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1. Úvod
Rok 2019 byl rokem projektovým. Hned začátkem roku se rozběhl projekt se slovenským
partnerem Mestskou knižnicou v Ružomberku. I když byl projekt celkem jednoduchý na plnění
aktivit, ve své podstatě byl administrativně velmi náročný, protože jsme u každé položky museli
pozorně sledovat, jak nakoupit, jak prokázat, že jsme byli úsporní a přitom plnit všechny další
požadavky projektu včetně publicity. Skupina, která se na projektu podílela, velmi dobře
spolupracovala, byl to sehraný tým. Vydali jsme publikaci, nakoupili nábytek do letní čítárny,
uspořádali příjemné čtení se slovenskou spisovatelkou, se kterou jsme strávili spolu s našimi
slovenskými kolegyněmi příjemný den. Celkově nás projekt pracovně dost vytížil, byl velmi
náročný a to zejména při jeho vyúčtování a závěrečné zprávě, kterou jsme museli třikrát upřesňovat
v některých položkách i opakovaně, což nás někdy i zlobilo. Nicméně projekt jsme zvládli a před
koncem roku jsme dostali na náš účet 70% financí, které jsme si na projekt museli půjčit od
zřizovatele. Umíme další měkké dovednosti. Velkou práci po dobu projektu vykonala
P. Lucassenová.
Dalším projektem byl ERASMUS+. Je to mezinárodní projekt, který v knihovně realizuje skupina
zaměstnanců hovořících anglicky. Koordinátory projektu jsou kolegové z Rumunska. Není to náš
první projekt s rumunskými kolegy. Rumunské město Ramnicu Valcea je partnerským městem.
Kolegové byli na Maltě a v Řecku. Výstupem z projektu bude kulturní dědictví jednotlivých států,
kteří pracují v projektu v tištěné i virtuální podobě.
Dalším projektem, kde už jsme se zdokonalili je Informační centrum Europe Direct. ICED nabízí
své služby všem, kteří potřebují informace o EU nebo z EU. Vydáváme Informační zpravodaj, kde
informujeme o zajímavých zprávách i aktivitách. Pomáháme řešit různé záležitosti spojené
s pobytem našich občanů v EU. Spojení s knihovnickými službami a využití informačních zdrojů
i zázemí knihovny je v tomto projektu tou nejpodstatnější devizou.
Začátkem března jsme vysadili strom K. Kryla. Pozvali jsme pár hostů a také T. Olšinu, který
zpíval. Strom dodal M. Posolda a je to jinan dvoulaločný. Chtěli jsme sice jeřabiny, ale prý by se
jim v našich podmínkách nedařilo. Jinan je krásný strom a všichni se těšíme, až trochu povyroste
a bude tvořit dominantu u knihovny. Byl zasazen u bezbariérového vstupu za strany ulice
Vrchlického. Iniciátorem zasazení stromu byl O. Kašpárek.
Na podzim byla provedena úprava letní čítárny. KTS odvezly všechny túje, které uschly tím, že
byly pozdě zasazeny. Kolega P. Dvořák navrhl, jak by mohla zahrádka vypadat a tak byly
nakoupeny keře, tyče na pnoucí rostliny. Za pár let bude letní čítárna vypadat moc dobře. Až se keře
rozrostou a květiny vykvetou. A naši čtenáři se mají na co těšit.

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

Na jednotlivých částech výroční zprávy se podíleli:
PhDr. Šárka Kašpárková, Mgr. Kamila Brablíková, Ing. Silvie Teperová, Bc. Veronika Ivanová,
Mgr. Ivana Drobníková, Mgr. Jana Hlavinková, Soňa Bosáková, Bc. Petr Dvořák, Petra Koppová,
Marcela Kořínková, Mgr. Lucie Pavlíková, Mgr. David Zapletal

Sestavil a graficky upravil: Bc. Petr Dvořák
Rok vydání: 2020
neprodejné
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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).
V
roce
2019
došlo
u registrovaných
uživatelů
k mírnému poklesu, a to o 14 osob.
Pozitivním faktorem je skutečnost, že naopak přibylo čtenářů do 15 let. Stále také trvá zvýšený
zájem uživatelů o půjčování zvukových knih, e-knih a deskových her. Každým rokem se rozšiřuje
nabídka kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které organizačně zajišťují zaměstnanci
služeb. V roce 2019 jich bylo uspořádáno 485, tj. o 18 akcí více než v předchozím roce. Zvláště
přednášky o cestování, léčitelství a zdraví se stále těší zvýšenému zájmu. Seznam těchto akcí viz
příloha. Veřejnost ráda využívá také nabídky kurzů, které knihovna nabízí. V knihovně v roce 2019
probíhaly již ustálené přednáškové cykly - Univerzita 3. věku, Akademie 3. věku, Hudební
akademie, PC kurzy, cyklus numismatických přednášek a také cyklus přednášek s onkologickou
tematikou.

