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Úvod 
 
 
 
Vážení přátelé, 
     opět se mi dostalo milé povinnosti a to zhodnocení činnosti knihovny v průběhu roku 2006. 
Musím konstatovat, že činnost byla zejména zaměřena na kvalitní knihovnické služby. Byl 
budován knihovní fond v odpovídajícím profilovém složení. Což je samozřejmě nezbytné pro 
spokojenost našich uživatelů. 
     Pro děti a mládež byly připraveny velmi atraktivní aktivity, které byly odměňovány i 
sponzory – firmou NESTLÉ a.s. a Státním okresním archivem v Kroměříži. Firma NESTLÉ 
ocenila soutěž Karlík a továrna na čokoládu a archiv předal dětem studijní materiál při 
vyhodnocení soutěže Klíče od partnerských měst, na organizaci soutěže se podílely partnersky 
paměťové instituce. 
     Od července 2006 začal platit nový Knihovní řád i Ceník. Knihovní řád byl přizpůsoben 
moderním potřebám uživatelů, zejména při jednorázovém vstupu do knihovny. Uživatel již 
nemusí platit za internet tato služba stejně jako další jsou zdarma. 
     V letních měsících byla knihovna na týden zavřena, probíhal sanitární týden, spojený 
s celkovou desinfekcí a údržbou knihovních prostor. 
     Celý rok 2006 knihovna zajišťovala projekt Centrum celoživotního učení, který je 
spolufinancován z ESF. Při naplňování projektu nedocházelo k žádným negativním jevům. 
Vyškolení nezaměstnaní nám pomohli např. zajistit i školení pro seniory, které pořádalo sdružení 
Život 90 z Prahy na Velkém náměstí v Kroměříži. Nezaměstnaní poskytovali asistenční služby u 
počítačů pro seniory. Knihovna byla spolupořadatelem s Centrem pro seniory a zdravotně 
postiženou mládež Klubu UNESCO Kroměříž. 
     Vzhledem k dlouhodobé činnosti s neziskovým sektorem byla knihovna vybrána jako partner 
v projektu Zlínského kraje. Knihovna zajišťuje víceméně vzdělávání účastníků z neziskového 
sektoru na posílení absorpční kapacity neziskového sektoru Zlínského kraje pro okres Kroměříž. 
     Koncem roku 2006 knihovna podala projekt do VISK3, který se týkal na budování 
souborného katalogu pro neprofesionální knihovny okresu Kroměříž. V rámci projektu by 
knihovna přešla na lepší software Clavius Reks. Je však otázkou zda bude projekt přijat. 
     Knihovna prezentovala své aktivity na konferencích, seminářích. O jejích aktivitách vyšla 
řada článků a také řada článků byla knihovníky napsaná k propagaci knihovny. 
     Knihovna však budovala i své pobočky. Již dlouhodobě pracuje na estetizaci knihovního 
prostředí v pobočkách. Proto v loňském roce byl zakoupen nový nábytek pro pobočku Hradisko 
a Drahlov. Pobočka Hradisko byla otevřena v nově rekonstruované místnosti po ročním 
uzavření. Je to však jediná pobočka,kde není internet pro uživatele z technických důvodů. 
Knihovna je partnerem v projektu města v zavádění vysokorychlostního internetu, který byl 
zaveden do všech mimoměstských poboček. 
      Celý rok byl velmi pracovní. Knihovna se zapojovala do řady aktivit. Možná i to je důsledek 
toho, že ředitelka i její zástupkyně Mgr. Hebnarová byly zvoleny do Zastupitelstva města 
Kroměříže. 
     A hned se řešil první problém a to budova knihovny, která nadále spadá pod úřad správy 
majetku státu. Zřizovatel Město Kroměříž požádalo o bezplatný převod budovy jako instituce ve 
veřejném zájmu. To ministerstvo financí zatím odmítlo se zdůvodněním zpřísnění pravidel 
převodu a s požadavkem vysvětlení, zda je knihovna institucí ve veřejném zájmu. Jinak 
požaduje, aby město budovu odkoupilo za tržní cenu. Jednání byla započata na podzim roku 
2006 a celá situace by se měla vyjasnit v průběhu roku 2007. Snad Vás budu moci v příští 
výroční zprávě za rok 2007 informovat o pozitivním vývoji v tomto směru. 
      
 
 
PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka 
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1. Úsek služeb 
 
Úsek služeb Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace (dále jen KK) se skládá 
z oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení  pro děti a mládež, hudebního oddělení, 
informačního oddělení,  čítárny a centra celoživotního učení. 
V roce 2006 zabezpečovali pracovníci úseku služeb čtenářům absenční i prezenční  
půjčování knih, periodik, hudebních nosičů a poskytovali informace z tištěných i 
elektronických zdrojů. Podíleli se na přípravě, organizaci a realizaci řady vzdělávacích, 
kulturních, společenských, ekologických  programů a volnočasových aktivit, které 
reagovaly  na potřeby občanů.  
Pomáhali rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb uživatelům, zajistit  všeobecnou dostupnost  
informačních zdrojů, nezbytných pro celoživotní vzdělávání a všeobecný a odborný rozvoj 
osobnosti.  
 
Statistické ukazatele Úseku služeb Knihovny Kroměřížska 2006:  
 
 

Za rok 2005 2006 rozdíl 
Registrovaní čtenáři celkem 7 760 7 790 + 30 
Z toho do 15 let 1 881 1 900 + 19 
Návštěvníci celkem 128 494 124 400 - 4 094 
Výpůjčky celkem 378 080 376 375 - 1 705 
Z toho naučná lit. pro dospělé 160 603 159 612 - 991 

beletrie pro dospělé 135 659 137 399 + 1740 
naučná pro děti 24 356 24 922 + 566 
beletrie pro děti 41 898 44 021 + 2 123 

Výpůjčky ostatních dokumentů 15 564 10 421 - 5 143 
Meziknihovní výpůjční služba  

požadavky z jiných knihoven 724 851                  + 127 
požadavky jiným knihovnám 271 247 - 24 

Výpůjčky periodik 83 886 86 314 + 2 428 
Vzdělávací a výchovné akce 406 444 + 38 
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1.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 
 
V půjčovně pro dospělé čtenáře došlo i v roce 2006 k mírnému nárůstu ve všech sledovaných 
statistických ukazatelích. Pracovníci půjčovny se podíleli na mnohých aktivitách, které 
směřovaly k uchování a zvýšení standartu poskytovaných služeb široké veřejnosti. 
V personálním zabezpečení došlo ke změnám. Petra Lucassenová ukončila pracovní poměr 
dohodou, do půjčovny nastoupila Iveta Vondrášková. 
Fond půjčovny byl průběžně aktualizován po dohodě s ODZKF, návštěvníci měli možnost 
ovlivnit práci oddělení svými připomínkami ve Schránce námětů . 

• Burza zastaralých a opotřebovaných knih byla prováděna celoročně v hudebním odd. 
• Návštěvníkům knihovny byly nabídnuty ke koupi vánoční dárkové poukazy na registraci 
• Internet byl zaveden zdarma 
• Byla zahájena Univerzita III. věku, pokračovaly Hudební akademie a Akademie III. věku 
• Konaly se diskusní fóra představitelů města s občany 
• Setkání knihovníků 
• O akcích knihovny byli informováni občané v regionálním, odborném tisku i 

v elektronické podobě, na webových stránkách knihovny i města 
• Knihovna pokračovala v realizaci projektu Centra celoživotního učení pro nezaměstnané, 

OPRLZ 1.1. 
• Knihovna se stala partnerem v projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje, 

SROP 
 
Půjčovna pro dospělé čtenáře zrealizovala 21 informačních lekcí pro studenty SŠ, 
spolupracovala s mnohými subjekty z oblasti neziskového sektoru i s dalšími organizacemi a 
institucemi na území města. 
V roce 2006 byl zaktualizován a vydán Adresář nevládních neziskových organizací 
Kroměřížska. 
 
 
 

Za rok 2005 2006 rozdíl 
Celková návštěvnost oddělení pro 
dospělé 

 
85 059 

 
85 778 

 
+ 719 

Celkový počet registrovaných 
dospělých uživatelů 

 
5 737 

 
5 750 

 
+ 13 

Celkový počet výpůjček 286 431 290 447 + 4 016 
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1.1.1 Čítárna 
 
V čítárně knihovny měli čtenáři v roce 2006 k dispozici 156 pravidelně docházejících periodik. 
Fond periodik byl podle možností a přání čtenářů doplňován jednorázovými nákupy, počet 
výpůjček periodik se oproti roku 2005 zvýšil o necelé 3000. Nárůstu bylo dosaženo aktualizací 
výběru a důslednou evidencí prezenčních výpůjček. 
Do čítárny byla zakoupena generálním konzulátem Slovenské republiky periodika SME a Krásy 
Slovenska. 
Pravidelně byla aktualizována nabídka brožur s tématikou ekologie a environmentalistiky. 
Průběžně byly doplňovány materiály, které se týkaly partnerských měst. 
 
