

Roubalíková Vladimíra – ukončen PP k 31.12.2018 

Skácelová Ivana Bc. - náhrada 1 úvazku za projekt ISED - MD 

Skopalová Dagmar - TIC  

Šrámková Marcela  

Šuléřová Martina Bc. - TIC – zástup za M. Reimerovou 

Teperová Silvie Ing. 

Typlt Kamil Ing.  - zemřel v listopadu 2018 

Vitochová Alena – 1.2.-31.12.2018 – úvazek 0,5  

Vondrášková Iveta DiS. – projekt ISED – úvazek 0,4 - MD 

Zapletal David Mgr. – projekt ISED – úvazek 0,6 

Záhořáková Vladimíra  

Zikmundová Kamila - MD  

Zlámalová Monika - RF  

 

Tři plné pracovní úvazky byly hrazeny v rámci výkonu regionálních funkcí (RF) z dotace Zlínského 

kraje. Z dotace dále byly hrazeny částečné pracovní úvazky. 

Čtyři plné úvazky byly hrazeny v rámci Turistického informačního centra Kroměříž (TIC). Jeden 

plný úvazek byl hrazen z evropské dotace na projekt ICED – Informační centrum Europe Direct. 

MD- ženy na mateřské a rodičovské dovolené.  Zajímavostí je, že se během posledních 3 let 

narodilo 8 dětí (4 chlapci a 4 děvčata). 

 

12.1 Celoživotní vzdělávání 

PhDr. Šárka Kašpárková 

- Podíl na revizi typových pozic pro oblast knihovnictví  
- Účast v Ústřední knihovnické radě – poradní orgán MK ČR  
- Účast v reg. výboru SKIP Velká Morava – aktualizace webu SKIP včetně obsáhlého adresáře  
- Příprava Koncepce rozvoje knihoven na roky 2017-2020/5   
- Zpracování Metodiky nákupu cizojazyčné literatury 
- Studijní zájezd po belgických knihovnách – SKIP  
- Veletrh GO – cestovní ruch 
- Vzdělávání GDPR – zpracování   
- vzdělávání osob. údaje  
- Krajské porady 
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- Kolegium Brno 2x 
- vzdělávání v oblasti pracovního práva 

 

Vzdělávání – školení ODZF v roce 2018: 

Vladimíra Záhořáková 

- GDPR (Knihovna Kroměřížska) 

Mgr. Jana Hlavinková, DiS 

- Seminář CASLIN (NKP) 
- Paměťové instituce-seminář 
- Školení BOZP-PO 

Petra Koppová 

- GDPR (Knihovna Kroměřížska) 
- Co nevíte o Kvasicích – seminář 
- Školení BOZP-PO 

Zita Jedruchová 

- GDPR (Knihovna Kroměřížska) 
- Školení BOZP-PO 

 

Vzdělávání v r. 2018 – RF 

Mgr. Ivana Drobníková 

- Ochrana osobních údajů v knihovnách (MZK) 
- GDPR v knihovnách (KK) 
- Biblioterapie (KK) 
- Volnočasové aktivity a předčtenářská gramotnost (KK) 
- Co asi nevíte o klasicích české literatury (KK) 
- Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (MZK) 

Antoaneta Avramova 

- Co asi nevíte o klasicích české literatury (KK) 
- GDPR (KK) 
- GDPR v knihovnách (KK) 
- Volnočasové aktivity a předčtenářská gramotnost (KK) 
- Biblioterapie (KK) 
- Školení PO, BOZP (KK) 
 



 

40 

Monika Zlámalová 

- Co asi nevíte o klasicích české literatury (KK) 
- GDPR (KK) 
- GDPR v knihovnách (KK) 
- Volnočasové aktivity a předčtenářská gramotnost (KK) 
- Biblioterapie (KK) 
- Školení PO, BOZP (KK) 

 

Vzdělávání – školení ekonomického úseku v roce 2018 : 

Ing. Silvie Teperová 

- - Účetnictví a daně u příspěvkových organizací – Zlín 

- - Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců – Zlín 

- - Vybrané problémy zákoníku práce - Zlín  

- - Zdaňování příjmů ze závislé činnosti - Kroměříž 

Vladimíra Roubalíková 

- - Změny ve mzdovém účetnictví – Zlín 

- - Cestovní náhrady v roce 2018 – Zlín 

- - Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců – Zlín 

Marcela Šrámková 

- - Personalista v obraze – Olomouc 

- - Školení řidič-referent 

- - Konference o personální práci v knihovnách – Hradec Králové 

- - Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců - Zlín 

 

Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2018: 

Soňa Bosáková 

- Konference Morava v době převratů 

- Pokročilé využívání nástrojů e Goernmentu – 8 hodin 

- PO + BOZP 

- Setkání knihovníků paměťových institucí města KM 

- Zlín: XVII. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje. 5 hodin 

 

Mgr. Kamila Brablíková 

- Fond malých projektů – seminář Zlín 
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- Sociální inovace v knihovnách, KÚ Brno 

- Hravě do historie písemnictví a knihoven – metodický seminář, Městská knihovna Svitavy 
- Svět knihy Praha – účast a veletrhu 

- Setkání uživatelů Tritia, Kutná Hora 

- Konference Morava v době převratů 
- Co nevíte o klasicích české literatury, KK 
- Školení PO 
- Mediální gramotnost pro knihovníky – KFB Zlín 

