
 

1 

 



 

2 

Výroční zpráva Knihovny Kroměřížska za rok 2017 

 

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 

Obsah: 

1. Úvod ...................................................................................................................................... 5 

2. Úsek služeb čtenářům ............................................................................................................. 8 

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře .................................................................................................. 9 

2.1.1 Čítárna .............................................................................................................................. 10 

2.1.2 Informační oddělení ......................................................................................................... 10 

2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba .......................................................................................... 12 

2.1.4 Internet pro veřejnost ...................................................................................................... 12 

2.1.5 Centrum celoživotního učení ............................................................................................ 13 

2.2 Hudební oddělení .................................................................................................................... 13 

2.3 Informační centrum Europe Direct Kroměříž ......................................................................... 14 

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 .............................................................................. 22 

4.1 Tematické složení přírůstků knižního fondu za rok 2016 a 2017 (bez VF) včetně poboček . 22 

4.2 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu (bez VF) ......................... 23 

4.3 Náklady na nákup knižního fondu v roce 2017 ...................................................................... 23 

4.4 Další činnost oddělení v roce 2017 ......................................................................................... 23 

5. Projekty a dary ..................................................................................................................... 24 

6. Zahraniční návštěvy v roce 2017 ........................................................................................... 24 

7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ....... 24 

8. Regionální funkce v okrese Kroměříž v roce 2017 .................................................................. 24 

9. Turistické informační centrum .............................................................................................. 28 

9.1 Poskytované služby v TIC: ....................................................................................................... 35 



 

4 

10. Ekonomické ukazatele, majetek .......................................................................................... 36 

10.1 Kontrolní činnost ................................................................................................................... 38 

11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí ............................................................................. 39 

12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání ..................................................................... 39 

12.1 Celoživotní vzdělávání ........................................................................................................... 40 

13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2017 ............................................................. 45 

14. Public relations ................................................................................................................... 46 

15. Technika – software............................................................................................................ 46 

16. Vydané publikace ............................................................................................................... 46 

17. Přílohy ................................................................................................................................ 47 

17.1 Příloha č. 1 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2017 ...................................... 47 

17.2 Příloha č. 2 Knihovna Kroměřížska a TIC v médiích v roce 2017 ......................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1. Úvod  

V minulém roce jsme si připomněli 120. výročí od otevření veřejné knihovny v Kroměříži – bylo 

to 17. února 1897. Celý rok se nesl i v tomto duchu a společném logu, který tuto událost 

připomínal našim čtenářům. 

Byl to rok významný a i hodně pracovní pro celý personál knihovny. Zejména se podařil projekt 

z VISK3, který umožnil přejít na nový SW s názvem Tritius. Ale to bylo až koncem roku. Celý rok 

probíhaly přednášky pro veřejnost a bylo jich čím dál více. Věnovali jsme se také našim seniorům, 

jak v Akademii III. věku, tak i v Univerzitě.  

V létě jsme měli zavřeno trošku déle, protože jsme měnili prošlapané lino v půjčovně pro 

dospělé čtenáře. Pro nás to znamenalo vyklidit všechno z půjčovny. Příprava na tuto práci 

probíhala velmi intenzívně. Týden před nástupem vybrané firmy, jsme zahájili vystěhovávání knih. 

První  

i druhý den byl ještě dobrý, ale třetí den už se začala projevovat fyzická únava. Pomáhali nám  

4 brigádníci, kteří knihy odváželi na určená stanoviště a vyskládávali je na sebe. Bohužel při 

zpětném vracení do regálů jsme zjistili, že to nebylo úplně dle našich představ a chtělo to zde i více 

dohledu nad brigádníky.  Zároveň s odvozem knih probíhala demontáž regálů, kterou zajišťovala 

mužská část našeho personálu. Před demontáží bylo vše změřeno a zdokumentováno, aby při 

vracení vše bylo tak, jak před tím.  

Během týdne bylo vše přichystáno a mohla nastoupit firma na pokládku. Práce jsme sledovali  

a dbali na to, aby nedošlo k zaprášení fondu. Staré lino bylo odstraněno. Podlahy vyrovnány a už se 

začalo lepit nové a tentokrát žluté. Linem myslím marmoleum. Uprostřed práce nás navštívil  

i starosta, kterého zajímalo, jak jsme se s prací poprali, a musel konstatovat, že dobře. Během 

týdne byly práce hotovy a my mohli začít vracet regály a posléze i knihy. Tentokrát už bez 

brigádníků pouze s rodinnými příslušníky. Kdo měl ruce a nohy stěhoval, umýval a skládal fond. 

Nejdůležitějším zdrojem byl notebook, kde byly nafoceny všechny regály a také fond. Museli jsme 

se stále chodit dívat, zda písmena skládáme v daných rozestupech. Stejně se stále přeřazovalo. Na 

nastěhování jsme si nechali 14 dnů, ale stihli jsme to dříve a tak jsme otevřeli dříve, neboť naši 

čtenáři již byli netrpěliví. Dodělávala se fontána, která již byla ve špatném technickém stavu. 

Vybírala jsem s architektem i sezení, kde jsem měla představu jednotlivých skládaných modulů tak, 

aby se daly moduly kombinovat. S návrhem nám pomáhal mladý architekt L. Opatrný. Jiná 

barevnost vnesla do půjčovny prosvětlení a my spíše očekávali reakci veřejnosti. No a ta byla 

spokojená, což pro nás byla největší odměna. 

Jak už jsem zmínila, zároveň s tímto probíhal i přechod na SW Tritius. Probíhaly převody dat  

a s tím i doplňování našeho serveru. Nebylo to jednoduché, ale náš admin sehnal příslušný 

procesor a provedl jeho instalaci. Tím jsme dosáhli potřebné kapacity. Od října byl spuštěn ostrý 

provoz. Ve službách bez větších problémů, v katalogizaci to bolelo více. 

V rámci venkovních úprav, které prováděl zřizovatel, byl zlepšen přístup pro hendikepované  

a to z ulice Vrchlické. Vzniklo zde i parkovací místo. Zároveň s tím byly upraveny odpady  
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s odpadním kanálem a tato část, která se propadala, byla vydlážděna. Předpokládali jsme, že se 

udělají i nové schody do učebny, ale bohužel se to nestihlo kvůli telefonním sítím. Takže to nás 

čeká v roce 2018.  Snad se také povedou úpravy prostranství před knihovnou, které je 

vyasfaltováno a včetně nové výsadby.  

V době sezóny bezvadně fungovalo i Turistické informační centrum. Štafetu vedoucí přebrala  

V. Ivanová. Vznikla zde nová kanceláříčka, zrušila se úschovna kol, protože ta je ve městě už 

zřízena. Byly doplněny nové předměty na prodej pro turisty. Bylo zlepšeno místo pro personál.  

V celkovém hodnocení se kroměřížské „Ičko“ umístilo na krásném třetím místě v rámci kraje.  

Závěrem mi dovolte konstatovat malou zajímavost. Během tří let se našemu ženskému 

personálu narodilo 7 dětí – tři holky a čtyři kluci.  

 

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 mírně vzrostl.  

Knihovna se neustále snaží reagovat na aktuální trendy  

a nabízí svým uživatelům nové a nové služby, které by je  

i v době moderních technologií mohly do knihovny přilákat.  

V návaznosti na přechod k RFID technologii v odd. pro 

dospělé čtenáře v loňském roce, byl od listopadu zaveden 

nový knihovnický  systém Tritius, který tuto technologii lépe 

zvládá a umožní v budoucnu i plánované samoobslužné 

půjčování a vracení knih pomocí selfchecku. 

V letních měsících pak byl upraven a zmodernizován 

interiér oddělení pro dospělé čtenáře, velkou investicí byla 

především výměna podlahové krytiny, čistících zón  

a sedacího nábytku a výmalba stěn, došlo tak i k celkové 

změně barevnosti interiéru a sedací nábytek nyní umožňuje 

větší variabilitu při umístění v prostoru. Z důvodu této 

rozsáhlé rekonstrukce a nutnosti vystěhovat veškerý nábytek 

i knihy, byla knihovna 4 týdny uzavřena, což se tentokrát 

negativně promítlo do statistiky výpůjček. Přes náročnost 

rekonstrukce, se nám podařilo knihovnu otevřít o týden 

dříve, oproti plánovanému termínu. V době uzavření knihovny bylo v omezené míře uživatelům 

přístupné Centrum celoživotního učení, kde mohli jako každý rok vracet vypůjčené knihy a měli zde 

přístup k internetu a dennímu tisku. 

Každým rokem rozšiřuje knihovna nabídku kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.  

V loňském roce se těchto akcí uskutečnilo 453. Velký počet návštěvníků také 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 tomto roce 

jsme zaznamenali zvýšený zájem o tento druh připojení k internetu.  
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 Za rok 2016 2017 rozdíl 

Registrovaní čtenáři celkem 6 173 6 189 16 

Z toho do 15 let 1 753 1 762 9 

Návštěvníci celkem 196 574 195 875 -699 

Výpůjčky celkem 369 413 357 055 -12 358 

naučná lit. pro dospělé 58 364 56 814 -1 550 

beletrie pro dospělé 137 896 131 248 -6 648 

naučná pro děti 9 065 8 691 -374 

beletrie pro děti 33 169 31 761 -1 408 

výpůjčky ostatních dokumentů 10 591 9 733 -858 

výpůjčky periodik 120 328 118 808 -1 520 

Meziknihovní výpůjční služba    
požadavky z jiných knihoven 639 611 -28 

požadavky jiným knihovnám 69 52 -17 

Vzdělávací a kulturní akce 474 453 -21 

Počet návštěv webové stránky 99 855 99 986 131 

Počet vstupů do el. výpůjčního protokolu 16 880 17 188 308 

 

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 

V oddělení pro dospělé čtenáře došlo v roce 2017 k mírnému poklesu celkového počtu 

návštěvníků i výpůjček, což do jisté míry ovlivnily 4 zavírací týdny o letních prázdninách. Počet 

registrovaných uživatelů se oproti tomu mírně navýšil. I v roce 2017 se v zájmu zkvalitnění služeb 
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ještě více rozšířila nabídka 

společenských her pro dospělé, 

stejně jako fond filmů na DVD, 

zvukových a elektronických 

knih. U všech zmíněných počet 

výpůjček vzrostl. Celkově se 

knihovna snaží, aby měli 

uživatelé u vybraných knih 

možnost srovnání knihy, 

audioknihy a filmu. 

V návaznosti na přechod na 

RFID technologii je fond stále 

kontrolován a jsou doplňovány 

do knih nové RFID kódy tak, aby 

jimi byly označeny všechny knihy ve volném výběru, a čtenářům jsou průběžně měněny průkazy za 

nové plastové karty s čipem. 

Uskutečnilo se také více pořádaných kulturních a vzdělávacích akcí než v předchozích letech, 

úměrně tomu se také zvýšila jejich návštěvnost. Probíhaly také již ustálené cykly - Univerzita 

3. věku, Akademie III. věku, Hudební akademie a PC kurzy. 

 

2.1.1 Čítárna 

V knihovně měli čtenáři v roce 2017 k dispozici 214 pravidelně docházejících periodik. 

V oddělení pro dospělé 149 titulů, v oddělení pro děti a mládež 23, v hudebním 6 a v ostatních 

(příruční knihovna a studovna) 36 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 2017 využilo služeb oddělení 

4 783 návštěvníků. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 1 335 dokumentů. Nejčastěji žádanými 

publikacemi byly knihy s regionální tématikou (Historický místopis země, Bibliografie okresu 

Kroměříž), dále pak knihy z oboru lékařství, historie (Berní rula) a filmu. Knižní fond oddělení byl 

obohacen o 148 publikací, z toho fond studovny o 43 novinek, 105 bylo s regionální tematikou. 
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Počítač s MS Word a MS Excel byl využit 59 krát. Toto číslo není úplně přesné, protože uživatelé 

využívají k tvorbě dokumentů v PC připojených k internetu, v případech, kdy návštěvníci potřebují 

jen tisknout, tuto službu vykonává obsluha informačního oddělení. Pracovníci poskytují 

internetové a počítačové poradenství.  