Knihovna se neustále snaží nabízet svým uživatelům nové služby, které by je i v době moderních
technologií mohly do knihovny přilákat. K rychlejšímu odbavení využili v roce 2019 uživatelé v odd.
pro dospělé čtenáře 1 493x samoobslužný pult (selfcheck). V době uzavření knihovny o letních
prázdninách tentokrát nebylo uživatelům přístupné Centrum celoživotního učení, také několikrát
během roku byla knihovna dočasně uzavřena z důvodu řešení technických problémů s knih.
systémem Tritius. Celkový počet výpůjček se snížil o 16 084. Knihovna nově ve spolupráci s firmou
Palmknihy nabízela pro své uživatele zdarma možnost půjčování e-knih. Zájem o ně u uživatelů
stoupá, v roce 2019 si vypůjčili 597 e-knih. Jde o tituly ze současné produkce českých
nakladatelství. Všechny e-knihy lze dohledat v katalogu knihovny.
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Velký počet návštěvníků stále využívá internetového připojení, ať už na počítačích v knihovně,
v Turistickém informačním centru nebo na vlastních přístrojích prostřednictvím bezdrátového
připojení wi-fi na těchto místech.
Za rok

2019

Registrovaní čtenáři celkem
Z toho do 15 let
Návštěvníci celkem
Výpůjčky celkem
naučná lit. pro dospělé
beletrie pro dospělé
naučná pro děti
beletrie pro děti
výpůjčky ostatních dokumentů
výpůjčky periodik
Meziknihovní výpůjční služba

6 187
1 882
203 392
326 135
47 656
124 754
6 119
25 653
6 643
113 310

požadavky z jiných knihoven
požadavky jiným knihovnám
Vzdělávací a kulturní akce
Počet návštěv webové stránky

393
50
485
104 113

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře
V oddělení pro dospělé čtenáře došlo v roce 2019
k mírnému poklesu celkového počtu návštěvníků. Počet
registrovaných uživatelů se také velmi mírně snížil.
I v roce 2019 se v zájmu zkvalitnění služeb ještě více
rozšířila nabídka společenských her pro dospělé, stejně
jako fond filmů na DVD a zvukových knih.
V rámci zkvalitňování služeb a prostředí knihovny,
jsme se zaměřili na vylepšení letní čítárny. V jarních
měsících byl nakoupen z projektu Slovensky to dáme!
nový dřevěný zahradní nábytek, aby si mohli čtenáři
pohodlně číst na čerstvém vzduchu. V podzimních
měsících byla upravena travnatá plocha do podoby
okrasného květinového záhonu. Jeho realizaci jsme
zvládli vlastními silami včetně návrhu Bc. Petra Dvořáka.
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Z výše zmíněného projektu byly nakoupeny také nové moderní mobilní výstavní panely, které
nahradily ty staré a těžké.
Zaměstnanci také znovu umístili ve městě a městských parcích „Knihovničky v ulicích“. Tyto
knihovničky jsou zásobovány vyřazenými knihami, kterým takto dáváme druhou šanci. Knihovničky
se tak přidaly k již několik let fungující knihovničce na koupališti Bajda. Nyní jsou umístěny dvě
v zahradních restauracích v Podzámecké zahradě a jedna u občerstvení ve velkém skleníku
v Květné zahradě. Pro velký zájem veřejnosti bude v této aktivitě knihovna pokračovat
i v následujících letech.
12. dubna byl u příležitosti výročí narození Karla Kryla vysazen v blízkosti knihovny strom
k uctění památky tohoto významného rodáka. Dále zaměstnanci v letních měsících již tradičně
ozdobili strom v Podzámecké zahradě s názvem Strom poezie – Za trochu lásky šel bych světa
kraj... Jednalo se o úryvky z milostné korespondence známých osobností, výroky o lásce
a milostnou poezii. Turisté i pravidelní návštěvníci Podzámecké zahrady tuto aktivitu oceňují jako
zpestření.