 
 
1.1.2 Informační oddělení  
 
Informační oddělení Knihovny Kroměřížska zabezpečovalo především prezenční služby.  
K prezenčnímu využití nabízelo informační zdroje v tištěné i elektronické podobě, regionální 
literaturu, kopírování materiálů z fondu Knihovny Kroměřížska, přístup k veřejnému internetu, 
k počítači s Microsoft Wordem a Microsoft Excelem. Oddělení zajišťovalo také meziknihovní 
výpůjční službu a lekce informační gramotnosti. 
Nejpůjčovanější knihami ve studovně byly Zákony 2006 (nejčastěji žádanými zákony byli 
občanský a obchodní zákoník, dále zákoník práce), Forezní psychologie, Kroměřížský okres od 
Františka Peřinky, Lexikon zemí 2003, Kroměříž od Zdeňka Fišera, Bibliografie okresu 
Kroměříž a Anglicko-český slovník. Mezi nejžádanější dokumenty patřily také Sbírky zákonů 
ČR a mapa Kroměříže. 
Oborově: podobně jako v minulých letech byly nejčastěji půjčované knihy z oboru práva, 
psychologie, lékařství, statistiky a dějin. 
Průběžně byly zpracovávány rešerše – podle požadavků institucí i jednotlivců s využitím  
dostupných databází. 
K zodpovídání dotazů bylo využíváno placených databází Anopress a ČTK, stejně jako 
automatizovaného systému právnických informaci ASPI. 
Počítač s programovým vybavením Word, Excel využilo 245 uživatelů. 
Průběžně rozesílány přehledy akcí knihovny na více než 300 stálých e-mailových adres, 
samostatné pozvánky pak výběrově (podle charakteru a zaměření akce). O všech akcích 
informována prostřednictvím e-mailů média. Po dohodě s pedagogy pokračovala realizace 
informačních lekcí. 
 
 
 
1.1.2.1 Meziknihovní výpůjční služba  
 
Požadavky z jiných knihoven a institucí na meziknihovní výpůjční službu (MVS) z fondu 
Knihovny Kroměřížska se v loňském roce zvýšily (nárůst o 127 požadavků) oproti roku 
předchozímu, naopak poklesly požadavky čtenářů Knihovny Kroměřížska na objednání 
chybějících titulů odjinud, nesporně i díky neustálému doplňování knižního fondu žádanými 
tituly. Převážnou část žádaných titulů tvoří naučná literatura. 
 

• Počet obdržených požadavků z jiných knihoven: 851, z toho kladně vyřízených: 799  
• Počet zaslaných požadavků jiným knihovnám: 247, obdrženo: 224 (3 formou kopie) 
• Mezinárodní výpůjčky (MMVS) jsou zajišťovány přes zprostředkující knihovnu 
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Statistické ukazatele meziknihovní výpůjční služby: 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.2.2 Internet pro veřejnost  
 
V informačním oddělení jsou veřejně přístupné 4 internetové stanice. V průběhu roku (od 1. 
července 2006) bylo upuštěno od placení poplatků za internet. Tento fakt přispěl ke zvýšení 
zájmu o přístup k internetu. Aby se dostalo na všechny zájemce, byl určen časový úsek 30 minut, 
po jehož uplynutí je možné požádat uživatele o uvolnění místa dalšímu zájemci. 
Nově bylo v prostorách knihovny instalováno několik síťových přípojek, jichž mohou využít 
případní zájemci o internet se svým notebookem. 

• Počet uživatelů internetu se zvýšil zhruba o jednu třetinu oproti roku 2005. V roce 2006 
využilo této služby 6493 uživatelů          

• Na vyžádání byla zájemcům poskytována asistenční služba při práci s internetem 
• Průběžně bylo zajišťováno internetové vzdělávání pro seniory 

 
 
 
1.2 Hudební oddělení 
 
 Statistika hudebního oddělení měla v loňském roce mírně klesající tendenci. To 
odpovídalo všeobecně známé situaci všech hudebních knihoven v České republice, na které 
doléhá z jedné strany tlak autorských svazů v podobě řady trvajících restrikcí, na straně druhé 
také prudký rozvoj informačních technologií, přinášející stále snadnější možnosti k pořizování 
duplicit zapůjčených originálů. Zvyšuje se dynamika užití a využívání internetových sítí, které 
v neztenčené míře nabízejí možnosti legálního, ale i nelegálního přístupu k audiovizuálním a 
dalším produktům. To se odráží na celkové návštěvnosti a do jisté míry i atraktivitě nabídek 
hudebních knihoven, které nemohou s tímto fenoménem držet adekvátní krok. Přesto jsme si 
udrželi jádro hudebních fanoušků a jejich zájem nákupem atraktivních hudebních titulů, které 
významně obohatily náš stávající hudební fond. Jeho struktura je podána níže v tabulce. 
 Bližší charakteristiku návštěvnosti hudebního oddělení i parametry, které se podílely na 
poklesu návštěvnosti, obsahuje důvodová zpráva, která je součástí vyhodnocení činnosti 
hudebního oddělení. 
 Hudební oddělení se podílelo či spolupodílelo na realizaci hudebních i přednáškových 
akcí v sále Knihovny Kroměřížska-příspěvkové organizace a dalších aktivit:  

požadavky rok 2005 rok 2006 

z jiných knihoven 724 851 

knihovnám  271 247 

požadavky na 
mezinárodní 
výpůjčku (MMVS)     

 
rok 2006 
 

požadavky na tituly 2 
kladně vyřízené 2 

kladně vyřízené požadavky 
pro žádající knihovny 

rok 2006 
 

formou výpůjčky titulu 799 

formou kopie titulu - 

0
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1000
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• především to byla úzká spolupráce s Mgr. Antonínem Lukášem při realizaci několika 
hudebních přednášek pro veřejnost 

• dále příprava podmínek realizace (včetně jednání s ochrannými svazy) pro cyklus 
přednášek Hudební akademie s přednášejícím Ing. Sittou 

• komunikace a spolupráce s hudebním archivem a knihovnou arcibiskupského zámku 
v Kroměříži na vybraná témata. Výsledkem je také popularizační text o hudebních 
fondech, publikovaný na webové stránce české národní skupiny IAML v roce 2006 

• spolupráce s dalšími paměťovými institucemi a školami Zlínského kraje na realizaci 
tematických besed, zejména s hudební a literární náplní a se vztahem ke kroměřížskému 
regionu 

• realizace přednášky na historické téma pro Akademii III. věku v sále Knihovny 
Kroměřížska 

• příprava sálu pro realizaci pořadů se zvukovou a multimediální technikou 
 
 
 
 
Statistické ukazatele hudebního oddělení za rok 2006 : 
 
Návštěvnost a výpůjčky: 
 
 

Za rok 2005 2006 Rozdíl 
Počet návštěvníků: 8 542                      6 990 - 1552 
Výpůjčky:  CD 12 180                      8 230  - 3950 
MC 107                         104 - 3 
Periodika 1 958                      1 493 - 465 
Celkový počet výpůjček 14 604                      9 887 - 4 717 
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Struktura nákupu hudebních nosičů v roce 2006: 
 

Celkem bylo získáno do fondu hud. nosičů 454 ks 
- z toho bylo zakoupeno 381 ks 
- z toho bylo získáno jako součást publikací 61 ks 
- z toho bylo získáno darem 12 ks 

Podle typu hudebních nosičů se jednalo o: 
- kompaktní disky (CD) 433 ks 
- hudební DVD /jako přílohy/ 20 ks 
  
- videokazety (VHS) 1 ks 

Hudební nosiče podle lokace: 
- hudební oddělení 415 ks 
- dospělé oddělení 29 ks 
- dětské oddělení 10 ks 

Hudební nosiče podle tématického obsahu: 
- rocková hudba 170 ks 
- vážná hudba   66 ks 
- popová hudba   63 ks 
- ostatní skladby /nezařazené/   42 ks 
- mluvené slovo   55 ks 
- lidová a etnická hudba   17 ks 
- folková hudba   16 ks 
- jazzová hudba   15 ks 
- dechová hudba    2 ks 

 
 
1.3 Centrum celoživotního učení 

 
Projekt Centra celoživotního učení /realizace 09/2005-08/2007/ 
Začátkem ledna roku 2006 byla zahájena výuka v  projektu Centra celoživotního učení v 
prostorách Knihovny Kroměřížska. Jedná s o projekt, za který knihovna získala v říjnu roku 
2005 hlavní cenu v kategorii významný informační počin udělený Ministerstvem kultury ČR. 
(Od stejného data užívá též titul Knihovna roku 2005, jímž byla oceněna dlouhodobá úspěšná 
činnost knihovny Ministerstvem kultury ČR). Projekt je hrazen ze strukturálních fondů EU, z 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Prostřednictvím uvedeného projektu 
podává knihovna pomocnou ruku lidem, kteří nemohou dlouhodobě sehnat práci. Pořádá 
rekvalifikační kurzy, jejichž součástí jsou: 

kurzy počítačové  gramotnosti akreditované MŠMT ČR                                                                   
kurzy  informa ční gramotnosti  akreditované MŠMT ČR                                                               
kurzy osobnostního rozvoje, komunikace, motivace                                                                             
kurzy ekologické a environmentální výchovy 