Na začátku roku byl na jeden z počítačů, určených pro veřejný přístup k internetu, instalován 

program Friendly Vox, umožňující převod textu na hlasový výstup, určený pro nevidomé 

a slabozraké. 

Oddělení provádí analytický popis regionálních periodik. Během roku 2017 bylo zpracováno 

1 555 článků. Upraveno bylo 21 106 záznamů). K 31. 12. 2016 bylo v článkové databázi Knihovny 

Kroměřížska 50 582 záznamů. 

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

stále regionální autority. Databáze byla za uplynulý rok obohacena o 261 nových autorit, podle 

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

u 481 autority. Databáze regionálních osobností měla na konci roku 2017 záznamy o 4 678 

osobnostech. Pracovnice informačního oddělení se spolupodílela na vydání Osobností střední 

Moravy (s Knihovnou města Olomouce) 2018. 

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

webových stránkách, facebookovém účtu knihovny, na veřejně dostupných bezplatných portálech 

- plakatovna.cz, vylep-plakat.cz a na portále města www.mojekromeriz.cz. Informuje čtenáře, 

neziskové organizace, nevládní neziskové organizace i zájemce z řad veřejnosti formou emailových 

rozesílek o akcích pořádaných knihovnou, případně městským úřadem. Proběhla revize  

e-mailových kontaktů v souvislosti s výměnou čtenářských průkazů za čipové karty. 

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

roce byly uskutečněny i přes zvláštní nabídku knihovny (všem středním školám – ředitelům 

a vyučujícím JČ) jen 3 a jedna zvláštní exkurze pro děti předškolního věku MŠ Gorkého zaměřená 

speciálně na půjčovnu pro dospělé. 

Pracovníci realizovali velkou panelovou výstavu o historii a současnosti Knihovny Kroměřížska 

u příležitosti jejího 120. výročí založení. 

Semínkovna - je iniciativa na podporu sdílení osiva, ke které se knihovna připojila k 1. dubnu 2016. 

V roce 2017 si 15 lidí odneslo z knihovny 69 balení semínek, naopak jsme získali od 9 dárců  

65 sáčků semínek. 

V červnu byl doplněn soubor vyřazených a darovaných knih a časopisů na koupališti Bajda 

v Kroměříži. 

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

aneb Vaše naše knižní tipy“. 
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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. 

Dotazy z licencovaných databází za rok 2017: 

 Počet dotazů Počet přihlášení 

Databáze Anopress 978 481 

Databáze ASPI 430 188 

 
 
2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba  

Meziknihovní výpůjční 
služba (MVS) a Mezinárodní 
meziknihovní výpůjční služba 
(MMVS) je zprostředkovávána 
v informačním oddělení. 

V roce 2017 bylo obdrženo 
611 požadavků z jiných 
knihoven na zápůjčku  
z našeho fondu, z toho bylo 
kladně vyřízeno 609 
požadavků. Naopak naši 
čtenáři si vyžádali 52 titulů z 
jiných knihoven, z toho  
2 žádosti byly vyřízeny 
zasláním xerokopie.  

 
 

Požadavky 2017 

Z jiných knihoven 611 

-kladně vyřízené 609 

Knihovnám 52 

-kladně vyřízené 52 

 

2.1.4 Internet pro veřejnost 

Statistika internetu je evidována v hudebním a informačním oddělení dohromady. V roce 2017 

využilo internet 4 326 návštěvníků v těchto odděleních. Se svým vlastním notebookem (nebo jiným 

zařízením) se v roce 2017 v knihovně připojilo přes wi-fi síť 576 návštěvníků. 
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2.1.5 Centrum celoživotního učení 

Na přelomu let 2016 a 2017 bylo CCU vybaveno 10 novými počítači v řešení all-in-one a novým 

software (Windows 10). 

5x byla v tomto roce učebna poskytnuta k externímu školení, konanému ve spolupráci 

s Knihovnou Kroměřížska a to v měsíci květnu, červnu, červenci, září a listopadu. 

Dále se zde v měsíci červnu a září konaly kurzy digitální fotografie pod vedením Lucie Čevelové 

a v říjnu a listopadu dlouhodobější kurz Základy počítačové gramotnosti pod vedením lektora 

Bc. Petra Dvořáka. 

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

CCU poskytovalo přístup k internetu a možnost vracení knih v období sanitárních týdnů 

a rekonstrukce oddělení pro dospělé čtenáře na přelomu července a srpna 2017. 

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 2017 byl fond 

hudebního oddělení rozšířen  

o 203 nových CD s hudbou a 47 

CD s 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 

2016 byl zaznamenán mírný 

pokles výpůjček CD  

i návštěvníků, což způsobilo dlouhé období, kdy byla knihovna přes léto uzavřena. K vyhledávání 

dokumentů mohou čtenáři využít PC s online 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. 
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Mezi stálé služby hudebního oddělení patří poradenství ohledně výpůjček e-knih a s tím spojené 

půjčování čteček a validace účtu mojeID. V roce 2017 bylo provedeno 59 validací. I v roce 2017 

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 2016 2017 

Počet návštěvníků 5 198 4 945 

Počet výpůjček CD 5 090 4 977 

Celkový počet výpůjček 5 778 5 296 

 

 

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  
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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 

2017 uspořádalo celkem 29 akcí pro více 

než 1000 osob všech věkových kategorií. 

Různé výstavy střediska shlédlo odhadem 

2000 lidí. Centrum dále oslovilo podobný 

počet osob prostřednictvím spoluúčasti na 

akcích partnerských organizací. 

Informační centrum Europe Direct 

pořádá každý rok několik akcí pro děti a 

studenty. Patří k nim např. „oslava“ Dne Evropy, Evropský den jazyků, Den bezpečného internetu  

a další. Pro studenty středních škol jsme dále uspořádali přednášky na aktuální témata (např. 

Erasmus+ aneb zkušenosti z Řecka, Příběh ženy, která přežila gulag). 

Pro širokou veřejnost jsme uspořádali například besedu s majiteli biofarmy, akci „Islámské 

organizace, sebevražedný terorismus a kult mučedníka“.  

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

Černým. Tentokrát o Bobu Dylanovi, čerstvém nositeli Nobelovi ceny za literaturu. 

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

k aktuálně předsedající zemi Radě Evropské unie (Malta mýma očima, Estonsko mýma očima). 

I v roce 2017 pokračovala spolupráce s europoslankyní Olgou Sehnalovou při pořádání Maltských 

a Estonských dnů v Kroměříži. S europoslankyní Michaelou Šojdrovou jsme uspořádali besedu pro 

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

přehled akcí uspořádaných v roce 2017 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.  
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2.4 Oddělení pro děti a mládež  

V roce 2017 registrovaní čtenáři využívali v dětském oddělení přístup na 5 PC (4x internet, 1x 

on-line katalog), iPad a wifi. Přístupu na PC a iPad využili čtenáři 1766 x, přístup na WIFI byl 

vyžádán 207x, což je o 46 více připojení než v uplynulém roce. Je to způsobeno zejména tím, že si 

děti nosí své vlastní mobilní telefony či tablety s možností připojení na WIFI.  

Do 7. ročníku tradiční hry Knížkometr aneb Děti knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé, se zapojilo 

319 dětských čtenářů, z nichž odměnu za 1. metr přečtených knih získalo 20 dětí, za 2. metr 8 a za 

3. metr 4 děti. Celá akce je konaná za účelem podpory dětského čtenářství. Vzhledem k poklesu 

zájmu ze strany čtenářů o tuto hru se knihovnice rozhodly pro její ukončení s tím, že ji 

v následujícím roce nahradí novou aktivitou nazvanou Knižní desetiboj. 

Ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem 

Kroměříž uspořádalo oddělení pro děti  

a mládež tradiční slavnostní pasování 

prvňáčků 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 Arcibiskupském gymnáziu, 

kteří poskytují kostým zámeckému 

knihovníkovi. 

Pro rodiče a děti ve věku od 3 do 5 let stále pokračuje činnost klubu Puntík. Setkání se konají 

vždy jednou za měsíc. 

Tradicí již zůstává také spolupráce s europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou v rámci 

Evropských dnů a s oddělením Europe Direct při různých akcích zaměřených na EU.  

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

která je určená dětem do 15 let, patří neodmyslitelně k pravidelným a velmi populárním aktivitám 

dětského oddělení. V letošním roce se kromě okresního kola oddělení pro děti a mládež ujalo také 

vyhlášení výsledků kola krajského.  

Dnes již celosvětová akce Noc s Andersenem nezůstává opomíjena ani v Knihovně Kroměřížska, 

kde ji knihovnice pojímají jako Večer s Andersenem. V letošním roce jsme si v jejím rámci 

připomenuli postavičky ze známého komiksu Čtyřlístek. 

V roce 2017 pokračovalo dětské oddělení v činnosti Klubu společenských her Figurka, do 

kterého se přihlásilo nových 41 čtenářů, čímž se členská základna rozrostla na 376 členů.  



 

17 

Knihovnice oddělení pro děti a mládež za rok 2016 nad rámec programů pro ZŠ, MŠ a ŠD 

uspořádaly celkem dalších 39 akcí, při kterých se děti setkávají se známými osobnostmi (jako např. 

autorská čtení se spisovateli, Evropské dny s europoslankyní Olgou Sehnalovu), nebo se zábavnou 

formou prostřednictvím her a kvizů vzdělávají a baví (např. komiksový workshop, Den pro dětskou 

knihu, Škola hrou, Čarodějnická knihovna,…). 

Také oddělení pro děti a mládež 

se zapojilo do oslav 120. narozenin 

knihovny. Pro své čtenáře knihovnice 

připravily zábavné aktivity. Součástí 

oslav byla také výtvarná akce 

vyhlášená v den výročí 17. 2. 2017. 

Děti, které se do ní zapojily, 

namalovaly obrázek na téma 

Knihovna a já. Obrázky se 

odevzdávaly až do 30. 6. 2017. Poté 

z nich knihovnice uspořádaly výstavu 

v dětském oddělení. 

V září 2017 knihovnice začaly 

svým čtenářům předávat informace o veškerém dění v oddělení prostřednictvím facebookových 

stránek. 

V listopadu 2017 se knihovnice staly hostitelkami odborného semináře Klubu dětských 

knihoven Zlínského kraje. Byl zaměřen na průřez současnou literaturou pro děti a mládež a na její 

propagaci a přiblížení dětským čtenářům. 

Poslední větší akcí pořádanou oddělením pro děti a mládež v roce 2017 bylo zapojení se do 

celostátní akce Den pro dětskou knihu. 

Od října 2017 došlo v oddělení pro děti a mládež k personální změně. Knihovnice zaměstnaná 

na poloviční úvazek rozvázala pracovní poměr.  

 

Za rok 2016 2017 rozdíl 

Počet registrovaných čtenářů 1 657 1 639 -18 

Počet návštěvníků 29 222 26 724 -2 498 

Celkový počet výpůjček 88 426 82 929 -5 497 

 

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 
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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. Potěšující je, že některé učitelky využívají možnost strávit s žáky čtvrteční dopoledne 

v dětském oddělení v rámci tzv. Projektového dne. V době od 8 do 11 hodin jim knihovna nabízí 

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.  

 

 2016 2017 rozdíl 

Počet besed pro školní družiny 33 34 1 

Počet žáků 1 056 1 062 6 

 2016 2017 rozdíl 

Počet lekcí a besed pro MŠ; ZŠ + pasování 148 127 -95 

Počet dětí 2 925 2 466 -459 
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Na začátku každého školního roku je nabídka do škol zasílána formou dopisu s upozorněním, že 

v průběhu roku jsou témata dále průběžně rozšiřována a jejich aktualizaci mohou pedagogové 

nalézt na webových stránkách knihovny. Přesto došlo ze strany škol v tomto roce k poklesu zájmu 

o tematické besedy i informační lekce. 
 