- Setkání knihovníků paměťových institucí města KM 

Lucie Čevelová 

- Co nevíte o klasicích české literatury, KK 
- BOZP PO – KK 

- Time for tea – projekt 

Bc. Petr Dvořák 

- Svět knihy Praha – účast a veletrhu 

- Friendly Vox – NKP Praha 

- Mediální gramotnost pro knihovníky – KFB Zlín 

- BOZP PO - KK 

- Jak vytvořit e-knihu – KFB Zlín 

Bc. Václav Horák 

- Koordinační setkání ED v Liberci a v Praze 

- Koordinační setkání ED v Mostě 

- AGM Brusel 

- Rumunsko Erasmus+ 

- BOZP PO – KK 

- Koordinační setkání ED Brno 

Petra Ježíková 

- BOZP PO – KK 

Marcela Kořínková 

- Sociální inovace v knihovnách 

- Age Management pro použití v knihovnách 

- Hravě do historie písemnictví a knihoven – metodický seminář 
- Čtenářská pregramotnost v praxi 
- Stáž v Městské knihovně v Praze 
- Co nevíte o klasicích české literatury 
- BOZP PO – KK 
- Skazkoterapie a projekt CodoDojo 
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- Bookstart 2019 

Eva Králíková 

- Stáž v Městské knihovně v Praze 
- Co nevíte o klasicích české literatury, KK 
- BOZP PO – KK 

Klára Kunčarová 

- Brno - seminář "Židé, dějiny a kultura" 

- Zlín - diskuze jak přivést děti ke čtení 

- Kroměříž – seminář Biblioterapie a Skazkoterapie 

- BOZP PO – KK 

Petra Lucassenová 

- Fond malých projektů – seminář Zlín 

- Setkání uživatelů Tritia, Kutná Hora 
- Co nevíte o klasicích české literatury, KK 
- Fond malých projektů – školení příjemců dotace, Zlín 

- BOZP PO – KK 

Veronika Maťhová 

- Co nevíte o klasicích české literatury, KK 
- BOZP PO – KK 

Mgr. Lucie Pavlíková 

- Svět knihy Praha – účast a veletrhu 

- Psychologické hry při práci se seniory, Olomouc 
- Co nevíte o klasicích české literatury, KK 
- BOZP PO – KK 

- Tritius – školení, KK 

Mgr. David Zapletal 

- Koordinační setkání Europe Direct, Liberec a Praha 

- Seminář k volbám do Evropského parlamentu, Belgie, Brusel 

- Seminář k projektu Erasmus+, Rumunsko 

- Koordinační setkání Europe Direct, Brno 

Vzdělávání – školení TIC v roce 2018: 

Bc. Veronika Ivanová 

- 9. výroční konference CCRVM, Lidečko 

- Seminář A. T. I. C. ČR „TIC ve středoevropském kontextu“, Ostrava 

- Členské fórum A.T.I.C. ČR, Hranice 
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- Seminář A. T. I. C. ČR „Facebook a facebooková reklama“, Chomoutov  

- Workshop Czech Tourism „Otázka života, vesmíru a tak vůbec v cestovním ruchu“, 

Kroměříž  

- Seminář A. T. I. C. ČR „Sebeobrana – záživné znalosti, praktické vyzkoušení“, Zlín  

- Členské fórum A. T. I. C. ČR, Kutná Hora 

- Odborná mezinárodní konference cestovního ruchu, Otrokovice 

- Workshop o cestovním ruchu/Vánoční setkání s CCRVM, Napajedla 

- Veletrh Brno 

- Veletrh Ostrava 

- Veletrh Hradec Králové 

Lucie Resutíková 

- Seminář A. T. I. C. ČR „Sebeobrana – záživné znalosti, praktické vyzkoušení“, Zlín  

- Členské fórum A. T. I. C. ČR, Kutná Hora  

Dagmar Skopalová 

- 9. výroční konference CCRVM, Lidečko  

- Seminář A. T. I. C. ČR „Sebeobrana – záživné znalosti, praktické vyzkoušení“, Zlín  

- Členské fórum A. T. I. C. ČR, Kutná Hora  

- Veletrh Ostrava 

Bc. Martina Šuléřová 

- Seminář A. T. I. C. ČR „Sebeobrana – záživné znalosti, praktické vyzkoušení“, Zlín 

- Členské fórum A. T. I. C. ČR, Kutná Hora 

 

13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2018 

Na základě uzavřených smluv se SOŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým nebo knihovnickým zaměřením 

byly uskutečněny 3 souvislé praxe. Studenti absolvovali praxe v celkové délce 186 hodin. Poprvé 

v knihovně proběhla výměnná stáž knihovníků. V květnu přijely dvě pracovnice Městské knihovny 

v Praze na stáž spojenou s výměnou zkušeností. 

I v tomto roce pokračoval Program Dobrovolníci v Knihovně Kroměřížska. Zapojeno bylo devět 

dobrovolníků – nejčastěji jako lektoři, výtvarníci, podíleli se na organizačním zabezpečení akcí, 

psali recenze a doporučení knih … odpracovali dohromady 190 hodin. 

 

14. Public relations 

- Prezentace pro knihovníky z Kuřimi a okolí Brna 

- Prezentace pro americké knihovníky (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Praha)  
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15. Technika – software 

Knihovna využívala v r. 2018 výpůjční systém Tritius a katalog Tritius, který nahradil dříve 

používané Clavius a OPAC Carmen. Nadále probíhá postupná výměna čtenářských průkazů s čipem 

a označování knih RFID kódy. 