V prosinci 2006 skončil již t řetí z pěti celkově plánovaných běhů kurzů. Znamená to, že během 
roku 2006 v prostorách Knihovny Kroměřížska a zejména v nově vybudované počítačové 
učebně prožilo zhruba tříměsíční úsek svého života 74 lidí, v době zahájení kurzu bez práce. S 
příkladnou docházkou absolvovali 146 výukových hodin. Všichni úspěšně absolvovali 
závěrečné testy a získali osvědčení. Snad nešlo o promarněný čas, prostředky a úsilí, když se v 
závěrečném hodnocení účastníků objevily následující formulace: 
- stouplo mi hodně tímto kurzem sebevědomí a moc děkuji všem 
- vůbec jsem nevěřil, že mě to někdo naučí 
- kurzy daleko předčily mé očekávání 
- přes počáteční velké obavy jsme kurzem prošli hladce a s obavami, co bude dál, jsme přešli do 
běžného života. Bude se nám stýskat. 
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1.4 Půjčovna pro děti  
      
V roce 2006 pracovaly v oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska dvě knihovnice. 
Knižní fond byl doplněn o 985 beletristických knih a 437 titulů naučné literatury. K 31. 12. 2006 
čítal knižní fond v oddělení pro děti a mládež 23 075 knižních svazků.  
     Vloni měli čtenáři dětského oddělení k dispozici nabídku 20 titulů časopisů, mezi nimi nejsou 
započítány tituly, které jsme pro ně zakoupili nárazově.       
     Děti měly možnost vybírat z 20 výukově zábavných CD-ROM.  
     Slabozrakým a nevidomým dětem nabízíme k absenční i prezenční výpůjčce hmatová 
leporela a keramické pexeso. 
 
1.4.1 Informační lekce a tématické besedy pro mateřské, základní a praktické a speciální 
školy 
 Informační lekce jsme přizpůsobili věku žáků, kterým jsme představili služby Knihovny 
Kroměřížska, učili je vyhledávat informace v encyklopediích i na internetu, vyhledat literaturu 
prostřednictvím ON-LINE katalogu, starší žáci se seznámili s databázemi a činností 
informačního oddělení knihovny. 
     Tématické besedy nabízené pro II. pololetí školního roku, tedy od ledna, byly určeny dětem 
MŠ až žákům 9. tříd ZŠ. 
 
Mateřské školy  

Strašidelný les (hejkalové, ježibaby, víly a další lesní strašidla v pohádce) 
Vodníci v českých a moravských pohádkách 

1. třídy 
Strašidelný les (hejkalové, ježibaby, víly a další lesní strašidla v pohádce) 
Vodníci v českých a moravských pohádkách 
Zdeněk Smetana (ilustrace v dětských knížkách) 

2. a 3. třídy 
To slušné chování to mi strach nahání (dětská etiketa s úsměvem a hravě) 

4. a 5. třídy 
Z knihovničky prababičky (A. Kutinová, J. Karafiát, J. V. Pleva, E. Štorch, O. Sekora, J. 
Foglar, ukázky)  

6. a 7. třída 
Jaromír Tomeček (100. výročí narození kroměřížského rodáka) 

8. a 9. třída 
Jakub Arbes (povídání o autorovi romanet i básní) – objednávejte od března 06 
W. A. Mozart (před 250 lety se narodilo „zázračné dítě“) – objednávejte od března 06 
Tizian (zajímavosti o životě významného renesančního malíře) 

 
 2005 2006 Rozdíl 
Počet lekcí a besed 195 215 +20 
Počet dětí 3 743 4 300 +557 
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1.4.2 Spolupráce se školními družinami v Kroměříži  
      
(ŠD při ZŠ Zámoraví, 1 skupina ZŠ Komenského, 4 skupiny ze ZŠ Slovan, 3 skupiny ze ZŠ 
Zachar, 2 skupiny ze ZŠ Oskol, ŠD při speciální a praktické škole 1. máje, ŠD Církevní, ŠD při 
ZŠ a MŠ speciální v Kroměříži) 
           
 
 Humor a dobrodružství v příbězích o dětech 
 
1. Tajný deník naší party (všední i neobyčejné příběhy malých kamarádů) 
2. Mladí detektivové (děti luští zapeklité případy: Blyton, Kästner, Steklač, Koepitz, Friedrich) 
3. Vánoce (zvyky a tradice u nás a ve světě) 
4. Slepičí polévka pro dětskou duši (laskavé příběhy pro všechny děti) 
5. Žijí s námi nebo vedle nás? (soužití s handicapovanými dětmi v rodině a ve škole: Drijverová,  
Procházková) 
6. Naši zvířecí kamarádi (dobrodružství dětí a jejich čtyřnohých přátel) 
 
 
 
 
Z celkového počtu počet besed pro školní družiny 
 
  
 

 2005 2006 Rozdíl 
Počet školních družin 11 14 +3 
Počet besed 62 83 +21 
Počet žáků 1 137 1 703 +566 
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1.4.3 Soutěže 
 
1.4.3.1 Literární soutěž 
     V září 2006 jsme vyhlásili v Knihovně Kroměřížska 14. ročník literární soutěže ve vlastní 
tvorbě, obdrželi jsme 109 příspěvků v řeči volné i vázané na téma Příběh stromu. Výběrem 
tématiky tohoto ročníku literární soutěže jsme se připojili ke kampani Města Kroměříže Rok 
stromu. 
 
1.4.3.2 Klíč od bran partnerských měst               
     Od března do května 2006 jsme organizovali vědomostní a výtvarnou soutěž pro žáky 
základních, praktických a speciálních škol a studenty primy až kvarty gymnázií „Klíč od bran 
partnerských měst“. Také 4. ročník byl inspirován projektem Evropské komise EU s názvem 
PULMAN o spolupráci paměťových institucí na místní úrovni, tedy Arcibiskupského zámku, 
Muzea Kroměřížska, Okresního státního archivu v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska.  
Soutěž podpořilo Město Kroměříž, které stejně jako Knihovna Kroměřížska, si dalo za cíl zvýšit 
povědomí dětí o našich partnerských městech a jejich zemích: rakouském Kremsu, rumunském 
Ramnicu Valcea, polských Piekarech Slaskich, francouzském Chateaudunu a slovenské Nitře. 
Soutěžící odpovídali písemně na otázky knihovníků jmenovaných institucí, získávali razítka 
klíčků do účastnických průkazů. Soutěž Klíč od bran partnerských měst měla také výtvarnou 
část. V ní děti ztvárnily místa v zemích, v nichž máme partnerská města. Vědomostní části 
soutěže se zúčastnilo 36 děvčat a chlapců, výtvarné 75 dětí. Slavnostní vyhodnocení a předání 
cen proběhlo ve Státním okresním archivu v Kroměříži. 
 
1.4.3.3 Putování Karamelovou stezkou 
     V říjnu odstartovala v oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska vědomostní a 
zábavná soutěž inspirovaná knížkou Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu. Děti, kterých se 
do soutěže s názvem Putování Karamelovou stezkou přihlásilo přes padesát, plnily sedm úkolů, 
přičemž děvčata a kluci nad dvanáct let obdrželi téměř každý týden otázky dvě.     Každá 
soutěžní disciplína trvala jeden týden, takže v pátek 24. 11. 2006, po vyhodnocení posledního 
úkolu a sečtení bodů, přidělených pětičlennou porotou, jsme ocenili nejúspěšnější soutěžící a 
odměnili je sladkostmi, které se nám podařilo získat od firmy Nestlé v ČR.. 
 
1.4.3.4 Kamarádka knihovna 
     Také naše oddělení pro děti a mládež se zapojilo do nové celostátní soutěže „Kamarádka 
knihovna“. Děti vyplnily formuláře v knihovně, doma nebo ve škole. Ty nejšikovnější přinesly 
vyplněná vysvědčení i s kresbou nebo vlastnoručně vyrobená. Celkem jsme do soutěže zaslali 
214 formulářů.  
 
1.4.3.5 Děti pro Zemi 
     Tento název nesla ekologická a ekovýchovná soutěž pro žáky základních a speciálních škol 
Zlínského kraje, kterou Knihovna Kroměřížska vyhlásila v červnu 2006 již potřetí ve spolupráci 
se Zdravým městem Kroměříž, Sdružením pro ochranu přírodního a kulturního dědictví Locus  a 
ZO ČSOP Planorbis v Kroměříži.  
Soutěž jsme tématicky zaměřili na tyto kategorie: 
kategorie A:    voda, vzduch, les, zvířata 
kategorie B:    odpady, energie, doprava, suroviny 
     Mladší žáci měli za úkol vytvořit například ilustrované naučné příběhy (např. kresba, malba, 
puzzle, leporelo), pohádky, bajky a básničky a jejich prostřednictvím navrhnout, jak by lidé měli 
změnit své chování na Zemi.  
     Starší děti kreslily a malovaly komiksy, sestavovaly motivační hry s ekologickou tématikou 
nebo podávaly projektové návrhy pro zlepšení stavu v konkrétní oblasti životního prostředí. 
Celkem jsme obdrželi 83 prací od 106 soutěžících.     
     Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskutečnilo 4. října 2006 v konferenčním sále Knihovny 
Kroměřížska.      
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 1.4.4. Další zábavné a vzdělávací aktivity 
 
Čtenáři oddělení pro děti a mládež sami iniciují soutěžení formou vyplňování malých kvizů. 