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 se 

vzdělávat. 

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 2017 proběhl již 23. 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 2016. 

  2016 2017 rozdíl 

registrovaní uživatelé 258 251 -7 
návštěvníci 4 309 3 971 -338 
výpůjčky 12 987 12 877 -110 

3.1 Městské pobočky 

 uživatelé návštěvníci výpůjčky 

 2016 2017 rozdíl 2016 2017 rozdíl 2016 2017 rozdíl 
Oskol 83 97 +14 1542 1 523 -19 8 292 8 718 426 
Lutopecká 38 33 -5 1272 1 229 -43 1 642 1 701 59 
 

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 

 2016 2017 rozdíl 2016 2017 rozdíl 2016 2017 rozdíl 
Bílany 24 19 -5 266 218 -48 225 259 34 
Hradisko 15 15  261 232 -29 482 423 -59 
Postoupky 50 47 -3 524 451 -73 1 290 1 056 -234 
Těšnovice 37 25 -12 375 119 -256 927 501 -426 
Trávník 11 15 +4 69 199 +130 129 219 90 
celkem 137 121 -16 1 495 1 219 -276 3 053 2 458 -595 
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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. 

V r. 2017 byla provedena výměna oken na pobočce Těšnovice: knihovna v Postoupkách byla 

vymalována a vybavena novým sedacím nábytkem.  
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4. Oddělení doplňování a zpracování fondů  

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

CD a DVD. V roce 2017 činil přírůstek celkem 7364 knihovních jednotek (včetně VF a poboček),  

z toho 6695 knih, 540 CD, 37 DVD, 6 elektronických zdrojů, 1 mapa, 41 brožur a 44 deskových her. 

Vyřazeno bylo celkem 3 405 knihovních jednotek. Knihovna odebírala 214 titulů periodik. V rámci 

projektů Cizojazyčná literatura a Česká knihovna obdržela knihovna v roce 2017 30i titulů.  

Do souborného katalogu Caslin (účast od r. 2007) bylo zasláno do 31.10.2017 3 055 

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 2016 a 2017 (bez VF) včetně poboček 
 

Tematická skupina 2016 2017 

Naučná 1341 1623 
Beletrie 2526 2402 
Mládež naučná 200 186 
Mládež beletrie 983 951 
Hudebniny 7 0 
Mapy 28 1 
Celkem 4548 5163 
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4.2 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu (bez VF) 

 

Druh dokumentu 2016 2017 

AV media 8788 9192 
Brožury 725 720 
Elektronické zdroje 355 313 
Hudebniny 449 432 
Knihy 136724 138318 
Mapy 596 576 
Hry 141 149 
Celkem 147778 149700 

 

Celkem stav včetně VF  31.12.2017: 190 806 knihovních jednotek 
 

Knihovna zakoupila  

v roce 2017  5299 svazků 

knih, map, hudebnin,  

AV medií, elektronických 

zdrojů a deskových her  

v hodnotě 1 357 062, 25 

Kč, nákladová cena činila 

935 443, 25 Kč (kromě 

VF). Darem získala 

knihovna 166 knihovních 

jednotek v hodnotě 29 936 Kč. Vyřazeno bylo 3 405 knihovních jednotek: 3172 knih, 39 brožur, 

123 AV medií, 46 elektronických zdrojů, 10 tištěných hudebnin a 15 map. 
 

4.3 Náklady na nákup knižního fondu v roce 2017 

 2016 2017 

Náklady 952 330,22 Kč 935 443, 25 Kč 
Úspora 389 813,80 Kč 421 619, 00 Kč 
Celkem 1 342 144, 00 Kč 1 357 062, 25 Kč 

 
4.4 Další činnost oddělení v roce 2017 

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

opravy slovníků a převod klíčových slov na předmětová hesla. Průběžně byly opravovány  

a aktualizovány katalogizační záznamy knih a AV medií. V průběhu července a srpna byly 

opravovány chybné záznamy jako příprava k převodu fondu na Tritius, oddělení se také podílelo  

na pracích souvisejících s opravami v oddělení pro dospělé (stěhování, řazení fondu apod.) 
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5. Projekty a dary 

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

projektu, 16.400,- € . 

Seminář „Biblioterapie a její využití v knihovnách“ (28. 4. 2017) ve spolupráci SKIP a Národní 

knihovna v Praze a SKIP – celkové náklady 19274,-Kč 

Tritius – získání investičních finančních prostředků z VISK3 ministerstva kultury ve výši  

430000,-Kč. Celkové náklady 615938,-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 2017 obdržela Knihovna Kroměřížska následující dary: 

Knižní dary v celkové výši 29936,-Kč, zapsány do fondu knihovny.  

 

6. Zahraniční návštěvy v roce 2017 

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

pravidelně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. 

 

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

k informacím 

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím.  

 

8. Regionální funkce v okrese Kroměříž v roce 2017 

V roce 2017 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). 

Základním cílem programu podpory je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických 

a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven v kroměřížském 

regionu. 



 

25 

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. 

Všech 68 neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové stránky nebo využívá 

domény svého zřizovatele. 

 

Poradenská a konzultační činnost: 

Počet obsloužených knihoven 95 

Počet poskytnutých konzultací 228 

z toho konzultací se zřizovateli knihoven 37 

Počet metodických návštěv 353 

z toho se zřizovateli 92 

 

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. 2017 i za celý rok 2017, včetně slovního komentáře za uvedená období. 

 

Vzdělávání knihovníků, semináře: 

Počet obsloužených knihoven v rámci RF 48 

počet akcí v rámci RF 9 

počet účastníků akcí v rámci RF 119 

počet vyuč. hodin v rámci RF 23 
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Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska připravilo odborné semináře určené pro 

neprofesionální i profesionální knihovníky Pro rok 2017 byla pro neprof. knihovníky zpracována 

a přednesena témata:  

Veřejné knihovnické a informační služby, evidence, vykazování, téma války v české literatuře, 

regionální literatura, služba MVS, inspirace pro práci s dětmi v neprofesionální knihovně, AKS 

Tritius a vyhledávání v el. katalog, interiér knihovny. Součástí seminářů byla i prezentace 

fotodokumentace současných interiérů knihoven.  

Pro prof. knihovníky – téma –AKS Tritius, současná česká literatura, technologie RFID. 

 

Porady: 

Počet obsloužených knihoven 14 knihoven okresu 

Počet porad   9 

Počet účastníků 88 knihovníků 

 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: 

Počet obsloužených knihoven 28 

Počet revidovaných knihoven 13 

Počet revidovaných kj. 25 634 

Počet aktualizovaných kj. 36 928 

Z kmenového fondu přebaleno, opraveno 118 

Počet vyřazených kj. 7 237 

Počet kj. zapsaných do AKS Clavius-retro 237 

 

Nákup KF z prostředků obcí:  

Počet obsloužených knihoven 10 

Počet nakoupených kj. 466 

 

Zpracování KF z prostředků obcí: 

Počet obsloužených knihoven 69 

Počet zpracovaných kj 4 403 

Z toho počet přírůstků kj. zapsaných do AKS Tritius 3 275 
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Výměnný fond:  

Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2017 41 156 kj 

Roční přírůstek VF 2 065 kj 

Roční úbytek VF 18 kj 

Zakoupeno z fin. prostř. kraje na regionální funkce 2 065 kj 

Zakoupeno z fin. prostředků dalších zdrojů 0 kj 

Zakoupeno z fin. prostředků obce 0 kj 

 

Cirkulace výměnného fondu:  

Počet obsloužených knihoven 102 

Počet expedovaných souborů 428 

Počet svazků v souborech 21 945 

 

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 

Clavius REKS-nastavení pro retrokonverzi a údržba. Instalace AKS Clavius REKS – modul revize-pro 

zpracování revizí KF, převod dat na AKS Tritius, zprovoznění výpůjčních modulů a WWW katalogů, 

aktualizace SW, kontrola dat v AKS Tritius REKS. 

 

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:  

Počet obsloužených knihoven: 92 

Počet ujetých km: 4 589 

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 

 

Rok 2017 byl pro Turistické 

informační centrum rokem plným 

změn. V prvé řadě došlo ke změnám 

v oblasti personálního zabezpečení 

chodu TIC. Po odchodu Mgr. Zdenky 

Nedopilové na mateřskou dovolenou 

byla pověřena vedením Bc. Veronika 

Ivanová, která v TIC pracuje již od roku 

2014. V důsledku tohoto povýšení byla 

přijata nová pracovnice za přepážku, 

která nastoupila do TIC koncem 

března. Novinkou v tomto roce bylo 

využití brigádníka pouze na červenec  
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a srpen v důsledku vykrytí sezonních směn novou vedoucí. Finální personální složení bylo tedy 

nezměněné a to v počtu čtyř zaměstnanců doplněné o jednoho brigádníka během letních 

prázdnin. TIC stejně jako v minulých letech nabízelo své služby v sezonu 7 dní v týdnu včetně 

státních svátků 

Tradičně jsme nový rok odstartovali veletrhem Regiontour, který se konal 19. – 22. 01. 2017 

v Brně. Tento veletrh jsme vykrývali hlavně personálně a to po dobu dvou dnů (pátek a neděle) 

konání veletrhu. Již podruhé se TIC prezentovalo také na veletrhu Dovolená a region, lázeňství, 

který se konal ve dnech 03. – 05. 03. 2017 v Ostravě. Jako minulý rok, tak i letos TIC kompletně 

zajišťovalo účast na tomto veletrhu. Tedy veškerou nezbytnou administrativu, zajištění výstavní 

plochy, závoz materiálů na výstaviště a po celou dobu veletrhu i personální vykrytí na stánku. 

Z předchozích zkušeností jsme se rozhodli, že na stánku bude vystavovat pouze jeden pracovník 

TIC. Což se osvědčilo a rozhodně budeme v této tradici pokračovat i příští rok.  

Od nového roku byla také zrušena 

úschovna kol a zavazadel kvůli 

technickým změnám v zázemí TIC. Místo 

úschovny kol a zavazadel byla vytvořena 

kancelář pro vedoucí TIC. Služby úschovny 

kol mohli návštěvníci nadále využívat, 

avšak u soukromého provozovatele ve 

městě či na nádraží ČD. Během sezony 

však byla opět úschovna obnovena, ale 

pouze pro zavazadla (kola z dispozičních 

důvodů již nelze do TIC uschovávat). Tato 

služba byla k dispozici do konce roku 2017 

a plánujeme ji nabízet v TIC i v roce 2018 

zdarma.  

V březnu 2017 byl ukončen komisní prodej vstupenek a suvenýrů kvůli možnému spadnutí TIC 

do druhé vlny EET. Část zboží bylo odkoupeno a vstupenkovým komisionářům byla nabídnuta 

spolupráce s ticketingovými společnostmi. Někteří této příležitosti využili a tak jsme mohli 

vstupenky např. Divadelního spolku Kroměříž nadále prodávat přes Ticketportal. Biskupští manové 

a mateřské centrum Klubíčko si vstupenky prodávali sami před zahájením prohlídky města. Tyto 

prohlídky jsme však plně propagovali na našem FB profilu, fyzicky plakátky v TIC a doporučovali je 

návštěvníkům TIC.  

Na konci jara TIC navázalo spolupráci s Muzeem Kroměřížska. Spolupráce byla zaměřena hlavně 

na lepší propagaci Muzea Kroměřížska ve městě. Do prostor TIC byla umístěna vitrína s artefaktem 

patřící Muzeu Kroměřížska a ponechán další prostor na vystavení propagačních materiálů Muzea 

Kroměřížska. Tato vitrína sklízela úspěch hlavně u dětských návštěvníků TIC během celého roku. 
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Na přelomu jara a léta se TIC také organizačně podílelo na projektu „Do rachoty kolem KM“. 

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. 