 

16. Vydané publikace 

Knihovna se podílela na vydané publikaci: Osobnosti střední Moravy : kalendář výročí 2018 = 

Personages of central Moravia : anniversaries = Persönlichkeiten des Mittelmährens : 
Jubiläuskalender. Olomouc: Knihovna města Olomouce , příspěvková organizace, 2017. 115 
stran. ISBN 978-80-85061-84-0. 

Spolu s Muzeem Kroměřížska a Státním okresním archivem Kroměříž vydala Knihovna Kroměřížska 

sborník z mezinárodní odborné konference: Morava v době převratů a změn 1848-1918 : 

sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 6. a 7. června 2018. Kroměříž: Knihovna 
Kroměřížska, p.o., 2018. 327 stran. ISBN 978-80-86759-10-4 · ilustrace, faksimile, portréty ; 
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17. Přílohy 

17.1 Příloha č. 1 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2018  

LEDEN 

2.1. -  4.1. Světový den Braillova písma – tématická výstava 

3.1. - 12.1.  Mezinárodní den manželství – tématická výstava 

3.1. - 31.1. Četba dětí Otce vlasti – výstava 

3.1. - 31.1. Osa avantgardní Prahy – výstava 

3.1.  Amazonská očista aneb 3 měsíce mezi šamany – přednáška Veroniky Motalové 

4.1.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – Občan, obec, stát 

10.1.  HUDEBNÍ AKADEMIE Giuseppe Verdi: Rigoletto – poslechový pořad 

15.1. - 16.1.  Den uctění památky Jana Palacha - výstava 

17.1.  Příběh pražského groše – numismatická přednáška Martina Fajtla 

18.1.  Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

19.1.   Peter Mayle – tématická výstava 

22.1. - 27.1.  Mezinárodní den památky obětí holocaustu – výstava 

24.1.   Ursula Le Guinová – tématická výstava 

25.1.  AKADEMIE III. VĚKU Finanční gramotnost – přednáší J. Kubínová a M. Koudelka 

25.1.   Virginie Woolfová – tématická výstava 

25.1.  Hydrologické extrémy v Povodí Moravy – přednáška Evy Soukalové 

30.11.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – Folklor a folklorismus v současné společnosti 

 

ÚNOR 

1.2. - 28.2. Obrazárna – výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž 

2.2.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Vybrané kapitoly z historie lékařství v kontextu 

biologické antropologie 

6.2.  Práce/brigáda v zemích EU – seminář pod vedením Jany Fojtíkové 

7.2.  HUDEBNÍ AKADEMIE Richard Wagner: Tannhäuser – poslechový pořad 

8.2.   Národní týden manželství – výstava 

9.2.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Vybrané kapitoly z historie lékařství v kontextu 

biologické antropologie 

13.2.   Mamma HELP prevence rakoviny prsu – beseda ve spolupráci s Klubíčkem Km 

14.2.   Valentýnské rande naslepo – akce pro děti a mládež 

14.2.  Nejstarší české mince a jejich symbolika – přednáška Ing. Jana Videmana 

15.2.  Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

15.2.   Od kánonu k pěvecké a muzikantské gramotnosti – výuka Antonína Ježovicze 

19.2.   Karolína Světlá – tématická výstava 

20.2.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – Folklor a folklorismus v současné společnosti 

21.2.   Mezinárodní den mateřského jazyka - výstava 
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21.2.  Prodej mýdel a svíček z chráněné dílny Ergo 

21.2.  Hana Hegerová očima přítele a kritika – poslechový pořad s Jiřím Černým 

22.2.  AKADEMIE III. VĚKU Nad kronikou města – přednáší Mgr. Jitka Dvořáková 

23.2.   Jan Cimický – tématická výstava 

 

BŘEZEN 

1.3. - 31.3. Březen - měsíc čtenářů – znalostní kvízy o ceny, zápisné za 50%, amnestie dlužníků 

1.3.  Autorské čtení s Petrou Štarkovou 

1.3.   S knížkou do života BOOKSTART – republiková akce 

1.3.   Senioři píší Wikipedii - kurz 

1.3.  Galapágy, Ekvádor a Bolívie – Z posledního ráje na zemi až po Tibet Jižní Ameriky – 

přednáška cestovatele Michaela Marka 

2.3.   Jan Masaryk – tématická výstava 

2.3.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Vybrané kapitoly z historie lékařství v  kontextu 

biologické antropologie 

5.3.  Český Banát, japonský Zen a návrat (nejen) k přírodě – přednáška Ondřeje Landy 

5.3.   Ota Filip – tématická výstava 

7.3.  HUDEBNÍ AKADEMIE Charles Gounod – Mireille – poslechový pořad 

8.3.   Od kánonu k pěvecké a muzikantské gramotnosti – výuka Antonína Ježovicze 

8.3.  Beseda s europoslankyní Martinou Dlabajovou 

9.3.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Vybrané kapitoly z historie lékařství v kontextu 

biologické antropologie 

13.3.   Stephen Hawking – tématická výstava 

14.3.   Henrik Ibsen – tématická výstava 

14.3.  Keltové na Kroměřížsku a okolí – přednáší Jiří Storzer 

15.3. - 29.3.  Výstava knih a publikací doc. Ing. Dr. Jaroslava Benady, CSc.  