V kvizech dětem předložíme 10 otázek. Někdy nabídneme 3 možné odpovědi. Kvizy 
zaměřujeme především na znalost literatury a orientaci ve fondu knihovny, nezapomínáme na 
oblíbená roční období: Literární hádání, Ahoj jaro!, Kdo to napsal? V knihovně jsem jako doma, 
Vánoční kviz atd. 
     Tradici v dětském oddělení má oslava Dne dětí a Mikulášská besídka. Děvčata a chlapci plní 
u několika stanovišť úkoly. Za sladké odměny  ochotně poznávají knižní hrdiny, skáčou v pytli, 
loví kapříky, dokreslují do slepé mapy, skládají puzzle atd.  

V roce 2006 jsme opět představili aktivity oddělení pro děti a mládež v celostátním i 
regionálním tisku. Spolupracujeme s Kroměřížským Zpravodajem, Týdeníkem Kroměřížska a 
INFOnovinami. Naše příspěvky se objevily v denících MF dnes a Zlínské noviny. Některé akce 
dětského oddělení knihovny si přečteme na webových stránkách města. 
 
Statistické ukazatele oddělení pro děti a mládež  
  
 2005 2006 Rozdíl 
Registrovaní čtenáři 1 851 1 862 +11 
Čtenáři do 15 let 1 631 1 637 +6 
Počet návštěvníků 26 881 24 598 -2 283 
Výpůjčky celkem  73 271 73 347 +76 
Naučná literatura pro dospělé 7 616 5 551 -2 065 
Beletrie pro dospělé 648 606 -42 
Naučná literatura pro děti            23 723 24 366 +643 
Beletrie pro děti 39 909 42 044 +2 135 
Z celkového počtu výpůjček periodik 15 979 16 231 +252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet výpůjček na1 registrovaného čtenáře do 15 let:  44,8 
Oddělení pro děti a mládež navštěvuje 43,6% čtenářů z celkového počtu dětí ve městě.  
 
    

  Oddělení pro děti a mládež spolupracuje rovněž při organizaci výtvarných soutěží. 
Knihovnice spoluhodnotí práce a instalují výstavy v prostorách knihovny. Rovněž v roce 2006 
pokračovala spolupráce s mateřským centrem Klubíčko, ekologickým centrem Planorbis a se 
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Zdravým Městem v Kroměříži. Oddělení pro děti a mládež navštěvují stále častěji školní 
kolektivy z okolních obcí. 
     Oddělení pro děti a mládež Knihovny  Kroměřížska si mimo jiné rozšířením nabídky 
mimoškolních aktivit a budováním kvalitního knižního fondu klade v příštím roce za cíl získat 
další čtenáře a zůstat v povědomí dětí z Kroměříže i okolí jako příjemné místo k jejich setkávání 
a trávení volného času. 
 
2. Oddělení zpracování fondů  
 
       Hlavní činnost oddělení spočívá v získávání dokumentů a jejich dalším zpracováním. 
Dokumenty získává knihovna převážně nákupem, dále dary. V oddělení jsou nejdříve všechny 
exempláře evidovány, je jim přiděleno přírůstkové číslo a signatura. Poté prochází knihovnickým 
zpracováním – katalogizací. Následuje technické zpracování, při kterém jsou knihy opatřeny 
signaturou na hřbetu knihy a obaleny. Takto zpracované knihy se předávají do oddělení úseku 
služeb. Provoz oddělení zabezpečují 3 pracovnice.  Pozornost je věnována také opravám 
poškozených knih a úpravě brožur. Menší opravy  jsou prováděny v knihovně, náročnější, tj. 
převazby se předávají knihařské dílně. Delší životnost brožur se zajišťuje jejich dodatečným 
sešitím. 
      Od r. 2003 je knihovna zapojena do projektu Kooperativní tvorba a využívání národních 
autorit. V rámci tohoto projektu bylo převzato a harmonizováno se slovníkem autorit v roce 2006 
5778 záznamů, 217 záznamů knihovna vytvořila a zaslala do souboru národních autorit v NK 
Praha. Smysl této činnosti spočívá především ve zkvalitnění vyhledávání v elektronickém 
katalogu Knihovny Kroměřížska. Koncem roku 2006 byla navázána spolupráce se Souborným 
katalogem ČR Caslin, od roku 2007 budou do katalogu zasílány pravidelně záznamy přírůstků 
knih. 
      V roce 2006 získala knihovna celkem 10 949 knihovních jednotek, z toho 9978 knih (včetně 
VF),  454 AV medií a 155 elektronických zdrojů (CD-ROM).  Do fondu Knihovny Kroměřížska 
bylo převedeno a zpracováno 3 613 svazků knih z pobočky Hradisko, Drahlov a Bílany. 
Zpracování fondu poboček bylo dokončeno na podzim r. 2006. 
 
Tematické složení přírůstků knih za rok 2006 a 2005 
 
 

Tematická skupina Rok 2006 Rok 2005 
Naučná 2569 2618 
Beletrie 2304 2527 
Mládež naučná 437 453 
Mládež beletrie 986 1049 
Hudebniny 19 10 
Celkem 6315 6657 
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Tematické složení fondu knihovny 
 
 

Tematická skupina Rok 2006 Rok 2005 
Naučná 43796 42125 
Beletrie 48968 47835 
Mládež naučná 8213 7853 
Mládež beletrie 15648 15266 
Hudebniny 368 349 
Celkem 116993 113428 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knihovna v roce 2006 zakoupila 5773 svazků knih v hodnotě 1 386 312 Kč, nákladová cena 
činila 1 058 316 Kč. Darem a jiným nabytím  získala 499 svazků knih. Vyřazeno bylo 4876 
knihovních jednotek. 
 
 

 2006 2005 
Náklady 1 058 316 1 046 703 Kč 
Úspora 383 093 Kč 324 136 Kč 
Celkem 1 441 409 Kč 1 370 839 Kč 
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2.1 Výměnný fond 
 
 

 2006 2005 
Náklady 555 129 Kč 540 628 Kč 
Úspora 203 341 Kč 188 340 Kč 
Celkem 758 470 Kč 728 968 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav knihovního fondu včetně poboček a výměnného fondu 
 
 

Tematická skupina 2006 2005 
 

Naučná 56425 53926 
Beletrie 78637 75539 
Ostatní dokumenty 8320 7844 
Celkem 143382 137309 
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2.2 Další činnost oddělení v roce 2006 
 
Průběžně a dle potřeby  byl aktualizován a opravován knižní fond. 
 
Školení a semináře: 

1. Účast na semináři ke Koncepci Souborného katalogu ČR do roku 2010, který pořádala 
Národní knihovna ČR 

2. Oddělení katalogizace proškolilo pracovnice knihovny Kvasice v systému Clavius 
 

 
3. Pobočky knihovny  
 
Srovnání statistických výsledků – pobočky Knihovny Krom ěřížska 
 
V sumárních výsledcích, ve sledovaných ukazatelích statistiky – návštěvnost a výpůjčky je u 
poboček Knihovny Kroměřížska (městské i v integrovaných obcích)  zaznamenán nárůst ve 
srovnání s rokem 2005. Pokles je zaznamenán v počtu registrovaných čtenářů 
 
 
 2005 2006  Rozdíl 
čtenáři 473 435 -38 
návštěvníci 4 238 5 002 +764 
výpůjčky 12 278 13 922 +1 644 
 
 

 čtenáři  návštěvníci  výpůjčky 
  2005 2006  Rozdíl  2005 2006  Rozdíl  2005 2006  Rozdíl 
Oskol 94 103 +9  811 1 087 +276  2 915 4 934 +2 019 
Lutopecká 53 58 +5  1 336 1 409 +73  3 285 4 090 +805 
Nitranská 65 16 -49  297 340 +43  1 592 1 340 -252 
Kotojedská 15    86   212  
            
Bílany 52 51 -1  317 669 +352  776 777 +1 
Drahlov 23 27 +4  194 193 -1  104 145 +41 
Hradisko 33 33   155 40 -115  886 104 -782 
Postoupky 53 62 +9  360 611 +251  988 988  
Těšnovice 52 56 +4  301 374 +73  861 848 -13 
Trávník 33 29 -4  381 279 -102  659 696 +37 
celkem 473 435 -38  4 238 5 002 +764  12 278 13 922 +1 644 
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3.1 Pobočky ve městě: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oskol – pobočka je umístěna uprostřed sídliště naproti ZŠ Oskol, je vybavena veřejným 
internetem. Fond je profilován pro nejmenší děti a vyšší věkovou kategorii občanů. V průběhu 
roku 2006 se mírně zvýšila návštěvnost pobočky, která půjčuje 2x týdně. Počet zaregistrovaných 
čtenářů se zvýšil o devět a výpůjčky o 2019 svazků. Fond pobočky byl pravidelně aktualizován 
výměnným fondem. 
 