Před začátkem letních prázdnin se bylo možné přihlásit do ankety „Informační centrum roku 

2017“, jejímž vyhlašovatelem byla Asociace turistických informačních center ČR (A. T. I. C. ČR)  

a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku. Hlasování probíhalo od 20. 06. – 31. 08. 2017. TIC 

Kroměříž v této prestižní anketě vyhrálo v rámci Zlínského kraje třetí místo. Slavnostní předání 

ocenění proběhlo v rámci galavečera při Členském fóru A. T. I. C. ČR ve Vrchlabí 05. 10. 2017, 

kterého se zúčastnila vedoucí TIC. Díky tomuto umístění se TIC objevilo v mnoha periodikách a to 

jak v tištěných např. Týdeník Kroměřížska, časopis Kam po Česku, tak v digitálních např. 

www.radiokromeriz.cz. 

Od června do září probíhala anketa „Strom roku 2017“, do které se v rámci Zlínského kraje 

probojoval „Kvasický ořešák“. TIC navázalo spolupráci s obcí Kvasice a zapojilo se do sítě 

hlasovacích pointů pro ořešák a tudíž i klienti TIC mohli svým hlasem podpořit tento strom. Nutno 

podotknout, že ořešák anketu nakonec opravdu vyhrál. 

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

plnění předepsaných podmínek. Jelikož TIC veškeré podmínky dodrželo a splnilo, mohl nám být 

opět bez výhrad prodloužen certifikát (klasifikační třída B) s platností na další dva roky tzn. do roku 

2019. 

TIC se v srpnu podílelo na spolupráci Metrostav Handy Cyklo Maratonu 2017, kdy jsme částečně 

personálně vykrývali razítkovací point, který se nacházel mezi radnicí a TIC. Také jsme 

organizátorům půjčili turistické razítko z TIC, které sloužilo jako potvrzení projetí průjezdního 

místa. Těchto míst bylo po celé ČR 26. 

Během letních prázdnin opět probíhala hra „Hledání pokladu biskupa Bruna“, kterou 

organizačně zaštiťuje odbor kultury a cestovního ruchu v Kroměříži. V TIC se opět vydávaly  

a razítkovaly kartičky k této hře. 

Pro zpestření nabídky TIC a také pro potřeby veletrhů v roce 2018 jsme nechali na podzim 

vytvořit záložky do knihy, které zároveň slouží i jako mini kalendářík na druhé straně. Tento 

produkt jsme rozdávali zdarma a nutno říci, že se nejen u sběratelů kalendářů těšil velkého 

úspěchu. Rozhodně plánuje tuto záložku vytvořit i pro příští rok. 

V listopadu vedoucí s jednou pracovnicí TIC navštívili TIC v regionu Zlínského kraje, aby 

načerpaly inspiraci a zjistili, jaké služby poskytují ostatní TIC, a také došlo k výměně propagačních 

materiálů.  

Prosinec byl ve znamení další novinky v sortimentu TIC. Náš výběr turistických suvenýrů 

obohatila nová turistická známka „Město Kroměříž“.  Vedoucí TIC se podařilo úspěšně projít celým 
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procesem (podání návrhu, schválení radou turistických známek, hlasování na webu, fotografie 

atd.) nutným k vytvoření nové turistické známky, která bude patřit pouze městu Kroměříž. Do této 

doby byly v Kroměříži k dispozici turistické známky, kterou jsou vázány pouze ke konkrétní 

památce např. Mincovna. Nová známka „Město Kroměříž“ byla před oficiálním zahájením prodeje 

pokřtěna ředitelkou Knihovny Kroměřížska PhDr. Šárkou Kašpárkovou, vedoucím odboru kultury  

a cestovního ruchu Mgr. Pavlem Zrnou a vedoucím TIC Kroměříž Bc. Veronikou Ivanovou v rámci 

akce „Adventu na radnici“. K této známce se nám dostalo pocty vlastnit velkou kopii malé 

turistické známky. Tyto velké známky byly v roce 2017 pouze dvě v celé ČR. Velká známka byla 

vystavena v prostorách TIC a bude i v příštích letech. 

Na sklonku roku 2017 TIC prošlo i menší technickou úpravou. Konkrétně došlo k výměně 

koberce, který byl v TIC od roku 2013 a byl již opotřebovaný.  

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

v Kroměříži či blízkém okolí (Dožínky, Poutní dny, aj.). Pracovnice TIC se účastnili různých vernisáží 

a akcí, aby mohli lépe klientům přiblížit náplně výstav a akcí, které se ve městě konají. 

Během roku 2017 jsme opět v rámci podpory turistického ruchu v regionu a spolupráce 

s Olomoucí poskytovali na 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 2017 byl téměř srovnatelný s rokem 2016 (viz. tabulka) 

V roce 2017 využilo služeb TIC celkem 60 166 návštěvníků. Z toho dle statistik 56 934 domácí 

návštěvníků a 3 232 zahraničních klientů. V tabulce níže můžeme vidět celkový nárůst zahraničních 

klientů, přičemž se zvýšil počet slovensky, polsky a rusky hovořících klientů. Zajímavý je i zvýšený 

počet ostatních národností. Do TIC zavítali turisté např. z Indie, Argentiny, Izraele, Nového 

Zélandu, Trinidadu a Tobaga. Zvýšený zájem zahraničních turistů o naše služby můžeme vidět i na 

zvýšení počtu průvodcovských služeb, které TIC zprostředkovává (viz tabulka). Ani letos nenastala 

změna a nejsilnějším měsícem, co se týká návštěvnosti TIC, se stal opět měsíc srpen. Celkově se 

návštěvnost TIC a množství počtu zdarma rozdaných materiálů o něco snížila, což si vysvětlujeme 

stále se zvyšujícím trendem mobilních aplikací, stále lepšími informacemi na Internetu a možnost 

si mapy a brožury o městě zdarma stáhnout z Internetu. Trend Internetu, aplikací a sociálních sítí si 

plně uvědomujeme, a proto se v roce 2017 vedoucí TIC pečlivě starala o fungování Facebookového 

profilu TIC, který v roce 2017 přehoupl přes 1 800 sledujících (nárůst o 350 sledujících oproti 

minulému roku). 

Co se týče prodeje vstupenek, jízdenek a karet, tak velmi zajímavý je velký nárůst prodeje karet 

ISIC, ITIC, SCHOLAR o 57 ks. Jak si můžeme všimnout v tabulce, nárůst v roce 2017 je skoro stejně 

vysoký jako počet prodaných karet za celý rok v roce 2016. Prodej jízdenek a vstupenek byl letos 

nižší než v roce 2016 (viz tabulka). 

I letos denní tisk dodávala Česká pošta, jejíž oddělení periodického tisku jménem dodavatele 

zajišťuje tisk pro TIC. Návštěvníkům byly v roce 2017 nabídnuty 4 tituly k přečtení zdarma, 
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konkrétně MF Dnes, Právo, Týdeník Kroměřížska a Kroměřížský deník. Této služby včetně připojení 

WIFI s vlastním notebookem nebo jiným zařízením využilo 783 klientů, což je oproti roku 2016  

o 13 klientů více. Naopak došlo k poklesu využití Internetu za poplatek o 847 návštěvníků oproti 

minulému roku. Tento klesající trend přisuzujeme stále dostupnějšímu Internetu do domácností  

a chytrých telefonů. TIC stejně jako minulé roky poskytovala zdarma svým návštěvníkům časopisy 

Tim, Kam po Česku, Senior a noviny 5+2. 

I letos 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.  

TIC se aktivně zapojovalo do propagace města. TIC 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. 

Promítání přehledu akcí na 

velkoplošné TV, která je 

umístěna v prostorách TIC 

probíhalo i v roce 2017. 

Opět TIC poskytla tyto 

prezentace odboru dopravy 

(TV) a odboru kultury  

a cestovního ruchu (FB a jiné 

komunikační kanály). 

Samozřejmostí bylo i letos 

poskytování informací  

a vyřizování požadavků 

formou e-mailů, dopisů  

a telefonátů. 

 

– 28. 02. 2017 – 8. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2017 –  

14-15 Baťův institut, Zlín 

– 05. 04. 2017 - Vzdělávací seminář A. T. I. C. ČR  Instagram pro začátečníky - Filmový uzel Zlín 

– 05. 06. 2017 – Fórum kultury, Klub Starý pivovar Kroměříž 

– 05. – 06. 10. 2017 - Členské fórum A. T. I. C. ČR - Vrchlabí  

– 26. 10. 2017 – Workshop CCRVM Komunikační a prezentační dovednosti – 21. budova Zlínského 

kraje Zlín 

– 28. 11. – 29. 11. – Návštěva TIC v regionech Zlínského kraje 

– 04. 12. 2017 – Setkání informačních center Zlínského kraje, Areál R. Jelínka Vizovice 
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Návštěvnost TIC Rok 2016 Rok 2017 Změna 

Domácí turisté 62 114 56 934 -5180 
Zahraniční turisté 2 956 3 232 27 
Celková návštěvnost 65 070 60 166 – 4 904 

 
 

 
 
 
Zahraniční turisté Rok 2016 Rok 2017 Změna 

Slovensky hovořící 692 763 71 
Německy hovořící 560 517 – 43 
Anglicky hovořící 519 488 – 31 
Francouzsky hovořící 151 131 – 20 
Polsky hovořící 537 670 133 
Rusky hovořící 129 160 31 
Ostatní (IT, JAP, ŠP) 368 503 135 
Zahraniční turisté celkem 2 956 3 232 276 

 
Průvodcovské služby Rok 2016 Rok 2017 Změna 

Průvodce v ČJ 25 26 1 
Průvodce v NJ 6 11 5 
Průvodce v AJ  13 19 6 
Průvodci v ostatních jazycích 4 4 0 
Počet průvodcovských služeb celkem 48 60  12 

 
Vstupenky, jízdenky, karty Rok 2016 Rok 2017 Změna 

Vstupenky (Ticketportal, -pro) 7 081 6 764 – 317 
Jízdenky (SA/RegioJet, Leo express) 1 785 1 468 – 317 
Karty ISIC, SCHOLAR, ITIC 62 119 57 
Olomouc region Card 51 45 – 6 
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Rozdané materiály Rok 2016 Rok 2017 Změna 

Mapy/plány města 7 950 8 150 200 
Brožura o městě  3 708 2 669 – 1 039 
Turistický průvodce Kroměřížsko 1 910 1 822 – 88 
Cyklomapy 2 847 2 903 56 
Baťův kanál 116 232  116 
Brožury v jaz. mutacích 9 891 9 530 – 361 
Ostatní brožury 11 270 6 117 – 5 153 
Propagační materiály celkem 37 692 31 423 – 6 269 

 
Přehled návštěvnosti TIC 2017 

Měsíc Počet návštěvníků 

Leden 2 816 
Únor 2 903 
Březen  3 651 
Duben 3 943 
Květen 6 641 
Červen 6 096 
Červenec 8 758 
Srpen 9 347 
Září  5 750 
Říjen 3 749 
Listopad 3 207 
Prosinec 3 305 
Celkem 60 166 

 
Přehled prodeje vstupenek 2017   Přehled prodeje jízdenek 2017 

Měsíc Ticketportal Ticketpro  Měsíc Student 
Agency/ 
RegioJet 

Leo 
express 

Leden 280 69  Leden 46 63 
Únor 238 93  Únor 66 60 
Březen  289 68  Březen  65 80 
Duben 262 66  Duben 56 54 
Květen 296 311  Květen 89 77 
Červen 360 615  Červen 85 72 
Červenec 367 334  Červenec 77 44 
Srpen  406 345  Srpen  73 69 
Září 371 596  Září 54 52 
Říjen 461 31  Říjen 67 53 
Listopad 452 72  Listopad 51 47 
Prosinec 323 59  Prosinec 39 29 
Součet 4 105 2 659  Součet 768 700 
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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.) 