15.3.  Národní týden trénování paměti – Trénink paměti se Zdeňkou Adlerovou 

15.3.  Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

15.3.   Světový den divadla - výstava 

16.3.  Na penězích záleží – přednáška na téma finanční gramotnosti 

20.3.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – Folklor a folklorismus v současné společnosti 

22.3.   Jan Kantůrek – tématická výstava 

22.3.  AKADEMIE III. VĚKU Z dějin Knihovny Kroměřížska – přednáší Š. Kašpárková 

23.3.  Večer s Andersenem – nocování dětí v knihovně 

26.3.   Philip Kerr – tématická výstava 

26.3. - 27.3. Velikonoční jarmark Sociální rehabilitace Zahrada 

28.3.   Od kánonu k pěvecké a muzikantské gramotnosti – výuka Antonína Ježovicze 
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DUBEN 

3.4. - 30.4. Jak pejsek s kočičkou hledali nový domov – prezentace Městského útulku pro psy 

  Čápka a spolku na ochranu zvířat Zatoulané štěstí, z.s. 

3.4. - 30.4. Výstava Kroměříž včera a dnes 

3.4. - 30.4. Bulharsko mýma očima – soutěžní výstava fotografií 

3.4.  Média, pravda a společnost – přednáší Erik Tabery 

4.4.   Bulharské dny – výstava knih 

4.4. - 13.4. Den úcty ke stáří – výstava v rámci festivalu Očima ganerací 

4.4.  HUDEBNÍ AKADEMIE Placido Domingo (operní recitál) – poslechový pořad 

5.4.  Kroměřížská litera – Vyhlášení výsledků literární soutěže 

5.4.  Evropský rok kulturního dědictví 2018 – setkání s europoslankyní M. Šojdrovou 

a senátorkou Š. Jelínkovou 

6.4.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Vybrané kapitoly z historie lékařství v kontextu 

biologické antropologie 

9.4. - 13.4. Tématická výstava literatury k festivalu Očima generací 

10.4.  Na cestě po pobřeží Bulharska – promítání cestopisu v rámci Bulharských dní 

10.4.  Přírodní šperky Bulharska – přednáší horská průvodkyně Marie Lollok Klementová 

11.4.  Drahé kovy v numismatice a jejich puncování – přednáška MUDr. Aleše Hurdálka 

12.4.  Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

12.4.  Bulharsko v dějinách – přednáší balkanista MU Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. 

13.4.  Mezigenerační tvoření – děti a senioři tvoří společně výrobky s jarní tématikou 

16.4.   Miloš Forman – tématická výstava 

17.4.  Genealogie – přednáška Mgr. Davida Sobka v rámci festivalu Očima generací 

23.4.   Pavel Šrut – tématická výstava 

24.4.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – Folklor a folklorismus v současné společnosti 

24.4.   Jaro na zahrádce – tématická výstava 

25.4.  Jazzová mše Jaromíra Hniličky – vzpomínkový pořad MUDr. Víta Drápala 

26.4.   AKADEMIE III. VĚKU Možnost pomoci osobám ohroženým domácím násilím 

27.4.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Vybrané kapitoly z historie lékařství v kontextu 

biologické antropologie 

 

KVĚTEN 

květen – září Strom Knihovna v ulicích – připomenutí osobností, po nichž jsou pojmenovány ulice 

  města 

květen – září Strom osobnosti sněmu – připomenutí osobností, které se zúčastnily sněmu v roce 

  1848 

2.5.   Máj lásky čas – tématická výstava 

2.5.   Den matek – tématická výstava 

2.5. - 30.5. Obrazy kreslené počítačovou myší – výstava zrakově postižené umělkyně Markéty 
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  Evjákové 

2.5. - 30.5. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – výstava 

2.5. - 18.5. Máj – lásky čas – výstava milostné literatury 

2.5.  HUDEBNÍ AKADEMIE Vilém Blodek: V studni – poslechový pořad 

4.5.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Vybrané kapitoly z historie lékařství v kontextu 

biologické antropologie 

9.5.  Noc literatury 2018 - 6. ročník čtení současné evropské literatury 

10.5.  Manipulace a nekalé obchodní praktiky při uzavírání smluv – přednáška Mgr. Renaty 

  Horákové 

10.5.  Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

15.5.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – Folklor a folklorismus v současné společnosti 

15.5.  Sám sobě léčitelem – přednáška Jarmily Mandžukové 

16.5.  Korunová měna od r. 1892 do současnosti – přednáší Mgr. Martin Fajtl 

17.5.  Penzijní fondy – přednáška o finanční gramotnosti 

19.5.   Kabelkový veletrh – pomoc, co se nosí 

21.5.   Philip Roth – tématická výstava 

22.5.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – Folklor a folklorismus v současné společnosti 

23.5. - 24.5. Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 

24.5.  A Plastic Ocean – promítání filmu o plastovém odpadu v oceánech 

25.5.   A víte, že … - tématická výstava 

29.5.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – Folklor a folklorismus v současné společnosti 

31.5.  AKADEMIE III. VĚKU Autorské čtení Moniky Kopčilové-Meškové 

 