Zachar – výpůjční místo v Domě s pečovatelskou službou slouží obyvatelům, kteří v něm 
dlouhodobě bydlí. Jedná se o hendikepované občany, kteří nemohou docházet do knihovny. 
V roce 2006 došlo k poklesu zapsaných čtenářů. V následujícím roce bude důležité individuelně 
pracovat s každým obyvatelem domu s pečovatelskou službou a nabízet služby knihovny 
adresně.  
 
Barbořina – pobočka slouží obyvatelům pensijního domu a okolí. Je otevřena 2x týdně, 
obyvatelům je nabízen přístup k internetu. Pobočka byla rozšířena o další místnost, čímž došlo 
k rozšíření nabídky dle požadavků uživatelů. Ve všech sledovaných ukazatelích přinesla tato 
změna nárůst. 
 
 
3.2 Pobočky mimo město v roce 2006: 
 
Bílany – ve statistických výsledcích je zaznamenán mírný pokles u registrovaných čtenářů. 
Potěšitelná je skutečnost, že knihovnu navštívilo o 352 návštěvníků více, než v loňském roce. 
Výpůjčky jsou shodné s rokem 2005.  Pobočka byla přestěhována do nově zrekonstruovaných a 
větších prostor a vybavena novým nábytkem. Prostředí se stalo příjemnějším pro návštěvníky. 
Uživatelé mají k dispozici stanici s přístupem na  internet. Knižní fond byl aktualizován, zapsán 
do databáze Knihovny Kroměřížska, nově přebalen. Pro vyhledávání titulů je možné použít 
elektronický katalog, který je k dispozici na webové stránce Knihovny Kroměřížska. Nabídka 
knihovního fondu byla rozšířena  o 500 titulů z výměnného fondu. 
 
Drahlov – ve statistických ukazatelích je zaznamenán nárůst u registrovaných čtenářů  
i výpůjček. Ve srovnání s rokem 2005 navštívilo knihovnu o jednoho čtenáře méně. Knihovna 
byla vymalována, zrekonstruována, v závěru r. 2006 byla pro uživatele zpřístupněna stanice 
veřejného přístupu k internetu. Knihovní fond byl v r. 2006 počítačově zpracován, zapsán do 
databáze fondu Knihovny Kroměřížska. Pro vyhledávání titulů je možné použít elektronický 
katalog. Knihovnu využívají převážně děti a právě pro ně knihovnice připravuje soutěže v řešení 
kvízů, malování na chodníku, táborák ke Dni dětí i na ukončení prázdnin. 
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Hradisko – pobočka byla od listopadu 2005 uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy  
a zlepšení interiéru knihovny. Nově zrekonstruovaná a vybavená novým nábytkem byla otevřena 
počátkem listopadu 2006. Tento fakt ovlivnil i  pokles v dosažených výsledcích knihovny za r. 
2006. Knihovní fond byl v průběhu roku aktualizován, počítačově zpracován. Nabídka stálého 
knihovního fondu byla rozšířena o 400 titulů z výměnného fondu. 
 
Postoupky – v porovnání s rokem 2005 dosáhla knihovna nárůst ve sledovaných ukazatelích 
registrovaní čtenáři a návštěvníci. Výpůjčky jsou shodné s r. 2005. V knihovně je k dispozici 
počítačové pracoviště s vysokorychlostním internetem. Knihovní fond je počítačově zpracován, 
zapsán do databáze fondu Knihovny Kroměřížska. Pro vyhledávání titulů je možné použít 
elektronický katalog knihovního fondu pobočky.  Knihovnice spolupracuje s mateřskou školou 
v obci. 
 
Těšnovice – v porovnání s rokem 2005 je zaznamenán nárůst v registrovaných čtenářích, 
návštěvnících, ale pokles ve  výpůjčkách. Knižní fond byl v průběhu r. 2006 aktualizován, 
počítačově zpracován, nově obalen. Zápisem knihovního fondu do databáze Knihovny 
Kroměřížska získala knihovna v Těšnovicích také možnost vyhledávání dokumentů v el. 
katalogu, který je dostupný na webové stránce Knihovny Kroměřížska. Knihovna umožňuje 
uživatelům přístup k internetu. 
 
Trávník  – ve sledovaných ukazatelích čtenáři a návštěvníci je zaznamenán oproti r. 2005 pokles. 
Mírný nárůst je vykázán u výpůjček. Fond pobočky je zpracován počítačově. Předností 
počítačového zpracování fondu je el. katalog knihovny, který umožňuje rychlou orientaci a 
vyhledávání dokumentů. Je dostupný na webové stránce Knihovny Kroměřížska.  Knihovna 
nabízí uživatelům přístup k veřejnému internetu. 
 
V roce  2006 dosáhla výrazných estetických změn pobočka v Hradisku. Knihovna Kroměřížska 
se stala partnerem projektu Vysokorychlostní internet, který v r. 2005 připojil pobočku 
v Postoupkách, v r. 2006 pobočku v Bílanech, Drahlově, Těšnovicích a Trávníku. Pobočka 
v Hradisku bude připojena na internet v průběhu r. 2007. 
V r. 2006 byl dokončen zápis knihovního fondu poboček do databáze Knihovny Kroměřížska. 
Ve fondech jednotlivých poboček lze vyhledávat dokumenty prostřednictvím elektronického 
katalogu, který je dostupný na webové stránce Knihovny Kroměřížska. 
 
 
 
4. Projekty 
V této kapitole jsou popsány všechny projekty, na kterých knihovna pracovala v průběhu roku 
2006. Popis obsahuje název projektu, stručné hodnocení, jména zaměstnanců, kteří se přímo na 
projektu podíleli a délku trvání projektu. Projekty jsou řazeny chronologicky dle zahájení. 
 
VISK 8 /realizace 2006/ 
V rámci projektu, který podává každoročně Národní knihovna ČR, vzniklo konsorcium, které 
žádá  finanční úhradu části nákladů vzniklých při využívání českých informačních databází 
Anopress, ČTK a to včetně archivu. 
Realizátorka projektu: Dr. Š. Kašpárková 
 
Regionální funkce /realizace 2006/ 
Proběhlo financování přes Krajský úřad ve Zlíně, který podpořil regionální funkce veřejných 
knihoven v celkové výši 2,033 tis.Kč. Knihovna Kroměřížska je pověřenou knihovna Zlínského 
kraje a zajišťuje regionální funkce pro okres Kroměříž. Smlouva o financování byla uzavřena 
mezi Krajským úřadem ve Zlíně a Městským úřadem v Kroměříži. 
Realizátorky projektu: Mgr. I. Drobníková, Dr. Š. Kašpárková, M. Pagáčová 
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Centrum celoživotního učení /realizace 09/2005-08/2007/ 
Projekt byl podpořen státním rozpočtem a rozpočtem Evropského sociálního fondu. Byl podán 
do operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a opatření 1.1 Podpora aktivní politiky 
zaměstnanosti. Probíhal v celém průběhu roku 2006 vyjma července a srpna. 
Realizátorky projektu: Dr. Š. Kašpárková – manažerka projektu; Mgr. D. Hebnarová - vedoucí 
projektu; M. Pagáčová – ekonomka projektu; Ing. E. Typltová – lektorka 
 
Projekt Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje /realizace 09/2006-06/2007/ 
 

 
 
 

Knihovna Krom ěřížska se v září 2006 stala partnerem Zlínského kraje při realizaci aktivit 
projektu SROP 3.3 – Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje -  pro cílovou skupinu 
neziskový sektor na území okresu Kroměříž. 
Hlavním cílem projektu je vytvoření regionálního partnerství, které umožní efektivně využívat 
stávající, ale především budoucí zdroje, umožní posílení absorpční kapacity místních a 
regionálních orgánů při programování a posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při 
přípravě a realizaci projektů do SF EU. V praxi to znamená snahu o co možná největší počet 
podaných, schválených a realizovaných projektů, hrazených ze Strukturálních fondů EU, které 
přispějí k rozvoji regionu a spokojenosti jeho občanů. 
V rámci projektu neziskovým organizacím zdarma nabízíme: akreditovaná školení, workshopy, 
přednášky, setkání u kulatých stolů,  pravidelné konzultace v Informačním projektovém a 
poradenském centru, a další aktivity. 
 