– 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 2017 18 734 603,80 

Výnosy z prodeje služeb KK (čtenářské poplatky, přednášky, kurzy, kopírování, MVS, 

validace, prohlídky krytu) 
484 079,00 

Výnosy z  prodeje služeb TIC (prodej vstupenek, jízdenek, průvodcovské služby) 265 849,52 

Knihovní fond - dary 29 936,00 

Ostatní výnosy – Univerzita třetího věku 44 010,80 

Ostatní výnosy (sběrné suroviny, přeplatky z vyúčtování energií) 7 422,61 

Refundace odpisů majetku pořízeného z investičních transferů 77 268,75 

Zapojení fondů (krytí kurzových ztrát vzniklých v rámci zahraničního projektu a 

rezervní fond - oslava 120. výročí KK) 

46 903,12 

Tržby z prodeje materiálu a zboží - knižní lístky, sáčky, obalová folie 31 830,00 

Tržby z prodeje zboží TIC – upomínkové předměty, poštovní známky, karty ISIC 471 688,00 

Projekt SKIP a ESF 127 274,00 

Projekt Europe Direct 433 342,00 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 14 340 000,00 

Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 2 375 000,00 

 

Výnosy z prodeje služeb v Knihovně Kroměřížska se v roce 2017 oproti roku 2016 snížily  

o 57.428,- Kč, výnosy z prodeje služeb v Turistickém informačním centru (TIC) se v roce 2017 oproti 

roku 2016 snížily o 56 286,28 Kč. 

Tržby z prodeje zboží v knihovně se letos v porovnání s rokem 2016 zvýšily o 363,- Kč, prodej 

materiálu a zboží v TIC se v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 zvýšil o 132.130,- Kč. 

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

Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž) ve výši 2.375.000,- Kč. 



 

37 

Výše poskytovaného grantu na projekt Europe Direct byla v roce 2017 ve výši 16.400 EUR, 

hlavním cílem projektu je poskytování informací občanům o Evropské unii. 

Knihovně Kroměřížska byl ve spolupráci se SKIP a Národní knihovnou v Praze poskytnut 

příspěvek ve výši 19.274,-Kč na seminář „Biblioterapie a její využití v knihovnách“, dále 

z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu byla na vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa získána částka ve výši 108.000,-Kč. 

V roce 2017 obdržela knihovna ze státního rozpočtu investiční dotaci ve výši 430.000,-Kč  

na nový knihovní software Tritius. 

 

Celkové náklady v roce 2017 18 711 523,94 

Materiálové náklady (včetně nákladů na knihovní fond) 2 050 815,32 

Energie 500 265,57 

Opravy a udržování 868 061,40 

Cestovné 62 101,00 

Náklady na reprezentaci 48 917,60 

Služby 1 102 390,92 

Osobní náklady (mzdy, OON, zákonné pojištění) 12 344 015,00 

Zákonné sociální náklady 463 525,36 

Ostatní náklady z činnosti včetně ostatních finančních nákladů 110 005,27 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 559 232,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 220 187,00 

Prodaný materiál a zboží 382 007,50 

Z položky materiálové náklady:  

nákup knihovního fondu celkem 1 564 134,11 

z toho: knihy 935 443,25 

             časopisy 137 662,93 

             AV media, dětské hry 93 171,00 

             výměnné soubory knih -z dotace Zlínského kraje  397 856,93 

 

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 2017 byly ve srovnání s rokem 2016 úspory v nákupu materiálu ve výši 311 tis. Kč, rozdíl 

byl v nákupu kancelářského materiálu, tonerů, etiket do knih a hygienických prostředků. Spotřeba 

energií byla ve srovnání s rokem 2016 o 64 tis. Kč nižší, úspora byla v souvislosti s nižší cenou  

a využitím led svítidel. 

Náklady na služby byly o 108 tis. Kč v r. 2017 vyšší ve srovnání s rokem 2016 a týkaly se hlavně 
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úklidových prací, kompletního čištění podlah, mytí oken po malování, natěračských prací, úklidu 

krytu, informačních popisů na knižní regály, nákladů na zajištění veletrhů cestovního ruchu, 

prezentace v rámci projektu informačního systému a nákupu softwarových programů do studovny 

a učebny celoživotního učení. Náklady na telekomunikační služby a bankovní poplatky byly v roce 

2017 ve srovnání s rokem 2016 nižší o 4 tis. Kč. 

Náklady na opravy a udržování zahrnovaly v roce 2017 kromě běžných kontrol, revizí a oprav 

vozidel, hlavně opravu marmolea v půjčovně dospělého oddělení v částce 739 tis. Kč, dále výměnu 

kuchyňských desek, opravy židlí a výměnu koberce v Turistickém informačním centru. 

Z investic byly v roce 2017 pořízeny do Knihovny Kroměřížska knihovní software Tritius 

v celkové hodnotě 615.938,-Kč (státní dotace ve výši 430.000,-Kč), samoobslužná stanice 

(Selfcheck) ve výši 227.480,-Kč a nové služební vozidlo v částce 274.800,-Kč. 

 

Hospodářský výsledek knihovny byl v roce 2017 ve výši 23.079,86 Kč, z toho z hlavní činnosti 

22.377,68 Kč, z doplňkové činnosti 702,18 Kč. 

 

Stav majetku k 31. 12. 2017 podle jednotlivých majetkových účtů:  

dlouhodobý hmotný majetek 3 613 085,20 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 623 537,49 

dlouhodobý nehmotný majetek 1 445 313,00 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 579 651,70 

celkem 13 261 587,39 

 

10.1 Kontrolní činnost 

Veřejnosprávní kontrola (Útvar interního auditu, Městský úřad Kroměříž) - předmět kontroly: 
hospodaření s veřejnými prostředky (31.7.-9.8.2017, kontrolované období rok 2016) 



 

39 

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 – Mgr. Zdenka Nedopilová do 

května 2017 – od května 2017 Bc. Veronika Ivanová 

 

12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání 

Avramova Antoaneta - RF  

Bosáková Soňa  

Brablíková Kamila Mgr.  

Čevelová Lucie – zástup za MD – P. Ježíková 

Drobníková Ivana Mgr. - RF  

Dvořák Petr Bc.  

Horák Václav Bc. – zástup za I. Vondráškovou 

Ivanová Veronika Bc. – TIC 

Jedruchová Zita  

Ježíková Petra (MD) 

Koutská Dana  

Kašpárková Šárka PhDr.  

Koppová Petra   

Kořínková Marcela  

Králíková Eva   

Kunčarová Klára – zástup za K. Zikmundovou (Rýdlovou) 

Kyller Oldřich  

Lucassenová Petra  

Maťhová Veronika – zástup za MD - I. Skácelovou  

Nedopilová Zdenka Mgr. - TIC – MD 

Nesiba Ondřej DiS. - ukončen prac. poměr 14.2.2017 

Pavlíková Lucie Mgr.  

Reimerová Miroslava – TIC – MD  

Resutíková Lucie – zástup za Mgr. Nedopilovou Z. 

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

Skácelová Kristýna – ÚV 0,5 – ukončen prac. poměr 

Skopalová Dagmar - TIC  

Šrámková Marcela  

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

Teperová Silvie Ing. 

Typlt Kamil Ing.  

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

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

Záhořáková Vladimíra  

Zikmundová (Rýdlová) 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 2 – 3 let 

narodilo 7 dětí (4 chlapci a 3 děvčata). 

Bylo posíleno oddělení pro děti a mládež 0,5 úvazkem. 

 

12.1 Celoživotní vzdělávání 

PhDr. Šárka Kašpárková 

- Podíl na zpracování 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   

- Dokončení pilotního programu – priorita 12 pro MK ČR 4. etapa (cizojazyčná literatura) 

- Studijní zájezd po slovinských knihovnách – SKIP  

- Školení Tritius 

- Veletrh GO – cestovní ruch 

- vzdělávání GDPR  

- vzdělávání osob. údaje  

- Setkání knihoven měst Unesco 

- Krajské porady 

- Kolegium Brno 2x 

- vzdělávání v oblasti pracovního práva 
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Vzdělávání – školení ODZF v roce 2017: 

Vladimíra Záhořáková 

- Školení Tritius  

Petra Koppová 

- Téma války v české literatuře (KK) 

- Školení Tritius (KK) 

- Ergonomie (NK Praha) 

- Současná česká literatura 

Zita Jedruchová 

- Školení Tritius 

- Současná česká literatura 

 

Vzdělávání v r. 2017 – RF 

Mgr. Ivana Drobníková 

- Elektronické služby knihoven (KFBZ) 

- Celostátní seminář Regionální funkce knihoven (KK Pardubice) 

- Workshop pro metodiky knihoven (Olomouc) 

- Setkání uživatelů systému Tritius (MZK Brno) 

- Téma války v české literatuře (KK) 

- Knihovní systém Tritius (KK) 

- Technologie RFID v Knihovně Kroměřížska (KK) 

- Knihovní systém Tritius – výpůjční modul (KK) 

- Současná česká literatura (KK) 

- Školení ke statistice (KFBZ) 

Antoaneta Avramova 

- Knihovnický kurz MZK Brno (MZK Brno) 

- Technologie RFID v Knihovně Kroměřížska (KK) 

- AKS Tritius (KK) 

- AKS Tritius – výpůjční modul (KK) 

- Knihovní systém Tritius (KK) 

- Současná česká literatura (KK) 

- Téma války v české literatuře aneb od Švejka po Do temnoty (KK) 
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Monika Zlámalová 

- Technoligie RFID v Knihovně Kroměřížska (KK) 

- AKS Tritius (KK) 

- AKS Tritius – výpůjční modul (KK) 

- Knihovní systém Tritius (KK) 

- Současná česká literatura (KK) 

- Prezentace činnosti MěK Hulín (MěK Hulín) 

- Vykazování a zpracování stat.výkazu (KK) 

- Téma války v české literatuře aneb od Švejka po Do temnoty (KK) 

 

Vzdělávání – školení ekonomického úseku v roce 2017 : 

Ing. Silvie Teperová 

- Zákoník práce 2017 – Brno 

- Hospodaření příspěvkových organizací – Zlín 

- Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmů - Zlín  

Vladimíra Roubalíková 

- Roční zúčtování mezd – Kroměříž 

- Brigády a dovolená r. 2017-2018 – Zlín 

- Mzdy v kostce – Zlín 

- Personalistika a mzdy – Zlín 

- Změny ve mzdové účtárně – Zlín 

Marcela Šrámková 

- Personalistika a mzdy – Zlín 

 

Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2017: 

Soňa Bosáková 

- Veletrh GO – cestovní ruch 

- Pečujeme o památky - příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických 

organizací - seminář KM Květná zahrada 

- Tritius 2x 

- Paměťové instituce Zlínského kraje 

- BOZP, PO 
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Mgr. Kamila Brablíková 

- Tritius 2x 

- S knížkou do života (Bookstart) 

- Setkání knihoven měst Unesco 

- Knihovny a mládež (KJM, Brno) 

- Kolegium regionu SKIP Velká Morava 

- vzdělávání GDPR  

- BOZP, PO 

Lucie Čevelová 

- Tritius (KK) 

- Seminář Ceny Magnesia Litera a současná česká literatura (KK) 

- BOZP, PO 

Bc. Petr Dvořák 

- Kurz Corel Draw (Brno) 

- Knižní veletrh Praha 

- Jak učit seniory psát Wikipedii (NKP Praha) 

- GDPR (Ochrana osobních údajů) Praha 

- Tritius (KK) 

- Seminář Ceny Magnesia Litera a současná česká literatura (KK) 

- BOZP, PO 

Bc. Václav Horák 

- Kurz Corel Draw (Brno) 

- Tritius (KK) 2x 

- Seminář Ceny Magnesia Litera a současná česká literatura (KK) 

- BOZP, PO 

Marcela Kořínková 

- Kolegium regionu SKIP Velká Morava (KJM, Brno) 

- Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti (Praha) 

- Knihovny a mládež (KJM, Brno) 

- Bookstart – S knížkou do života (Goethe Institut, Praha) 

- Knižní veletrh Praha 

- Příběh v kreativních terapiích (KJM Brno) 

- Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě knih pro děti (NKP) 

- Odborný seminář KDK ZK (Knihovna Kroměřížska) 

- Současná česká literatura (Knihovna Kroměřížska) 