ČERVEN 

červen – srpen Knihovny v ulicích – umístění knihoven v různých částech města 

5.6. - 30.6. Malování – výstava prací A3V z Uherského Hradiště 

6.6.   Morava v době převratů a změn - konference 

6.6.  HUDEBNÍ AKADEMIE Vincenzo Bellini: Beatrice di Tenda – poslechový pořad 

6.6.  Deskoherní odpoledne 

13.6.  Bezpečně za volantem – testování zraku – speciální oční vyšetření 

13.6.  Medailérská činnost olomouckých arcibiskupů – přednáší Daniel Suchomel 

14.6.  Brexit pod drobnohledem – přednáší Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. 

18.6. - 30.6. Conor O´Shea – Můj rok v Kroměříži – výstava fotografií 

20.6.   Peru – Amazonská očista aneb 3+5 měsíců mezi šamany – přednáška Veroniky  

  Motalové  

20.6.  Deskoherní odpoledne 

21.6.   Letní sporty – tématická výstava 

21.6.   Horory – tématická výstava 

21.6.  Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 
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28.6.  AKADEMIE III. VĚKU – procházka Podzámeckou zahradou s průvodcem 

 

ČERVENEC – SRPEN 

2.7. - 31.8. Kroměřížsko a vznik Československa 1918 – 2018 

2.7. - 31.8.  Knihovnička v ulicích – veřejné půjčování knih v ulicích města 

6.8.   Doporučujeme … - tématická výstava 

16.8.   1968 a normalizace – tématická výstava 

 

ZÁŘÍ 

5.9.  HUDEBNÍ AKADEMIE G. Rossini: Turek v Itálii – poslechový pořad 

10.9.   Max Švabinský – tématická výstava 

10.9.  Migrace a změna klimatu – přednáška Roberta Stojanova 

10.9. - 30.9. Sbírkové dny Světlušky – sbírka pro nevidomé 

11.9.  Darování krve a kostní dřeně – přednáška MUDr. Zdeňky Hřebačkové 

12.9.  100. výročí vzniku naší republiky ČSR v ilustracích ak. Malíře Zdeňka Buriana – 

výstava výtvarných děl a tématické literatury 

12.9.  Mince z doby stavovského povstání – přednáší Ing. Jan Videman 

13.9.  Velká burza vyřazených knih 

13.9.  Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

17.9.   Ladislav Fuks – tématická výstava 

17.9.  Vyznej se ve svém vyúčtování – přednáší Mgr. R. Horáková a M. Reichelová 

19.9.  Transsibiřská magistrála – cestovatelská přednáška blogerů v rámci Týdne mobility 

19.9. - 25.9.  Ke kávě o kávě – tématická výstava 

20.9.  Krev a vitamínové ladění – přednáška Mgr. Michaely Verde Beitlové 

25.9.  Káva – víme co pijeme – přednáška Josefa Hory 

27.9.   Pavel Toufar – tématická výstava 

27.9.  AKADEMIE III. VĚKU Moje barvy pro krásu – přednáška H. Župkové 

 

ŘÍJEN 

1.10.   O našem regionu, z našeho regionu – tématická výstava 

1.10. -  7.10. Týden knihoven 

1.10. - 18.10. Rakousko mýma očima – soutěžní výstava forografií 

1.10. - 31.10. Výstava dětských prací 

2.10.  Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý: Ten píše to a ten zas tohle – literárně-

hudební beseda 

3.10.  HUDEBNÍ AKADEMIE Petr Iljič Čajkovskij: Evžen Oněgin – poslechový pořad 

4.10.  Stáří – čas prázdnoty a zoufalství, nebo pokoje a smyslu? - přednáší psycholog 

  PhDr. Ivan Ryšavý Ph.D. 

5.10.  Vyznamenání a řády Rakousko-Uherské monarchie – přednáší por. Mgr. Radek  
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  Olšina 

6.10.   Doporučujeme … - tématická výstava 

9.10.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – První světová válka a vznik Československa 

9.10.  Vinařská Morava v historii a dnes – přednáší Jaromír Tichý 

10.10.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Teorie gastronomie a pohostinství 

10.10.  Deskoherní odpoledne 

10.10.  Jak dělat věci se zápalem, aniž bychom pohasli nebo vyhořeli? - beseda 

s psycholožkou PaedDr. Mgr. Hanou Paštěkovou Rupertovou 

10.10.  Vliv drog na duševní zdraví člověka – přednáška, beseda s pracovnicemi Ambulance 

  klinické psychologie a adiktologie v Kroměříži 

11.10.  Klub – Neseď doma :) - odpoledne plné knih, her a tvoření 

12.10.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Teorie gastronomie a pohostinství 

15.10.   Rakouská literatura - výstava 

15.10.  Intuitivní malování pro dospělé – spojení hudby a barev 

16.10.  Rakouské dny dětem – Rakouské pohádky, soutěže, kvízy i výtvarné dílničky a hry 

16.10.  Beseda a autorské čtení se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou 

17.10.  Cestománie: Rakousko – Tyrolské pastorále – promítání cestopisu 

17.10.  Rakousko známé a neznámé – beseda s cestovatelem Jaroslavem Janouškem 

18.10.  100 let od rozpadu Rakouska-Uherska – beseda s ředitelem Ústavu českých dějin FF 

  UK prof. Ivanem Šedivým, CSc. 