Aktivity realizované v rámci projektu v období září – prosinec 2006: 
 
Kulaté stoly: (září, říjen 2006): 

1) Vzdělávací potřeby NNO – 28 účastníků  
2) Partnerství NNO s veřejnou správou -  31 účastníků 
3) Partnerství NNO v oblasti životního prostředí  – 45 účastníků 
4) Partnerství NNO v sociální oblasti – 34 účastníků 

Výstava Nevládních neziskových organizací: (říjen 2006)  
 svou činnost prezentovalo více než 50 nevládních neziskových organizací Kroměřížska 
Semináře: 
Strukturální fondy EU - možnosti čerpání (prosinec 2006) - 15 účastníků 
Akreditovaná školení: 
Projektová gramotnost v neziskovém sektoru  - 10.11.2006 - 25 účastníků; 24.11.2006 – 16 
účastníků 
Konzultace: 
Informační projektové a poradenské centrum -  k projektovým záměrům :  20 konzultačních  
hodin 
Publikace:  
Adresář nevládních neziskových organizací Kroměřížska (září 2006) - vydán v nákladu 1000 ks 
- obsahuje informace a kontakty na 400 nevládních neziskových organizací okresu Kroměříž 

Databáze organizací:   
- zahrnuje 400 neziskových organizací okresu Kroměříž  
- databáze v Excelu 
-  pravidelná aktualizace 
-  bude součástí připravované krajské databáze nevládních neziskových organizací 

Souborný katalog pro okres Kroměříž – projekt byl podán v prosinci 2006 do VISK3. 
Realizátorky projektu: PhDr. Š. Kašpárková, Mgr. D. Hebnarová, G.R. Janošová, DiS., 
M. Pagáčová 
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5. Sponzoři 
NESTLÉ a.s. – firma podpořila soutěž pro děti a předala knihovně cukrovinky ve výši 3.000,-
Generální konzulát Slovenské republiky v České republice zakoupil slovenské časopisy, 
slovenské knihy a denník SME (roční předplatné). 
 
6. Zahraniční návštěvy v r. 2006 
Návštěva z partnerského města Chateaudun a Nitra. 
 
7. Regionální funkce (dále jen RF) v okrese Kroměříž  v roce 2006 
 
Základním cílem programu podpory je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických  
a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven v kroměřížském 
regionu. 
V roce 2006 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna – 
Knihovna Kroměřížska. 
V Knihovně Kroměřížska bylo od 1.1. 2003 vybudováno regionální pracoviště. 
Pro výkon regionálních funkcí pro knihovny okresu je smluvně pověřena Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše ve Zlíně. Rozsah výkonu RF je stanoven ve smlouvě. 
Finanční částka přidělená Zlínským krajem na regionální funkce pro okres Kroměříž na  
r. 2006 činila 2. 033.000 Kč. 
Regionální funkce zajišťovali zaměstnanci regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska 
v přepočteném stavu  3,9. 
Na zajišťování a poskytování regionálních služeb v regionu se podílely i profesionální knihovny: 
Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem, Městská knihovna Holešov, Městská knihovna v 
Chropyni, Městská knihovna v Koryčanech, Městská knihovna Morkovice a Místní knihovna  
Zdounky. Na základě uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným typem a rozsahem služeb) 
vykonávaly vybrané regionální funkce pro obsluhované knihovny s neprofesionálním 
knihovníkem (obecní/místní knihovny). 
Pro rok 2007 byla k datu 26.9.2006 vypovězena ze strany zřizovatele Místní knihovny ve 
Zdounkách (Obec Zdounky) Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci 
regionálních funkcí. 
Vykonané služby RF byly čtvrtletně uhrazeny na základě faktury (výjimka – I. pololetí r. 2006). 
V roce 2006 Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 
109 zaregistrovaných základních knihoven a jejich poboček. Ve IV.čtvrtletí r. 2006 byla 
zaregistrována v Evidenci knihoven na MK ČR Obecní knihovna Ludslavice. Ve IV.čtvrtletí r. 
2006 přibyla ke 108 obsluhovaným knihovnám a v rámci služeb regionálních funkcí byla 
obsluhována i tato knihovna. 
Služby poskytované základním knihovnám odpovídají standardu kvality a kvantity regionálních 
funkcí pro pověřené knihovny. 
Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných 
knihoven v okrese, pomáhala zajistit kvalitu knihovnických služeb a zajistit dostupnost 
veřejných knihovnických a informačních služeb občanům kroměřížského regionu. Místní 
knihovna obce Kvasice zahájila  v rámci projektu VISK3 automatizaci KF, zápis dokumentů a 
vytváření el. databáze knihovny. 
V r. 2006 rozhodlo zastupitelstvo obce Pačlavice zrušit již dlouhodobě nepracující pobočku 
knihovny Pačlavice - Místní knihovnu Pornice. V  knihovně byla provedena aktualizace a revize, 
knihovní fond byl přeznačen, nově přebalen a přepsán do Přírůstkového seznamu knihovny 
Pačlavice a její pobočky ve Lhotě.  
Přestěhována do nových prostor byla knihovna: Ludslavice. 
Zrekonstruovány byly prostory knihoven: pobočky KK – Hradisko, Drahlov, Lutopecká, dětské 
oddělení Městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem. 
Novým knihovnickým nábytkem byla vybavena Obecní knihovna Roštění, pobočka KK  
Hradisko. 
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Knihovnice regionálního úseku Knihovny Kroměřížska se podílely na přípravě i přestěhování  
knihoven do nových prostorů, i na práci s knihovním fondem. 
V průběhu roku 2006 byl realizován projekt “Širokopásmový Internet obcím Zlínského kraje“ - 
vybavení připojených knihoven k síti Internet výpočetní technikou a vytvoření míst s veřejně 
přístupným internetem v knihovnách. K datu 31.12.2006 je v okrese Kroměříž připojeno 77 
knihoven a poboček. 
 
7.1 Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Kroměříž 
2006 
 
7.1.1 Poradenská a konzultační činnost 
- bylo uskutečněno celkem 445 akcí, tj.138 metodických návštěv, z toho 52 jednání 
s provozovateli knihoven. Dále bylo poskytnuto 307 konzultací, z toho 74 jednání 
s provozovateli knihoven.  Obslouženo bylo 95 knihoven. 

 
7.1.2 Statistika knihovnických činností 
- Knihovna Kroměřížska a profesionální knihovny zpracovaly 76 statistických výkazů  
a sumářů KULT V 12.01 registrovaných knihoven za rok 2005. Celkem obslouženo 109 
knihoven. Pro NIPOS a další statistické zpracovávání byly zpracovány i výkazy 
nezaregistrovaných knihoven a výkazy za knihovny, které nevykazují činnost, ale jen knihovní 
fond za rok 2005. Výkazy těchto knihoven nejsou zahrnuty v uvedeném celkovém počtu 76 
zpracovaných výkazů. Knihovny nejsou započítány do počtu obsloužených knihoven. 

 
7.1.3 Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 
-Knihovna Kroměřížska uspořádala 6 vzdělávacích akcí pro profesionální a dobrovolné 
knihovníky okresu Kroměříž v celkovém počtu 19 vyučovacích hodin, přítomno bylo 92 
účastníků. Z toho v rámci regionálních funkcí  proběhly 4 odborné semináře (pro neprofesionální 
knihovníky) v počtu 8 vyučovacích hodin, účastníků bylo 29. Obslouženo bylo 40 knihoven. 
Odborné semináře pro neprofesionální knihovníky proběhly ve střediskových knihovnách 
okresu. 
- knihovníkům byla nabídnuta možnost dalšího vzdělávání na vzdělávacích akcích v rámci kraje. 
 
7.1.4 Porady: 
- bylo uspořádáno 5 porad pro profesionální i neprofesionální knihovníky, zúčastnilo se 49 
knihovníků. Obslouženo bylo 14 knihoven. 
 
7.1.5 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce 
-stav výměnného fondu v Knihovně Kroměřížska ke 31.12.2005 byl 14 779 knihovních jednotek. 
Přírůstek za rok 2006, ke dni 31.12.2006 činí 3 663 knihovních jednotek. Úbytek za rok 2006 
nebyl. 
Stav výměnného fondu v Knihovně Kroměřížska ke dni 31.12.2006 byl 18 442 kj. 
 
7.1.5.1 Cirkulace výměnných fondů 
- v r. 2006  bylo expedováno 245 výměnných souborů, obsahujících 13 488 knihovních 
jednotek. Obslouženo bylo 101 knihoven.Cirkulace je prováděna dle daného standardu. Počet 
knih je ve většině souborů 60 svazků, pouze v několika případech je 30 svazků. Individuálně a 
dle zájmu knihovníků obsluhovaných knihoven byly počty svazků navýšeny na základě 
domluvy. Dle požadavků neprofesionálních  knihoven byly soubory doplňovány tématicky, 
rozšířeny o druh literatury, která v knihovně chybí  a je čtenáři žádána. Knihovníci mají možnost 
využít pro informovanost el. databázi svazků výměnného fondu, která je zpřístupněna na 
webových stránkách Knihovny Kroměřížska, 
-registrujeme i případy, kdy si knihovníci obsluhovaných knihoven vybírali knihy z VF přímo 
v Knihovně Kroměřížska. Dle zájmu a požadavků knihovníků bylo do obsluhovaných  knihoven 
dodáno i více souborů. 
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- v počtu knihovních jednotek jsou zahrnuty i výpůjčky výukového kurzu (CD ROM), který byl 
v rámci výměnného fondu půjčen neprofesionálním knihovnám. 
- protokol pohybu výměnného fondu byl v r. 2006 zpracován v modulu – výměnné soubory- 
integrovaného knihovního systému Clavius.  
Využití výměnných souborů bylo nabídnuto i profesionálním knihovnám. Pravidelně využívá a 
rozšiřuje nabídku kmenového KF Městská knihovna v Hulíně. 
Rozšířené soubory z výměnného fondu byly jednorázově na dobu 1 roku zapůjčeny i pobočkám 
knihovny Kroměřížska – Bílany, Hradisko, Trávník, Lutopecká.  
 