- Školení BOZP a PO 
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Eva Králíková 

- Referenční knihovník (Brno) 

- Tritius (KK) 2x 

- Současná česká literatura (Knihovna Kroměřížska) 

- Školení BOZP a PO 

Klára Kunčarová 

- Odborný seminář Brno Příběh v kreativních terapiích 

- Odborný seminář Přerov Fantasy literatura pro děti 

- Odborný seminář Kroměříž KDK 

- Knižní veletrh Praha 

- Odborný seminář Zlín internetové zdroje 

- Odborný seminář Kroměříž současná česká literatura 

- Školení BOZP a PO 

Petra Lucassenová 

- Tritius (KK) 2x 

- Současná česká literatura (Knihovna Kroměřížska) 

- Tritius MZK Brno 

- Od Švejka do temnoty (KK) 

- Školení BOZP a PO 

Veronika Maťhová 

- Školení BOZP a PO 

- Odborný seminář Kroměříž současná česká literatura (KK) 

- Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách (Zlín) 

Mgr. Lucie Pavlíková 

- Tritius (KK) 2x 

- Současná česká literatura (Knihovna Kroměřížska) 

- Konference U3V (Mladá Boleslav) 

- Od Švejka do temnoty (KK) 

- Knižní veletrh Praha 

- Školení BOZP a PO 

Mgr. David Zapletal 

- Koordinační setkání Europe Direct, Jihlava 

- Tritius (KK) 

- Koordinační setkání Europe Direct, Praha 

- Seminář Současná česká literatura (KK) 

- BOZP a PO 
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Vzdělávání – školení TIC v roce 2017: 

Bc. Veronika Ivanová 

- 8. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2017 – 14-15 Baťův institut, Zlín 

- Vzdělávací seminář A.T.I.C. ČR Instagram pro začátečníky - Filmový uzel Zlín 

- Fórum kultury, Klub Starý pivovar Kroměříž 

- Členské fórum A.T.I.C. ČR – Vrchlabí 

- Workshop CCRVM Komunikační a prezentační dovednosti – 21. budova Zlínského kraje Zlín 

- Návštěva TIC v regionech Zlínského kraje 

- Setkání informačních center Zlínského kraje, Areál R. Jelínka Vizovice 

- Veletrh Brno 

Lucie Resutíková 

- Workshop CCRVM Komunikační a prezentační dovednosti – 21. budova Zlínského kraje Zlín 

- Setkání informačních center Zlínského kraje, Areál R. Jelínka Vizovice 

Dagmar Skopalová 

- Návštěva TIC v regionech Zlínského kraje 

- Veletrh Ostrava 

- Veletrh Brno 

 

13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2017 

Podle smlouvy s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální v Kroměříži se uskutečnila 

i v roce 2017 povinná praxe studentů prvních ročníků VOŠ. Na krátkodobé praxi (od ledna do 

května, vždy v úterý) se v půjčovně pro dospělé čtenáře vystřídali 4 studenti. Při první praxi 

studenti vždy absolvují prohlídku knihovny s podrobným popisem jejích činností. 

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

bylo uskutečněno 6 souvislých praxí. Studenti absolvovali praxe v celkové délce 380 hodin. 

I v tomto roce pokračoval Program Dobrovolníci v Knihovně Kroměřížska. Zapojeni byli čtyři 

dobrovolníci – 3 ženy a jeden muž (ten se z důvodu nemoci a následné rehabilitace zapojil 

tentokrát minimálně).  Do konce roku odpracovali dohromady 90 hodin. Jedna z dobrovolnic se 

zapojila se do úpravy a údržby zeleně v letní čítárně, další pomáhala při organizování a realizaci 

přednášek a besed pro dospělé, další na blogu Knihu, prosím propaguje a doporučuje novinky 

české i světové literatury pro děti i dospělé. Mezi dobrovolnické aktivity je třeba započítat 

i 2 dobrovolnice – pracovnice knihovny: jedna je na rodičovské dovolené a druhá ve starobním 

důchodu. Přesto se zapojily do pravidelných aktivit knihovny (Klub Puntík, hodnocení literárních 

prací, organizování literárních pořadů) a odpracovaly celkem 46 hodin. 
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14. Public relations 

1. Marcela Kořínková: Biblioterapie 28. 4. - Národní knihovna, Praha 

21. 6. - Vědecká knihovna, Olomouc 

2. Prezentace pro americké knihovníky (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Praha)  
Mgr. Kamila Brablíková  

3. Prezentace pro Městskou knihovnu Kutná Hora a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín - Mgr. 
Kamila Brablíková  

 

15. Technika – software 

Knihovna využívala v r. 2017 SW Clavius Reks verze SQL ve formátu MARC21. Od měsíce 

listopadu používá knihovna systém Tritius a katalog Tritius, který nahradil dříve uživateli využívaný 

OPAC Carmen. Nadále probíhá postupná výměna čtenářských průkazů s čipem. 

 

16. Vydané publikace 

Knihovna se podílela na vydané publikaci: Osobnosti střední Moravy. Kalendář výročí 2017. 

Knihovna města Olomouce, Olomouc 2017. 

Propagační skládačka Knihovna Kroměřížska 
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17. Přílohy 

17.1 Příloha č. 1 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2017  

LEDEN 

1.1. - 14.1.  Výstava PF – výstava novoročenek 

2.1.   Vánoční nadílka – tematická výstava 

4.1.   HUDEBNÍ AKADEMIE Giuseppe Verdi: Trubadůr – poslechový pořad 

4.1. - 31.1.  Ruční práce na dlouhé zimní večery – tematická výstava 

5.1.   120 let od založení veřejné knihovny v Kroměříži - výstava 

6.1. - 22.2.  Knihovna Kroměřížska slaví 120 let od zahájení činnosti veřejné knihovny v 

Kroměříži 1897 – 2017 – výstava 

10.1.   Čteme v originále – tématická výstava 

11.1.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Psychické poruchy ve stáří 

16.1. - 17.2.  Rok na zámoravské škole – výstava 

17.1.   Promítání filmu HIPHOP-ERACE – promítání filmu z festivalu Jeden svět, pořádá 

EUROPE DIRECT Kroměříž 

19.1.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

24.1.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Hudba středověku 

26.1.   Vlasta Burian – tematická výstava 

26.1.   Bohumil Hrabal – tematická výstava 

26.1.   AKADEMIE III. VĚKU Nad kronikou města – beseda s J. Dvořákovou 

31.1.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Hudba středověku 

31.1.   Rodičovská přesvědčení v osobním a pracovním životě – beseda s E. Diblíkovou ve 

spolupráci s Klubíčkem Kroměříž 

 

ÚNOR 

1.2.   HUDEBNÍ AKADEMIE Ludwig van Beethoven: Fidelio – poslechový pořad 

1.2. - 10.3.  Malta mýma očima – soutěžní výstava fotografií 

7.2.   Antonín Přidal – tematická výstava 

7.2.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Hudba středověku 

8.2.   Ekologické zemědělství – beseda o podmínkách biofarem, pořádá EUROPE DIRECT 

Kroměříž 

10.2.   Záložkománie – výtvarná dílnička pro děti 

14.2. - 18.2.  Zamilovaná knihovna – výstava s milostnou tematikou 

14.2.   Zamilovaná knihovna pro děti – výtvarná dílnička 

15.2.   Anglie, nový domov můj – křest knihy Kroměřížana Mirka Hanáka 

16.2.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

16.2.   Testování IQ – pořádá Mensa ČR 

21.2.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Hudba středověku 
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21.2.   Den mateřského jazyka – tematická výstava 

21.2.   Od hlavy až k patám – beseda s M. Hrabicou o zdraví 

22.2.   Markéta Pilátová – autorské čtení 

23.2.   AKADEMIE III. VĚKU Zdeněk Burian – přednáší J. Ptáček 

23.2. - 28.4.  Malíř ztraceného času – výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana 

28.2.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Hudba středověku 

28.2.   Írán – pohled do zákulisí – přednáška geografa a cestovatele J. Sladkého 

 

BŘEZEN 

1.3. - 31.3.  Březen – Měsíc čtenářů 

- znalostní kvízy 

- amnestie dlužníků 

- zápisné za 50% 

1.3.   HUDEBNÍ AKADEMIE Daniel-Rancois-Esprit Auber: Fra Diavolo – poslechový pořad 

7.3.   Pojďte si číst s babičkou Svatavou – předčítání pro děti 

8.3.   Mezinárodní den žen - výstava 

9.3.   Rodičovství s respektem a láskou – přednáška R. Kempové 

10.3. - 23.3.  Zdeněk Burian – tematická výstava 

13.3.   Mozek v kondici – trénink paměti a mozkový jogging se Zd. Adlerovou 

14.3.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Hudba středověku 

14.3.   Pojďte si číst s babičkou Svatavou – předčítání pro děti 

15.3.   Apiterapie: léčení včelími produkty – přednáška A. Lenochové 

16.3.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

17.3.   Zábavné vystoupení spisovatele Marka Šolmese srazila v rámci 120. výročí KK 

20.3.   Mezinárodní den frankofonie – tematická výstava 

20.3. - 31.3.  Malta mýma očima – soutěžní výstava fotografií v rámci „Maltských dnů“ pořádá 

EUROPE DIRECT Kroměříž 

21.3.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Hudba středověku 

21.3.   Prevence rakoviny prsu: MAMA HELP – přednáška ve spolupráci Klubíčka Kroměříž 

21.3. - 31.3.  Malta – výstava knih z fondu knihovny 

21.3.   Colin Dexter – tematická výstava 

23.3.   AKADEMIE III. VĚKU Velikonoce – přednáška H. Župkové 

23.3.   Jiří Černý – Bob Dylan – poslechový pořad EUROPE DIRECT Kroměříž 

28.3.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Fyzika kolem nás a v nás 

28.3.   Maltské dny dětem – pohádky, soutěže, kvízy v rámci „Maltských dnů“ 

28.3.   Cestománie: Malta včera a dnes – promítání cestopisu 

31.3.   Michael Viewegh – tematická výstava 

31.3.   Tažní ptáci na Maltě – přednáška ornitologa A. Tomana v rámci „Maltských dnů“ 

31.3.   Večer s Andersenem – Putování se Čtyřlístkem 
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DUBEN 

3.3. - 13.4.  Velikonoce: Význam a tradice – výstava 

3.4.   Partnerská města – tematická výstava 

5.4.   František Kožík – tematická výstava 

5.4.   HUDEBNÍ AKADEMIE Ukázky z díla J. Carrerase – poslechový pořad 

6.4.   Tajné služby a hledání pokladů – přednáška M. Zacha Kučery 

10.4. - 11.4.  Velikonoční jarmark – prodejní výstava Sociální rehabilitace Zahrada 

11.4.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Fyzika kolem nás a v nás 

12.4.   Velikonoční knihovna – výtvarná dílnička 

18.4.   Mezinárodní den památek – výstava 

18.4.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Fyzika kolem nás a v nás 

18.4.   Drogy v rodině – a co s tím? Přednáška J. Zahradníka ve spolupráci s Klubíčkem 

Kroměříž 

20.4.   Den země - výstava 

20.4.   Beseda s europoslankyní M. Šojdrovou 

21.4.   Jaroslav Pinkava – tematická výstava 

24.4. - 28.4.  Marie Terezie – výstava 

25.4.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Fyzika kolem nás a v nás 

27.4.   AKADEMIE III. VĚKU Legionáři, Bitva u Zborova – přednáška E. Petříka 

27.4.   Máj – lásky čas - výstava 

27.4.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

28.4.   Čarodějnická knihovna – výtvarná dílnička a zábavné aktivity pro děti 

 

KVĚTEN 

1.5. - 31.5.  Rande naslepo s knihou – zábavná soutěž 

2.5. - 15.5.  Máj – lásky čas – výstava o původu svátku 

3.5.   HUDEBNÍ AKADEMIE Ant. Dvořák: Dimitrij – poslechový pořad 

4.5.   Mezinárodní den hasičů – výstava 

6.5.   Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce – výstava 

9.5.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Fyzika kolem nás a v nás 