18.10.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

23.10.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – První světová válka a vznik Československa 

23.10.   Historie Psychiatrické nemocnice – přednáší Petr Pálka 

24.10.   Deskoherní odpoledne 

24.10.   Rakousko-uherská korunová měna 1892-1918 – přednáší Martin Fajtl 

25.10.   Myslivost – tématická výstava 

25.10.  AKADEMIE III. VĚKU Vznik Československa – přednáší Mgr. Evžen Petřík 

26.10.   Náš stát slaví narozeniny 100 let – odpoledne pro děti a jejich rodiče 

29.10.   Soul – město kontrastů – přednáška Anny Landsmannové 

30.10.   Bílá hora trochu jinak – přednáška Josefa Špidly 

30.10. - 31.10.  Halloweenská knihovna – hry, dílničky pro děti 

 

LISTOPAD 

1.11. - 30.11.  Klub dárců krve – výstava k 25. výročí činnosti spolku 

2.11. - 30.11.  Jsem… - výstava tvorby kroměřížské výtvarnice Aleny Vitochové 

5.11.   Týden vědy - výstava 

6.11.   Co lze vyčíst z kostí – přednáška RNDr. Miriam Nývltové Fišákové, PhD. 

6.11.   Prohlídka krytu pod knihovnou 

7.11.   HUDEBNÍ AKADEMIE Lugi Cherubini: Medea – poslechový pořad 
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8.11.   Prohlídka krytu pod knihovnou 

8.11. - 9.11.  Prezentace technických výsledků práce studentů COPT Kroměříž 

12.11.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Teorie gastronomie a pohostinství 

13.11.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – První světová válka a vznik Československa 

13.11.   Cestujeme s Klubem dárců krve – přednáší Jiří Toman 

14.11.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Teorie gastronomie a pohostinství 

14.11.   150 let kroměřížského medailérství – přednáška MUDr. Aleše Hurdálka 

15.11.   Den poezie – setkání regionálních básníků 

20.11.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – První světová válka a vznik Československa 

21.11.   Zdraví skryté v potravinách – přednáší doc. Ing. Jiří Mlček 

22.11.   AKADEMIE III. VĚKU Zapomenuté osudy – přednáší Martina Bittnerová 

22.11.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

26.11.   Jak se nám vaří z „Made in EU“ potravin? - veřejná debata s Margit Slimákovou a 

europoslankyní Michaelou Šojdrovou 

26.11. - 28.11. Adventní prodejní jarmark 

27.11.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – První světová válka a vznik Československa 

27.11.   Historie transfuze – přednáška MUDr. Dany Galuszkové, Ph.D., MBA. 

28.11.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Teorie gastronomie a pohostinství 

28.11.   Autorské čtení a křest knihy Terezy Richter 

30.11.   Den pro dětskou knihu 

 

PROSINEC 

1.12. - 30.12.  Od adventu do vánoc – výstava 

3.12. - 30.12.  Konec roku v pranostikách – výstava 

2.12.   Společnou řečí Vánoc – zvyky a tradice vánočních svátků z celého světa 

3.12.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Teorie gastronomie a pohostinství 

4.12.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – První světová válka a vznik Československa 

4.12.   Historie transfuze - přednáška MUDr. Dany Galuszkové, Ph.D., MBA. 

5.12.   HUDEBNÍ AKADEMIE Léon Jessel: Děvče z Černého lesa 

5.12.   Deskoherní odpoledne 

5.12.  Mikulášská a vánoční nadílka 

6.12.   Promítání filmu Projekt Babička 

7.12.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus A – Teorie gastronomie a pohostinství 

11.12.   UNIVERZITA III. VĚKU Cyklus B – První světová válka a vznik Československa 

13.12.   AKADEMIE III. VĚKU Vánoční besídka s programem 

18.12.   150 let kroměřížského medailérství – křest knihy 

19.12.   Mikulášská a vánoční nadílka 

19.12.   Deskoherní odpoledne 

20.12.   Intuitivní malování s Alenou Vitochovou 
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17.2 Příloha č. 2 Knihovna Kroměřížska a TIC v médiích v roce 2018 

1. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 1 (2018), 
strana 13. 

2. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Akademie 3. věku pro zvídavé seniory. Kroměřížský zpravodaj, 
ročník 15, číslo 1 (2018), strana 12. 

3. RC. Kroměříž má svou turistickou známku. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 1 (2018), 
strana 12, fotografie. 

4. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Amazonská očista aneb 3 měsíce mezi šamany.  
www.kromeriz.cz, (3.1.2018). 

5. SKÁCELOVÁ, Radka. Nebojme se dobra, vzkazují účastníci konference o etické výchově. 
Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 2, (2018), strana 8, fotografie. 

6. KAM zajít o víkendu ve Zlínském kraji? www.zlinsky.denik.cz, (4.1.2018). 

7. KROMĚŘÍŽSKO dnes: OSA avantgardní Prahy. Kroměřížský deník, číslo 4, (5.1.2018), strana 
1. ISSN 1801-9773. 

8. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Rigoletto: Hudební akademie. www.kromeriz.cz, (9.1.2018). 

9. KUCHAŘ, Oldřich. Čtvrtstoletí Informačního centra. INFOnoviny, ročník 23, číslo 1, (2018), 
strana 2. 

10. SKÁCELOVÁ, Radka. V Rymicích otevřeli novou obecní knihovnu. Týdeník Kroměřížska, 
ročník 17, číslo 4, (2018), strana 9, fotografie. 

11. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 2, (2018), 
strana 13. 

12. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Příběh pražského groše. www.kromeriz.cz, (17.1.2018). 

13. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Husa Líza: nad knihou Petra Horáčka. www.kromeriz.cz, 
(18.1.2018). 

14. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Hydrologické extrémy v povodí Moravy. www.kromeriz.cz, 
(25.1.2018). 

15. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Finanční gramotnost. www.kromeriz.cz, (25.1.2018). 

16. VONDRÁŠEK, Jan. Učitelé ze škol na Kroměřížsku se vzdělávali v etické výchově.  
Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 1 (2018), strana 5, fotografie. 

17. (TS). 10 milionů pro knihovníky.Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 7 (13.2.2018), strana 
6. 

18. KOPČILOVÁ, Monika. Představí Hanu Hegerovou. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 7 
(13.2.2018), strana 8. 

19. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Únorový program. www.kromeriz.cz, (1.2.2018). 

20. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Práce/brigáda v zemích EU. www.kromeriz.cz, (5.2.2018). 

21. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Rande s knihou. www.kromeriz.cz, (13.2.2018). 



 

53 

22. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Klub Puntík: A pak se to stalo. www.kromeriz.cz, (15.2.2018). 

23. KROMĚŘÍŽSKO dnes: Tannhäuser. Kroměřížský deník, číslo 32 (7.2.2018), strana 1. ISSN 
1801-9773. 

24. MRÁČKOVÁ, Helena. Dobrá kvalita služeb v knihovnách je pro kraj důležitá. 
www.zlinskenoviny.cz, (1.2.2018). 

25. RŮŽIČKA, Jiří. Knihovnám ročně až deset milionů. Právo, číslo 28, (02.02.2018), strana 11. 
ISSN 1211-2119. 

26. NOVINKY v Informačním centru. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 9 (27.2.2018), strana 
8. 

27. NÁVRAT k přírodě. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 9 (27.2.2018), strana 8. 

28. ZEMĚDĚLSKÝ odborník Jaroslav Benada oslaví významné životní jubileum. Týdeník 
Kroměřížska, ročník 17, číslo 9 (27.2.2018), strana 8, fotografie. 

29. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 3 (2018), 
strana 13. 

30. KUČEROVÁ, Šárka. Novinky v infocentru – knihy i retro pohlednice. Kroměřížský zpravodaj, 
ročník 15, číslo 3 (2018), strana 6, fotografie. 

31. KUČEROVÁ, Šárka. Čtení pomáhá charitativním projektům i podporuje čtenářství od 
narození. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 3 (2018), strana 6. 

32. PROGRAM Bulharských dnů v Kroměříži. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 3 (2018), 
strana 12. 

33. TIPY na tento týden: Jiří Černý. Kroměřížský deník, číslo 43 (20.2.2018), strana 2. ISSN 1801-
9773. 

34. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Galapágy, Ekvádor a Bolívie. www.kromeriz.cz, (1.3.2018). 

35. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Český Banát, japonský Zen a návrat (nejen) k přírodě. 
www.kromeriz.cz, (5.3.2018). 

36. POZVÁNKA na besedu s Martinou Dlabajovou. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 10 
(06.03.2018), strana 15, fotografie. 

37. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Beseda s europoslankyní Martinou Dlabajovou. 
www.kromeriz.cz, (8.3.2018). 

38. VELIKONOČNÍ jarmark. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 11 (13.03.2018), strana 8. 

39. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Keltové na Kroměřížsku a v okolí. www.kromeriz.cz, (13.3.2018). 

40. RŮŽIČKA, Jiří. Nejmladšímu klientovi knihovny jsou dva roky. Právo, číslo 58, (09.03.2018), 
strana 10. ISSN 1211-2119. 

41. VONDRÁŠEK, Jan. Nejmladšímu čtenáři Knihovny Kroměřížska budou teprve dva roky. 
www.mesto-kromeriz.cz, (6.3.2018), fotografie. 

42. TIPY na tento týden: Beseda s Martinou Dlabajovou. Kroměřížský deník, číslo 54 
(05.03.2018), strana 2. ISSN 1801-9773. 
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43. BULHARSKÉ dny. INFOnoviny, ročník 23, číslo 3 (2018), strana 4. 

44. KLUSÁKOVÁ, Kristýna. Noc s Andersenem chystají na mnoha místech regionu. Kroměřížský 
deník, číslo 70 (23.03.2018), strana 3. ISSN 1801-9773. 

45. SERVIS z Kroměřížska: Z DĚJIN KNIHOVNY KROMĚŘÍŽSKA. VÝSTAVKA KNIH A PUBLIKACÍ 
JAROSLAVA BENADY. Kroměřížský týdeník, číslo 1 (20.03.2018), strana 14. 

46. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Trénink paměti. www.kromeriz.cz, (15.3.2018). 

47. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Klub Puntík: Jako ty! www.kromeriz.cz, (15.3.2018). 

48. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Z dějin Knihovny Kroměřížska. www.kromeriz.cz, (22.3.2018). 

49. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Velikonoční jarmark. www.kromeriz.cz, (26.3.2018). 

50. TIPY na tento týden: Velikonoční jarmark. Kroměřížský deník, číslo 72 (26.03.2018), strana 
2. ISSN 1801-9773. 

51. KROMÉŘÍŽSKO dnes: Bulharsko mýma očima. Kroměřížský deník, číslo 72 (26.03.2018), 
strana 1. ISSN 1801-9773. 

52. NEJMLADŠÍ čtenář postoupil do krajského klání. Robinovi budou teprve dva roky. 
Kroměřížský deník, číslo 75 (29.03.2018), strana 3, fotografie. ISSN 1801-9773. 

53. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 4 (2018), 
strana 13. 

54. BULHARSKÉ dny představí oblíbenou dovolenkovou destinaci. Kroměřížský zpravodaj, 
ročník 15, číslo 4 (2018), strana 11. 

55. KROMÉŘÍŽ včera a dnes. www.kromeriz.cz, (03.04.2018). 

56. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Média, pravda a společnost. www.kromeriz.cz, (03.04.2018). 

57. BULHARSKÉ dny v Kroměříži nabídnou výstavy, folklor i gastronomii. www.tyden.cz, číslo 90 
(31.03.2018). 

58. SERVIS z Kroměřížska. Kroměřížský týdeník, číslo 3 (03.04.2018), strana 14. 

59. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Placido Domingo. www.kromeriz.cz, (04.04.2018). 

60. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knihovna Kroměřížska - dubnový program. www.kromeriz.cz, 
(02.04.2018). 

61. FESTIVAL očima generací nabídne výstavy, koncert i společné dílničky dětí a seniorů. 
www.mesto-kromeriz.cz, (03.04.2018). 

62. EVROPSKÝ rok kulturního dědictví. www.kromeriz.cz, (05.04.2018). 

63. KARÁSKOVÁ, Vendula. Kroměříž bude žít kulturou Bulharska již 9.-13. dubna. 
www.zlinskenoviny.cz, číslo 9 (04.04.2018). 

64. KARÁSKOVÁ, Vendula. Bulharské dny v Kroměříži. www.kromeriz.cz, (09.04.2018). 

65. PAZDERA, Jaroslav. Kroměříž žije bulharskou kulturou. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 
15 (10.04.2018), strana 8. 
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66. JAK pejsek s kočičkou hledali nový domov.  www.kromeriz.cz, (12.04.2018). 

67. BULHARSKO v dějinách. www.kromeriz.cz, (12.04.2018). 

68. PŘÍRODNÍ šperky Bulharska. www.kromeriz.cz, (10.04.2018). 

69. BULHARSKÉ dny dětem. www.kromeriz.cz, (10.04.2018). 

70. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Očima generací. www.kromeriz.cz, (10.04.2018). 

71. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Klub Puntík: Julinka z jedlé zahrádky. www.kromeriz.cz, 
(12.4.2018). 

72. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Genealogie. www.kromeriz.cz, (16.04.2018). 

73. KROMĚŘÍŽSKOU literu ovládli žáci církevní školy. Kroměřížský týdeník, číslo 5 (17.04.2018), 
strana 10, fotografie. 

74. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Beseda Na pomoc ohroženým. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 17 
(24.04.2018), strana 8. 

75. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Vernisáž výstavy slabozraké grafičky. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, 
číslo 17 (24.04.2018), strana 9. 

76. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 5 (2018), 
strana 13. 

77. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Na vědění není nikdy pozdě. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, 
číslo 5 (2018), strana 12. 

78. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Již pošesté se v Kroměříži uskuteční Noc literatury.  Kroměřížský 
zpravodaj, ročník 15, číslo 5 (2018), strana 12. 

79. RC. V "íčku" nabízejí 3D modely zámku a radnice i novou turistickou známku či razítko. 
Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 5 (2018), strana 12, fotografie. 

80. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Turisté jsou s Kroměříží spokojeni, „íčko“ však občas slyší i kritiku. 
Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 20 (15.05.2018), strana 9. 

81. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Korunová měna od r. 1892 do současnosti. www.kromeriz.cz, 
(16.05.2018). 

82. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Penzijní fondy Garde Clientela. www.kromeriz.cz, (17.05.2018). 

83. RŮŽIČKA, Jiří. V Knihovně Kroměřížska bez obsluhy. Právo, číslo 121, (26.05.2018), strana 
19, fotografie. ISSN 1211-2119. 

84. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Autorské čtení. www.kromeriz.cz, (31.05.2018). 

85. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 6 (2018), 
strana 13. 

86. VERNISÁŽ výstavy prací Markéty Evjákové. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 6 (2018), 
strana 12, fotografie. 

87. VONDRÁŠEK, Jan. Knihovna Kroměřížska má samoobslužný pult a opravenou podlahu 
studovny a čítárny. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 6 (2018), strana 4, fotografie. 
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88. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Novinky v knihovně: přihlášky, pétanque i historie ukrytá do QR kódů. 
Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 23 (05.06.2018), strana 8. 

89. KROMĚŘÍŽSKO dnes.  Kroměřížský deník, číslo 130, (06.06.2018), strana 1. ISSN 1801-9773. 

90. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Brexit pod drobnohledem.  www.kromeriz.cz, (14.06.2018). 

91. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Klub Puntík: O klíči. www.kromeriz.cz, (21.06.2018). 

92. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 15, číslo 7 (2018), 
strana 13. 

93. RED. Jarní měsíce byly v kroměřížském archivu velmi rušné. Kroměřížský zpravodaj, ročník 
15, číslo 7 (2018), strana 6, fotografie. 

94. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Tištěné knihy jsou čím dál krásnější, ty elektronické je hned tak 
nenahradí. Týdeník Kroměřížska, ročník 17, číslo 31 (31.07.2018), strana 9, fotografie. 
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