7.1.6 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 
- byla poskytnuta 38 knihovnám. Bylo zrevidováno 34 137 knihovních jednotek v 16 
knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného plánu revizí na aktuální rok. Mimo plán revizí 
byla provedena revize KF v Obecní knihovně na Rusavě, na žádost zřizovatele. Všechny revize 
v neprofesionálních knihovnách byly provedeny klasickým způsobem, bez využití PC. 
- v 17  knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu. 
- přebaleno a zpracováno bylo 16 643 knihovních jednotek ve 32 knihovnách. 
- vyřazeno bylo 3 279 knihovních jednotek ve 20 knihovnách. 
7.1.7 Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí 
- prof. knihovníky bylo nakoupeno 241 svazků pro 5 obsloužených knihoven. 
- zaevidováno a zpracováno bylo 3 297 přírůstků pro 35 obsloužených knihoven. 
Nákup knih ve většině případů provádí sami provozovatelé nebo knihovníci obsluhovaných 
knihoven. 

 
7.1.8 Servis výpočetní techniky 
- Knihovna Kroměřížska zajišťuje pro obsluhované knihovny servis SW LANIUS, Clavius. 
- v roce 2006 proběhly 4 akce. Obslouženy byly 2 profesionální knihovny.  
 
7.2 Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 
- pro 107 obsloužených knihoven bylo najeto 4 088 km v rámci výkonu regionálních funkcí. 
Jednalo se především o rozvoz výměnných souborů, opravených a přebalených knih, revize, 
metodické návštěvy a jednání se zřizovateli obsluhovaných knihoven. 

 
Informace o regionálních funkcích jsou přístupné na webových stránkách Knihovny 
Kroměřížska. 
Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska  zajistilo distribuci darů, informačních materiálů i 
knih z projektu Česká knihovna. 
Pracovní prostory zaměstnanců regionálního úseku byly vybaveny regálovým systémem, který 
umožňuje maximální využití daného prostoru, novým nábytkem a jedno pracoviště novým 
počítačem. 
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8. Ekonomické ukazatele, majetek  
 
 
Finanční hodnocení  
  
  Celkové výnosy v roce 2006 13 511 838,55 Kč                  
  z toho: vlastní výnosy z prodeje služeb 611 017,00 Kč                       
              ostatní výnosy  41 662,45 Kč                         
              knihovní fond – dary 44 145,20 Kč                         
              věcné dary 3 241,20 Kč 
              finanční dar 3 000,00 Kč                            
              účelově poskytnuté příspěvky od jiných subjektů 47 438,50 Kč                       
              příspěvek na provoz od zřizovatele 9 507 000,00 Kč                    
              příspěvek ze SR, ESF na projekt Centrum celož. Učení 904 651,80 Kč 
              projekt  Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje  316 682,40 Kč 
              účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 2 033 000,00 Kč                    
- Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta Zlínským 

krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž). 
- Příspěvek (finanční podpora z veřejných prostředků) na projekt Centrum celoživotního učení 

je z Evropského sociálního fondu se spolufinancováním státního rozpočtu – poskytovatelem je Úřad 
práce ve Zlíně. Finanční prostředky na uvedený projekt budou průběžné poskytovány do 31. 8. 2007. 

- V projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje jsme v pozici projektového  partnera, 
finanční prostředky získáváme od Zlínského kraje na základě naší fakturace. 

Účelově poskytnuté příspěvky od jiných subjektů: SKIP Brno na „Setkání knihovníků-seniorů“, Město 
Kroměříž na soutěž „Děti pro zemi“ aj. 

Celkové náklady v roce 2006 13 510 701,39 Kč                

  
  Nákup knihovního fondu celkem 1 844 120,48 Kč                    
  z toho:  knihy 1 061 854,20 Kč 
               časopisy 119 330,68 Kč                       
               AV media 107 659,60 Kč                       
              CD ROMy 150,00 Kč                          
              výměnné soubory knih 555 126,00 Kč     
Nákup knihovního fondu byl oproti roku 2005 vyšší jak z rozpočtu knihovny, tak i z účelové dotace na 

zajištění regionálních funkcí (výměnné soubory), celkem o 34 296,-- Kč. 
Hospodaření knihovny bylo v roce 2006 vyrovnané a všechny dotace a příspěvky 

vyúčtovány v daných termínech. 
 
 
Stav majetku k 31. 12. 2006 podle jednotlivých majetkových účtů: 
               dlouhodobý hmotný majetek 2 882 033,04 Kč                    

               drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 137 568,85 Kč                    
               dlouhodobý nehmotný majetek 158 025,00 Kč                       
               drobný dlouhodobý nehmotný majetek 128 000,75 Kč                       
  

celkem 9 305 627,64 Kč 
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9. Statistika 
 
Srovnání statistických výsledků - Knihovna Kroměřížska + pobočky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2005 2006 Rozdíl 
Knihovní fond 144 935 152 241 +7 306 
    
Čtenáři 8 233 8 225 -8 
Čtenáři do 15 let 1 996 2 023 +27 
Návštěvníci 132 732 129 402 -3 330 
    
Výpůjčky 390 358 390 297 -61 
NL-dospělí čt. 162 096 161 610 -486 
B - dospělí čt. 145 365 147 842 +2 477 
NL - děti 24 628 25 378 +750 
B - děti 42 705 45 046 +2 341 
Ostatní dokumenty 15 564 10 421 -5 143 
    
Výpůjčky periodik 85 278 87 950 +2 672 
    
Meziknihovní výpůjční 
služba    
požadavky z jiných 
knihoven 724 851 +127 
požadavky jiným 
knihovnám 271 247 -24 
    
Vzdělávací a výchovné 
akce 420 451 +31 
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Knihovní fond 
Knihovna Kroměřížska, včetně poboček je nárůst……………….…7 306 svazků 
 
Výpůjčky 
Knihovna Kroměřížska, včetně poboček je pokles ………………….    61 výpůjček 
 
Čtenáři 
Knihovna Kroměřížska, včetně poboček je pokles…………………….   8 čtenářů 
 
Návštěvnost 
Knihovna Kroměřížska, včetně poboček je pokles…………………..3 330 návštěvníků 
 
 
 
10. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí 
 
Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu: 
Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková 
Ekonomický úsek – Miroslava Pagáčová - ekonomka 
Úsek služeb – Mgr. Daniela Hebnarová – zástupkyně ředitelky 
Oddělení zpracování fondů – Vladimíra Záhořáková 
Úsek regionálního knihovnictví – Mgr. Ivana Drobníková 
Centrum celoživotního učení – ved. pracoviště Mgr. Eva Typltová – oddělení je součástí úseku 
služeb 
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11. Zaměstnanci 
Avramova Antoaneta 
Bosáková Soňa 
Bráblíková Kamila 
Drobníková Ivana Mgr. 
Dvořák Petr Bc.  
Fialová Hana 
Hebnarová Daniela Mgr. 
Janošová Gabriela R. DiS. projekt od 12.9.2006 do 30.6.2007 
Jedruchová Zita 
Kašpárková Šárka PhDr. 
Korandová Zdeňka (1/2 úvazek) 
Kyller Oldřich 
Mahel Richard Mgr. 
Mahel Robert Mgr. 
Mášová Svatava (1/2 úvazek) 
Okálová Lada  
Pagáčová Miroslava 
Parobková Jaroslava 
Pavlíková Lucie   
Roubalíková Vladimíra  
Rýdlová Kamila  
Tomková Judita (1/2 úvazek) 
Typlt Kamil Ing. 
Typltová Eva Mgr. projekt 1.12.2005 – 31.8.2007 
Vondrášková Iveta DiS.(zástup za MD) 
Vymětalová Petra 
Zapletal David Mgr. 
Záhořáková Vladimíra 
Zlámalová Monika 
 
Ženy na mateřské dovolené: 
Koppová Petra 
 
Rozvázán pracovní poměr:  
Lucassenová Petra  
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12. AKCE 2006 
 
LEDEN 
4.1. – 27.1 – „Putování Čínou“ výstava fotografií PhDr. Jiřího Večeři 
11.1. – HUDEBNÍ AKADEMIE - George Bizet: Carmen – poslechový pořad 
11.1. Zahájení prvního vzdělávacího modulu Centra celoživotního učení 
13.1. „Putování Čínou“ beseda spojená s výstavou fotografií z cest PhDr. Jiřího Večeři 
26.1. AKADEMIE III. VĚKU – Obnovitelné zdroje: přednáška J. Suma 
26.1. Burza knih 
 
ÚNOR 
1.2. Hudebník a skladatel H. I. F. Biber a Kroměříž – přednáška Mgr. Antonína Lukáše 
s hudebními ukázkami 
8.2. HUDEBNÍ AKADEMIE – Gaetano Donizetti: Favoritka – poslechový pořad 
23.2. AKADEMIE III. VĚKU – povídání na historické téma 
23.2. Burza knih 
 