9.5. - 11.5.  Pavla Jazairiová – tematická výstava knih 

10.5.   Mezinárodní den muzeí – výstava 

10.5.   Ručníkový den – tematická výstava 

10.5.   Světový den bez tabáku - výstava 

10.5.   Noc literatury – 5. ročník čtení současné evropské literatury 

11.5.   Den matek – výstava 

11.5.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

11.5.   Beseda s Pavlou Jazairiovou 
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16.5.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Fyzika kolem nás a v nás 

17.5.   Evropský den Slunce – zábavné aktivity 

18.5.   Krajské kolo literární soutěže pro děti do 15 let – vyhlášení výsledků 

18.5.   Rodič vrtulník, aneb Nepřeháníte do s výchovou? - přednáška Z. Oklešťka 

19.5.   Den Afriky – výstava 

19.5.   Gulag: Věra Sosnarová – výstava k besedě 

22.5.   Vzpomínky na Gulag: Krvavé jahody s Věrou Sosnarovou 

23.5.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Fyzika kolem nás a v nás 

24.5.   Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 

25.5.   Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 

29.5.   Vladislav Vančura – tematická výstava 

25.5.   AKADEMIE III. VĚKU K. H. Mácha – přednáška M. Bittnerové 

29.5.   Den dětí - výstava 

29.5.   Jak bude energetika vypadat v budoucnu? - přednáška V. Zapletalové 

 

ČERVEN 

1.6.   Dovolená v Chorvatsku? - povídání s M. Klimperovou 

2.6.   Den životního prostředí – výstava 

2.6.   Den oceánů – výstava 

5.6.   Letní sporty – tematická výstava 

7.6.   HUDEBNÍ AKADEMIE Vincenzo Bellini: Náměsíčná – poslechový pořad 

8.6.   Světový den dárců krve - výstava 

8.6.   Život začíná po stovce – promítání dokumentu 

8.6.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

12.6.   Evropský den Židovské kultury – výstava 

14.6.   Atentát na Reinharda Heydricha – výstava 

15.6.   Den otců - výstava 

15.5. - 13.6.  Kroměřížský archiv slaví 1947-1997-2017 - výstava 

19.6.   Homebrewing: cesta k domácímu pivu – povídání s J. Růžičkou 

20.6.   Mezinárodní den trpaslíků – tematická výstava 

21.6.   Světový den boje proti drogám - výstava 

22.6.   AKADEMIE III. VĚKU – procházka po městě s historikem 

26.6.   Světový den rybářství – výstava 

27.6.   Josef Václav Sládek – tematická výstava 

 

ČERVENEC – SRPEN 

Rekonstrukce podlah v odd. pro dospělé čtenáře 

17.8. - 30.8.  Bylo zavřeno… - výstava fotografií z rekonstrukce 

28.8.   ZŠ Zámoraví – výstava prací dětí ze ZŠ Zámoraví 
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ZÁŘÍ 

4.9. - 30.9   Výstava fotografií z cest Pavla Macha 

4.9.   Matka Tereza – tematická výstava 

6.9.   HUDEBNÍ AKADEMIE G. Rosinni: Italka v Alžíru – poslechový pořad 

7.9.   Mezinárodní den gramotnosti - výstava 

7.9.   10 miliard – co máte na talíři? Filmový čtvrtek EUROPE DIRECT Kroměříž 

13.9.   Mezinárodní den čokolády - výstava 

13.9.   Koncert Ivy Marešové (pro nepříznivé podmínky se koncert nekonal) 

14.9.   TGM – tematická výstava 

14.9.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

14.9.   Poklady v našich peněženkách – přednáška o numismatice M. Fajtla 

15.9.   Petr Bezruč – výstava 

18.9.   Petr Šabach - výstava 

21.9.   AKADEMIE III. VĚKU Senioři seniorům – básnické pásmo věnované seniorům 

21.9.   Kodaní na kole – přednáška R. Posoldy v rámci Evropského týdne mobility 

21.9. - 27.9.  Mezinárodní den Alzheimerovy choroby - výstava 

26.9.   Josef Vejvoda Trio – koncert 

26.9.   Evropský den jazyků - výstava 

27.9.   Studentská konference v Kroměříži 

27.9. - 31.10.  Estonsko mýma očima – soutěžní výstava fotografií 

28.9.   Svatý Václav – tematická výstava 

30.9.   Mezinárodní den pošty – tematická výstava 

 

ŘÍJEN 

2.10. - 6.10.  Týden knihoven 

- literární kvíz o ceny 

- den otevřených dveří 

- zápisné za 50% 

- amnestie dlužníků 

- soutěž o nejhezčí dopis knihovně 

2.10. - 31.10.  Malování A3V - výstava výtvarníků z Uherského Hradiště 

2.10. - 3.10.  Poznáváme svoji knihovnu – zábavná stopovací hra 

3.10.   Burza knih 

4.10.   Jan Opatřil a jeho horory – autorské čtení 

4.10.   HUDEBNÍ AKADEMIE W. A. Mozart: Don Giovanni – poslechový pořad 

5.10.   Vladimír Renčín – tematická výstava 

5.10.   Kazuo Ishiguro – Nobelova cena za literaturu - výstava 

5.10.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 
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5.10.   Krev v mobilech – filmový čtvrtek EUROPE DIRECT Kroměříž 

6.10.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Estetika 

11.10.   Islámské organizace, sebevražedný terorismus a kult mučedníka – beseda s 

T. Radějem 

12.10.   Jan Zrzavý – tematická výstava 

12.10.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Občan, obec, stát 

13.10.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Estetika 

16.10.   Světový den výživy - výstava 

17.10.   Tajemství našeho písma – přednáška V. Škultétyové 

18.10.   Numismatika v kostce – přednáška M. Fajtla 

19.10.   Erasmus+ aneb Zkušenosti ze studia v Řecku – povídání P. Bilíkové 

20.10.   Mezinárodní den kuchařů – tematická výstava 

20.10.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Estetika 

26.10.   Halloween – výstava 

26.10.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Občan, obec, stát 

26.10.   AKADEMIE III. VĚKU Dušičky – přednáška H. Župkové 

 

LISTOPAD 

1.11. - 30.11.  Jeden den s Bantou – výstava fotografií z Nairobi 

1.11.    HUDEBNÍ AKADEMIE Jules Massenet: Werther – poslechový pořad 

2.11.   Afrika a Indonésie – přednáška P. Macha 

3.11.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Estetika 

6.10. - 10.11.  Týden vědy a techniky v Kroměříži – prezentace technických výsledků práce 

studentů COPT Kroměříž 

6.11.   Svatý Martin - výstava 

7.11.   Estonsko – návrat k sobě – promítání cestopisu 

7.11.   Teistpidi Saaremaa – jedna přednáška o třech cestách, cestovatelská beseda s  

J. Kalátem 

9.11.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Občan, obec, stát 

9.11.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

13.11.  Jan Ámos Komenský – výstava 

13.11. - 26.11. Den poezie - výstava 

14.11.   Vzdělávání v rozvojových zemích – pořad MÚ Kroměříž 

15.11.   Prodej mýdel a dalších výrobků chráněné dílny ERGO 

15.11.   Labyrint světa – Den poezie – podvečerní setkání regionálních básníků 

16.11.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Občan, obec, stát 

16.11.   Možnosti pomoci osobám ohroženým domácím násilím – přednáška J. Hasoňové 

22.11.   Kroměříž mincovní město – přednáška J. Videmana 

23.11. - 31.12. Od Adventu do Vánoc – tematická výstava 
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24.11.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Estetika 

27.11. - 29.11. ...a je tu zas ten vánoční čas… - prodejní jarmark Sociálních služeb Kroměříž 

28.11.   Mezinárodní den hor – tematická výstava 

28.11.   Nebojme se etické výchovy - konference 

28.11.   Gruzií na kole – cestovatelské vyprávění R. Čížka 

30.11.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Občan, obec, stát 

30.11.   AKADEMIE III. VĚKU Vše co potřebujete vědět při nástupu do domova pro seniory 

přednáška D. Brhelové 

 

PROSINEC 

1.12.   Výstava fraktálů Genesis aneb Boží matematika – výstava 

1.12.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Estetika 

1.12   Den pro dětskou knihu 

1.12.   Čtení pro děti s babičkou Svatavou 

1.12.   Adventní výtvarná dílnička 

4.12.   Ne Bitcoin!!! ale Blockchain – přednáška o dnešní ekonomice 

5.12.   Trénink mentální kondice s J. Bílkovou 

6.12.    HUDEBNÍ AKADEMIE Oskar Nedbal: Vinobraní – poslechový pořad 

7.12.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus B – Občan, obec, stát 

7.12.   Klub Puntík – pořad pro děti a jejich rodiče 

8.12.   UNIVERZITA III. VĚKU cyklus A – Estetika 

11.12.  Ohrožená semínka – promítání filmu o semenné bance 

12.12.   Zimní sporty – tematická výstava 

13.12.   Zdravé bydlení: Feng Shui – přednáška I. Matyášové 

14.12.   AKADEMIE III. VĚKU Vánoční besídka s programem 
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17.2 Příloha č. 2 Knihovna Kroměřížska a TIC v médiích v roce 2017 

1. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 1, 
strana 12. 

2. KUČEROVÁ, Šárka - KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Odměnou je skutečnost, že práce má smysl. 
Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 1, strana 11, fotografie. 

3. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). Letos startuje již 23. ročník Akademie 3. věku. 
Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 1, strana 4. 

4. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Hudební akademie. www.kromeriz.cz, 4.1.2017. 
5. KROMĚŘÍŽSKÁ knihovna slaví 120 let: letos bude ve znamení novot. www.radiokromeriz.cz, 

3.1.2017. 
6. RŮŽIČKA, Jiří - ZAPLETAL, David. Fotosoutěž Malta mýma očima. Právo, 16.1.2017, číslo 13, 

strana 14. ISSN 1211-2119. 
7. KOPČILOVÁ, Monika. Akademie 3. věku. Týdeník Kroměřížska, 24.1.2017, ročník 16, číslo 4, 

strana 6. 
8. DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Akademie III. věku - Nad kronikou města.  www.kromeriz.cz, 26.1.2017. 
9. EUROPE DIRECT KROMĚŘÍŽ. Malta mýma očima. INFOnoviny, 2017, ročník 22, číslo 1, strana 

3. 
10. KREMR, Tomáš. Knihovna pro semínka je semínkovna. www.rozhlas.cz/brno, 31.1.2017. 
11. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Hudební akademie. Ukázky z opery Fidelio. www.kromeriz.cz, 

31.1.2017. 
12. KOPČILOVÁ, Monika. Dílničky v knihovně. Týdeník Kroměřížska, 31.1.2017, ročník 16, číslo 5, 

strana 6. 
13. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 2, 

strana 13. 
14. ROUBALÍKOVÁ, Lucie. Valentýnská a masopustní nabídka v Kroměříži. Kroměřížský zpravodaj, 

2017, ročník 14, číslo 2, strana 12. 
15. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. 120 let od zahájení činnosti veřejné knihovny v Kroměříži 1897-

2017. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 2, strana 11, fotografie. 
16. KARÁSKOVÁ, Vendula. Malta mýma očima. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 2, 

strana 5. 
17. KUČEROVÁ, Šárka - MOTYČKA, Pavel. Školní fórum ukázalo, jak chtějí nejmladší Kroměřížané 

zlepšit život ve městě. www.mesto-kromeriz.cz, 2.2.2017. 
18. HED. Školáci z Kroměříže diskutovali, kde má město rezervy. Kroměřížský deník, 3.2.2017, 

číslo 29, strana 2. ISSN 1801-9773. 
19. FUKSOVÁ, Jana. Poseroutka vede u školáků, dospělí čtou Nesba i bohyně. Mladá fronta Dnes 

- Zlínský kraj, 10.2.2017, číslo 35, strana 16. ISSN 1210-1168. 
20. KROMĚŘÍŽSKO o víkendu : S dětmi do knihovny. Kroměřížský deník, 11.2.2017, číslo 36, 

strana 1. ISSN 1801-9773. 
21. DALŠÍ tipy z Kroměřížska: Záložkománie. Kroměřížský deník, 10.2.2017, číslo 35, strana 4. 

ISSN 1801-9773. 
22. KROMĚŘÍŽ dnes: Zamilovaná knihovna pro děti. Kroměřížský deník , 14.2.2017, číslo 38, 

strana 1.ISSN 1801-9773. 
23. KLUSÁKOVÁ, Kristýna. V knihovně budou testovat IQ, ty nejlepší přijme Mensa. Kroměřížský 

deník, 15.2.2017, číslo 39, strana 3. ISSN 1801-9773. 
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24. PAZDERA, Lukáš - KLUSÁKOVÁ, Kristýna. V knihovně budou testovat IQ, ty nejlepší přijme 
Mensa. www.denik.cz, 14.2.2017. 

25. (HED) - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Co se děje ve vaší obci : knihovna si plánuje k výročí nadělit 
novou podlahu. Kroměřížský deník, 16.2.2017, číslo 40, strana 3. ISSN 1801-9773. 

26. (HED). Výročí knihovny připomene v létě i koncert před budovou. Kroměřížský deník, 
20.2.2017, Číslo 43, strana 3. ISSN 1801-9773 . 

27. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). Od hlavy až k patám. Beseda s ing. 
Miroslavem Hrabicou. Průlet lidským tělem a zdravím. www.kromeriz.cz, 21.2.2017. 

28. KROMĚŘÍŽSKO dnes: Autorské čtení Markéty Pilátové. Kroměřížský deník, 22.2.2017, číslo 45, 
strana 1. ISSN 1801-9773. 

29. AKADEMIE III.věku: Zdeněk Burian. www.kromeriz.cz, 23.2.2017. 
30. PROCHÁZKOVÁ, Petra - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka - PÁLKA, Petr. Začali s tisícovkou knih, dnes jich 

mají 180x tolik. 5+2 dny. Kroměřížsko, 24.2.2017, číslo 8, strana 4, fotografie. 
31. KARÁSKOVÁ, Vendula. Malta mýma očima. INFOnoviny, 2017, ročník 22, číslo 2, strana 3. 
32. KOPČILOVÁ, Monika. Dotace pro knihovnu. Týdeník Kroměřížska, 28.2.2017, ročník 16, číslo 

9, strana 2. 
33. KUČEROVÁ, Šárka. Školní fórum ukázalo, jak chtějí nejmladší Kroměřížané zlepšit život ve 

městě. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 3, strana 4, fotografie. 
34. KUČEROVÁ, Šárka. Maltské dny. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 3, strana 13, 

obrázek. 
35. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 3, 

strana 14. 
36. (FUK). Amnestie, veřejná čtení i běh. Kraj slaví měsíc knihy. Mladá fronta Dnes - Zlínský kraj, 

8.3.2017, číslo 57, strana 14. ISSN 1210-1168. 
37. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Mozek v kondici. www.kromeriz.cz , 13.3.2017. 
38. KROMĚŘÍŽ. MĚSTSKÝ ÚŘAD. Knihovna Kroměřížska slaví a připomíná si svou historii i 

oceňovanou současnost. www.kromeriz.cz , 12.3.2017. 
39. TRÉNINK pro mozek. Kroměřížský deník, 13.3.2017, číslo 61, strana 1. ISSN 1801-9773. 
40. PAMĚŤ regionu. Kroměřížský deník, 13.3.2017, číslo 61, strana 2. ISSN 1801-9773. 
41. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Rodičovství s respektem a láskou. www.kromeriz.cz, 9.3.2017. 
42. KROMĚŘÍŽSKO dnes: Jak na děti. Kroměřížský deník, 9.3.2017, číslo 58, strana 1. ISSN 1801-

9773. 
43. HOLUBEC, Ondřej. - ZRNA, Pavel. Infocentra se rozrůstají, pomáhají i místním. Mladá fronta 

Dnes - Zlínský kraj, 13.3.2017, číslo 61, strana 16. ISSN 1210-1168. 
44. (VM). Knihovny zvou na přednášky. Mladá fronta Dnes - Zlínský kraj , 14.3.2017, číslo 62, 

strana 16. ISSN 1210-1168. 
45. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Pojďte si číst s babičkou Svatavou. www.kromeriz.cz, 14.3.2017. 
46. RŮŽIČKA, Jiří. Včely, genealogie i bojovníci. Právo, 15.3.2017, číslo 63, strana 11. ISSN 1211-

2119. 
47. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Klub Puntík: Můj kocourek je velký popleta. www.kromeriz.cz, 

16.3.2017. 
48. KROMĚŘÍŽSKO dnes: Beseda se spisovatelem. Kroměřížský deník, 17.3.2017, číslo 65, strana 

1. ISSN 1801-9773. 
49. KLUSÁKOVÁ, Kristýna. Trénink mozku na vlastní kůži? Může se hodit nejen seniorům. 

Kroměřížský deník, 20.3.2017, číslo 67, strana 3. ISSN 1801-9773. 
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50. JANOUŠKOVÁ, Jana. 120 let knihovny. INFOnoviny, 2017, ročník 22, číslo 3, strana 1. 
51. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska v současnosti. INFOnoviny, 2017, ročník 22, číslo 

3, strana 6. 
52. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Prevence rakoviny prsu: Mamma HELP. www.kromeriz.cz, 

21.3.2017. 
53. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Maltské dny. INFOnoviny, 2017, ročník 22, číslo 3, strana 4, 

obrázek. 
54. MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO KROMĚŘÍŽ. O rakovině prsu. INFOnoviny, 2017, ročník 22, 

číslo 3, strana 6. 
55. KOPČILOVÁ, Monika. Výstava Zdeňka Buriana. Týdeník Kroměřížska, 21.3.2017, ročník 16, 

číslo 12, strana 6. 
56. (HED). Poslechový pořad známého kritika představí Boba Dylana. Kroměřížský deník, 

22.3.2017, číslo 69, strana 3. ISSN 1801-9773. 
57. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Akademie III. věku - Velikonoce. www.kromeriz.cz, 23.3.2017. 
58. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Malta - Malá velká země. www.kromeriz.cz, 28.3.2017. 
59. KUČEROVÁ, Šárka - KOPČILOVÁ, Monika. Knihovna Kroměřížska oslavila 120 let. Týdeník 

Kroměřížska, 28.3.2017, ročník 16, číslo 13, strana 6, fotografie. 
60. RŮŽIČKA, Jiří - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna půjčuje i brýle a deštníky. Právo, 3.4.2017, číslo 

79, strana 16. ISSN 1211-2119. 
61. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska si připomíná svou historii i oceňovanou 

současnost. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 4, strana 1, fotografie. 
62. KUČEROVÁ, Šárka. O Kroměříž je zájem. Potvrdil to i veletrh v severních Čechách. 

Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 3, strana 4, fotografie. 
63. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 4, 

strana 14. 
64. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Hudební akademie. Ukázky z díla J. Carretase. www.kromeriz.cz, 

5.4.2017. 
65. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Tajné služby a hledání pokladů: Přednáška Milana Zacha Kučery. 

www.kromeriz.cz, 6.4.2017. 
66. KOPČILOVÁ, Monika. Velikonoce přinesou dílničky, trhy i filmové trháky. Týdeník 

Kroměřížska, 11.4.2017, ročník 16, číslo 15, strana 6. 
67. (HED). Dění ve vašem městě: Diskuse ukáže plány s budovou na Hanáckém náměstí. 

Kroměřížský deník, 10.4.2017, číslo 85, strana 3. ISSN 1801-9773. 
68. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Velikonoční jarmark Sociální rehabilitace Zahrada. 

www.kromeriz.cz, 11.4.2017. 
69. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Velikonoční knihovna. www.kromeriz.cz, 12.4.2017. 
70. KUČEROVÁ, Šárka. S knihovnou baví svět snad každého. www.mesto-kromeriz.cz, 11.4.2017. 
71. KOPČILOVÁ, Monika. O Evropě s Michaelou Šojdrovou. Týdeník Kroměřížska, 18.4.2017, 

ročník 16, číslo 16, strana 6. 
72. Kroměřížsko dnes: Rady pro rodiče. Kroměřížský deník, 18.4.2017, číslo 90, strana 1. ISSN 

1801-9773. 
73. DISKUSE ukáže plány Kroměříže s budovou na Hanáckém náměstí. www.denik.cz, 18.4.2017. 
74. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Drogy v rodině. www.kromeriz.cz, 18.4.2017. 
75. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Beseda s europoslankyní. Aktuální dění v Evropském parlamentu 

očima Michaely Šojdrové. www.kromeriz.cz, 14.4.2017. 
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76. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Velikonoční knihovna. www.kromeriz.cz, 12.4.2017. 
77. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Hudební akademie. Ukázky z díla J. Carrerase. www.kromeriz.cz, 

5.4.2017. 
78. PROCHÁZKOVÁ, Petra - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Pánové si půjčovali červenou knihovnu. Mladá 

fronta Dnes - Zlínský kraj, 19.4.2017, číslo 91, strana 14. ISSN 1210-1168. 
79. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Aktuální dění v Evropském parlamentu očima Michaely Šojdrové. 

www.kromeriz.cz, 20.4.2017. 
80. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Akademie III. věku: Legionáři. Bitva u Zborova. www.kromeriz.cz, 

31.1.2017. 
81. KLUSÁKOVÁ, Kristýna. Unikátní výstava Zdeňka Buriana končí. Kroměřížský deník, 27.4.2017, 

číslo 98, strana 2, fotografie. ISSN 1801-9773. 
82. VÝROČÍ - květen 2017. Holešovsko, 2017, ročník 23, číslo 4, strana 23. 
83. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Unikátní výstava Zdeňka Buriana v pátek končí. www.kromeriz.cz, 

27.4.2017. 
84. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Čarodějnická knihovna. www.kromeriz.cz, 28.4.2017. 
85. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Máj - lásky čas. www.kromeriz.cz, 2.5.2017. 
86. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Hudební akademie. A. Dvořák - Dimitrij. www.kromeriz.cz, 

2.5.2017. Chybně je uvedeno místo konání Nadsklepí. Správně je: Knihovna Kroměřížska.  
87. KOPČILOVÁ, Monika - NEDOPILOVÁ, Zdenka. Kvůli EET ukončila některá informační centra 

prodej jinde nakoupeného zboží. Týdeník Kroměřížska, 2.5.2017, ročník 16, číslo 18, strana 6, 
fotografie. 

88. KUČEROVÁ, Šárka. Velvyslanec Maltské republiky navštívil Kroměříž. Město i radnici. 
Kroměřížský zpravodaj, 2017, číslo 5, strana 1, fotografie. 

89. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Poznejte, co to byl gulag. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 
5, strana 5. 

90. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 5, 
strana 13. 

91. KARÁSKOVÁ, Vendula. Kroměříž ožila kulturou Malty. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 
14, číslo 5, strana 5, fotografie. 

92. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Noc literatury 2017. Kroměřížský zpravodaj, 2017, ročník 14, číslo 
5, strana 5. 

93. NOC literatury v Kroměříži - nové příběhy jsou za dveřmi. www.radiokromeriz.cz, 2.5.2017. 
94. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Klub Puntík: Slon a mravenec. www.kromeriz.cz, 16.5.2017. 
95. KROMĚŘÍŽSKO dnes : XI. ročník Noc literatury Kroměříž. Kroměřížský deník, 10.5.2017, číslo 

107, strana 1. ISSN 1801-9773. 
96. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Evropský den Slunce. www.kromeriz.cz, 17.5.2017. 
97. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Rodič vrtulník, aneb nepřeháníte to s výchovou? 

www.kromeriz.cz, 18.5.2017. 
98. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Krvavé jahody. www.kromeriz.cz, 22.5.2017. 
99. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. www.kromeriz.cz, 
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