BŘEZEN 
- měsíc internetu 
6.3. „Mentální anorexie a bulimie – dvě hluboké propasti“ – vernisáž autorské výstavy fotografií 
Lukáše Horkého ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem ve Zlíně, pracovištěm Kroměříž 
a Pedagogickou- psychologickou poradnou Kroměříž – do 10.3. 
8.3. HUDEBNÍ AKADEMIE – Ludwig van Beethoven: Fidelio – poslechový pořad 
14.3. „Knihy, noviny, časopisy“ – francouzská literatura v originálech i v překladech – výstava 
pořádaná v rámci celosvětových dnů frankofonie 
30.3. AKADEMIE III. VĚKU – Marie von Ebner-Eschenbach: přednáška  Mgr. Daniely 
Hebnarové 
 
DUBEN 
3.4. Zahájení druhého vzdělávacího modulu Centra celoživotního učení 
5.4. HUDEBNÍ AKADEMIE – Juan Diego Floréz: operní recitál peruánského tenoristy – 
poslechový pořad 
10.4. – 21.4. – Velikonoční Jarmark - výstava výrobků žáků kroměřížských speciálních škol 
20.4. „Týden pro Zemi“ zahájení výstavy s ekologickou tématikou ve spolupráci s ČSOP 
Planorbis 
20.4. „Děti pro Zemi“ vyhlášení ekologické soutěže pro děti 
20.4. „Lásky Petra Bezruče“ literární pořad ve spolupráci s Klubem přátel poezie 
24.4. „Udržíme se trvale“ beseda se sociologem PhDr. Janem Kellerem ve spolupráci se 
Zdravým městem Kroměříž 
27.4. AKADEMIE III.VĚKU – O přátelství TGM s ředitelem opavské psychiatrické léčebny Dr. 
R. Boeckem – přednáška Dr. R. Grumlíka 
27.4. Burza knih 
 
KVĚTEN 
2.5. Klubový večer Klubu UNESCO Kroměříž a kroměřížských přidružených škol k UNESCO 
4.5. „Fotky ze šuplíku Staně Domanského“ vernisáž výstavy fotografií kroměřížského fotografa 
– výstava v prostorách knihovny do 31.5. 
10.5. HUDEBNÍ AKADEMIE – Giacomo Puccini: Madam Butterfly – poslechový pořad 
16.5. „Klíč od bran partnerských měst“ vyhodnocení vědomostní a výtvarné soutěže pro děti o 
historii a současnosti partnerských měst: Chateaudun, Nitra, Krems, Pieakary Slaskie a 
Ramnicu-Valcea 
25.5. AKADEMIE III. VĚKU – O cestování i zdraví – přednáška  
Dr. J. Kvapilíka 
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26.5. „Člověk, řemeslo a víno v tradici regionu“ historie osídlení oblasti, vztah člověka a přírody 
v minulosti a nyní – přednáška ve spolupráci s ČSOP Planorbis 
29.5. „Využití dotací Evropské unie v Kroměříži“ seminář pořádaný v rámci projektu Partnerství 
pro novou strategii Zlínského kraje 
31.5. „Zábavné soutěžní odpoledne“ dětský den v odd. pro děti 
 
ČERVEN 
5.6. „Den životního prostředí“ ekologická výstava ve spolupráci s ČSOP Planorbis 
5.6. – 19.6. Výstava keramiky a výtvarných technik členek výtvarného kroužku Centra pro 
seniory a zdravotně postiženou mládež 
7.6. HUDEBNÍ AKADEMIE – Gioacchino Rossini: Popelka – poslechový pořad 
8.6. „Ekoporadenství a perspektivní poradenství“ odborný seminář ve spolupráci s Krajským 
úřadem Zlínského kraje a Ekoporadnou ZO ČSOP KOSENKA 
9.6. „ Studentské nepokoje v Paříži“ přednáška starosty družebního města Chateaudun Alaina 
Venota – tlumočení zajištěno 
9.6. „Polská kniha“ výstava polské literatury v rámci Dnů polské kultury 
22.6. AKADEMIE III. VĚKU – ukončení 12. Ročníku 
29.6. Burza knih 
 
SRPEN 
16.8. – 18.8. Setkání knihovníků – seniorů ČR 
 
ZÁŘÍ  
5.9. Veřejné měření glykémie občanů v KM – ve spolupráci se Svazem diabetiku KM a se 
Zdravým městem Kroměříž 
6.9. HUDEBNÍ AKADEMIE – Giuseppe Verdi: Macbeth – poslechový pořad 
12.9. „Čtení z mého psaní“ beseda s kroměřížskou výtvarnicí Jiřinou Malackovou spojená 
s výstavou kreseb 
12.9. „Diskusní fórum zdravého města – Veřejná správa, podnikání a služeb“ – setkání 
s představiteli města 
18.9. „Na kole kolem světa za 450 dní“ beseda s cykloturistou Janem Kozákem 
21.9. AKADEMIE III. VĚKU – zahájení 
21.9. „Diskusní fórum zdravého města – životní prostředí, doprava“  - setkání s představiteli 
města 
26.9. „Diskusní fórum  - vzdělávání, kultura“ – setkání s představiteli města 
27.9. „Děti pro Zemi“ slavnostní vyhodnocení ekologické soutěže 
29.9. „Imatrikulace“ zahájení studia Univerzity III. věku pro seniory na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně 
 
ŘÍJEN  
2.10. 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR – vernisáž výstavy NO, NNO, křest Adresáře 
neziskových organizací Kroměřížska  
2.10 – 9.10. TÝDEN KNIHOVEN: 
Kamarádka Knihovna – celotýdenní zábavná literárně vědomostní soutěž 
Putování karamelovou stezkou – soutěžní klání inspirované knihou „Karlík a továrna na 
čokoládu“ dětské odd. 
Děti pro Zemi – vyhodnocení literátní a výtarné soutěže 
3.10. „Diskusní fórum – sociální oblast, zdravý životní styl“ – setkání s představiteli města 
4.10. HUDEBNÍ AKADEMIE – Antonín Dvořák: Rusalka – poslechový pořad 
4.10. „Děti pro Zemi“ slavnostní vyhodnocení ekologické soutěže 
5.10. UNIVERZITA III. VĚKU – Psychologie a zdraví – 1. Přednáška 
10.10. „Kompostování“ přednáška ve spolupráci s obč. sdružením EKODOMOV 
12.10. „Olomouckým krajem“ pracovní zájezd Knihovny Kroměřížska 



 30 

16.10 „Z méně známých dějin Kroměříže a Rakouska“ přednáška Mgr. A. Lukáše pro Česko-
rakouskou společnost 
19.10. UNIVERZITA III. VĚKU – Komunikace – 2. Přednáška 
26.10. AKADEMIE III. VĚKU – Vyprávění o drogové závislosti – přednáška MUDr. R. 
Grumlíka 
31.10. Ukončení akce 30 dní pro neziskový sektor 
 
LISTOPAD 
7.11. „Bretaň“ přednáška Česko-francouzské společnosti s promítáním diapozitivů 
8.11. HUDEBNÍ AKADEMIE – Carl Millocker: Žebravý student – poslechový pořad 
10.11. „Programová gramotnost v oblasti SF pro neziskový sektor“ akreditované školení 
14.11. „Den poezie“ vzpomínka na J. Tomečka a Z. Mlčocha s poezií Jana Skácela ve spolupráci 
s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění 
20.11. – 24.11. Prodejní výstava klientů ČSP Zborovice 
20.11. – 22.11. Centrum služeb pro zdravotně postižené Zlín – motivační kurzy 
20.11. „Co Vás zajímá o nové maturitě“ beseda s poslankyní M. Šojdrovou 
22.11. „Nové objevy na Cimburku, aneb tajemství hradního sklepení a kaple“ přednáška obč. 
sdružení Polypeje 
23.11. AKADEMIE III. VĚKU – O stáří a zdraví – přednáška MUDr. Kovářové 
24.11. „Putování karamelovou stezkou“ vyhodnocení dětské literárně vědomostní zábavné 
soutěže 
29.11. „Kde chybí stromy“ beseda ve spolupráci s městem Kroměříž 
 
PROSINEC 
4.12. „Předvánoční nadělování s Mikulášem“ hry a soutěže pro děti 
6.12. „Obrázky z cest“ přednáška doc. Jiřiny Šiklové spojená s výstavou výtvarných prací a 
čtením z knihy MUDr. Jaroslavy Moserové ve spolupráci s Klubem UNESCO 
7.12. AKADEMIE III. VĚKU – beseda s PhDr. Hruškovou, autorkou seriálu a knih Paměť 
stromů, v rámci kampaně Město stromů 
7.12. – 15.12. „My ještě něco dokážeme“ prodej výrobků klientů DD Riegrovo nám. a Erbenovo 
nábř. 
13.12. HUDEBNÍ AKADEMIE – Vincenzo Bellini: Pirát – poslechový pořad 
19.12 „Vzpomínání na Amadea“ přednáška Mgr. A. Lukáše na závěr Mozartova roku 
 
 
 
 
 