2.1.1 Čítárna
V knihovně měli čtenáři v roce 2019 k dispozici 206 pravidelně docházejících periodik.
V dospělém oddělení 156 titulů, v dětském oddělení 20, v hudebním 6 a v ostatních (příruční
knihovna a studovna) 24 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 2019 využilo služeb oddělení
5 840 návštěvníků. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 1 193 dokumentů. Nejčastěji žádanými
publikacemi byly knihy s regionální tematikou, dále pak knihy z oboru práva a historie. Knižní fond
oddělení byl obohacen o 106 publikací, z toho fond studovny o 19 novinek, 87 bylo s regionální
tematikou.
Pracovníci poskytují internetové a počítačové poradenství.
Oddělení provádí analytický popis regionálních periodik. Během roku 2019 bylo zpracováno
1 093 článků, upraveno jich bylo téměř 8 000.
Informační oddělení se podílí na stahování, vytváření a zpracovávání autorit, prioritou zůstávají
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stále regionální autority. Databáze byla za uplynulý rok obohacena o 73 nových autorit, podle
možností jsou stávající osobnosti doplňovány, upřesňovány – byly provedeny změny a doplňky
u 229 autorit. Pracovnice informačního oddělení se spolupodílela na vydání Osobností střední
Moravy (s Knihovnou města Olomouce) 2020.
Úsek se stará o publikování a propagaci informací týkajících se knihovny na webových stránkách
a facebookovém účtu knihovny, na veřejně dostupných bezplatných portálech - plakatovna.cz,
vylep-plakat.cz a na portále města www.mojekromeriz.cz (mediální partner knihovny).
Na základě souhlasu oslovených byl průběžně doplňován e-mailový adresář pro pravidelnou
rozesílku akcí knihovny (ke konci roku obsahovaly přes 2 000 kontaktů).
Oddělení realizuje informační lekce pro střední školy a 9. ročníky základních škol, v loňském
roce jich bylo uskutečněno i přes zvláštní nabídku knihovny 10 a jedna zvláštní exkurze pro děti
předškolního věku MŠ Gorkého zaměřená speciálně na půjčovnu pro dospělé.
Zaměstnanci IO přichystali panelovou výstavu k výročí 25. úmrtí a 75. narození Karla Kryla. Další
výstava byla věnována 100 letům knihovnického zákona.
Byla prohloubena spolupráce s mediálním partnerem Radio Kroměříž – několikrát denně byly
vysílány upoutávky na plánované akce knihovny.
Během roku proběhla revize
fondu regionální literatury ve
skladu – nově byla vytvořena
lokace sklad-region, všechny
regionální knihy uložené ve
skladu na ni byly převedeny. Při
této příležitosti byly přeřazeny
některé vybrané tituly do skladu
v suterénu.
Pracovníci
poskytli
14 konzultací na vyžádání pro
pracovníky jiných knihoven.
Pracovník studovny vytváří pomocí grafického programu informační letáky k některým akcím,
pořádaným knihovnou a měsíční Přehledy akcí – tyto materiály jsou volně k dispozici pro běžné
návštěvníky knihovny, při besedách a jiných vzdělávacích akcích pořádaných knihovnou a jsou
rozesílány dle požadavků, které uvedou uživatelé ve vyplňovaných dotaznících GDPR. Pracovník
informačního oddělení dále vytvořil také PF 2020 a již několikátý rok se podílí na zpracování
výroční zprávy knihovny. V tomto roce graficky zpracovával i didaktickou bilingvní publikaci
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s pracovními listy, doplněnou dětskými výtvarnými pracemi Čtěme a čítajme ružomberské pověsti
a příběhy pro děti s názvem Prokletý kámen. Pracovnice průběžně doplňovala v půjčovně pro
dospělé čtenáře nástěnky „Doporučujeme-doporučujete aneb Vaše naše knižní tipy“.
Externí databáze ANOPRESS a Automatizovaný systém právnických informací ASPI je nabízen
uživatelům knihovny, ale je i velmi často využíván zaměstnanci pro vlastní potřeby knihovny
a informačních služeb.
Dotazy z licencovaných databází za rok 2019:

Databáze Anopress
Databáze ASPI

Počet dotazů
924
563

Počet přihlášení
476
363

Semínkovna
Je iniciativa na podporu sdílení osiva, ke které se knihovna připojila k 1. dubnu 2016. V roce
2019 si 10 lidí odneslo z knihovny 20 balení semínek, naopak jsme získali od 6 dárců 31 sáčků
semínek.
2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) a Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) je
zprostředkovávána v informačním oddělení.
V roce 2019 bylo obdrženo 371 požadavků z jiných knihoven na zápůjčku z našeho fondu.
Naopak naši čtenáři si vyžádali 50 titulů z jiných knihoven, z toho 1 žádost byla vyřízena
prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Počet knih, požadovaných jinými
knihovnami se tak snížil a počet knih, žádaných v jiných knihovnách se naopak více než
zdvojnásobil.
Požadavky
Z jiných knihoven

2019

371
50
1

Knihovnám
-z toho požadavek na MMVS

2.1.4 Internet pro veřejnost
Statistika internetu je evidována společně v hudebním a informačním oddělení. V roce 2019
využilo přístupu k internetu 2 789 návštěvníků těchto oddělení. Se svým vlastním zařízením
(notebookem, tabletem či mobilním telefonem) se v roce 2019 v knihovně připojilo přes wi-fi síť
528 návštěvníků, ostatní využili počítačových stanic knihovny.
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2.1.5 Centrum celoživotního učení
Před započetím jarních kurzů bylo nutné upravit programové vybavení a prověřit funkčnost
učebny, jelikož se z důvodu úmrtí našeho administrátora přesunula správa počítačové sítě, včetně
učebny, formou outsourcingu na firmu DC4.
V jarních měsících se konal plně obsazený kurz Základy počítačové gramotnosti pod vedením
lektora Bc. Petra Dvořáka, stejný kurz jsme pořádali také v podzimním období. Učebna byla
několikrát využita i pro interní školení zaměstnanců a dobrovolných knihovníků. Na konci roku se
konal kurz Digitální fotografie pro pokročilé s externím lektorem Jánem Záhornackým.
V dotaznících zpětné vazby byly všechny tyto kurzy velmi pozitivně hodnoceny, stejně tak, jako
vylepšený bezbariérový přístup do učebny.
Dále byly poskytovány jednorázové konzultace pro zájemce s vlastním zařízením (notebook,
tablet), zaměřené především na vysvětlení a zvládnutí konkrétních neznalostí a problémů jejich
uživatelů.
Během roku byly prostory učebny poskytovány k výuce českého jazyka pro cizince Centru pro
integraci cizinců Zlín.
2.2 Hudební oddělení
V roce 2019 byl fond Hudebního oddělení rozšířen o několik desítek CD s hudbou a mluveným
slovem a písněmi pro děti. Při jejich výběru se zaměřujeme zejména na kvalitu, průběžnou obnovu
fondu a důraz klademe také na poptávku ze strany uživatelů. V nabídce nadále zůstávají oblíbené
pohádky a písničky pro děti. 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. Počet návštěvníků
i výpůjček oproti roku 2018 klesl.
Mezi stálé služby Hudebního oddělení patří poradenství ohledně výpůjček e-knih a s tím
spojené půjčování čteček a validace účtu mojeID. I v roce 2019 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, facebookového profilu knihovny i Europe Direct.

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
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se mohou na kroměřížské ED obracet s dotazy týkající se života v EU. Ať už se jedná o informace
z oblasti zaměstnání či studia v zemích EU nebo třeba pomoc při vyřízení různých „běžných“
dokumentů v případě partnerských či rodinných vztahů mezi příslušníky jiných států (např.
mezinárodní sňatek, dědické řízení aj.). Významnou část dotazů tvoří otázky směřované k dotacím
z EU a v neposlední řadě úzce specifikované dotazy studentů VŠ. Pro návštěvníky centra máme
širokou nabídku publikací a výukových materiálů o EU.
Nabízíme
zdarma
materiály a publikace,
týkající se Evropské
unie.
Této
služby
využívají
učitelé,
studenti
zástupci
široké veřejnosti.
K naší
činnosti
taktéž patří pořádání
besed,
přednášek,
výstav
atd.
nejen
s evropskou tematikou.
Informační centrum Europe Direct Kroměříž v roce 2019 uspořádalo celkem 26 akcí pro zhruba
1000 osob všech věkových kategorií. Centrum dále oslovilo přes 2000 osob prostřednictvím
spoluúčasti na akcích partnerských organizací.
Informační centrum Europe Direct pořádá každý rok několik akcí pro děti a studenty. Patří k nim
např. „oslava“ Dne Evropy, Evropský den jazyků, Den bezpečného internetu a další. Pro studenty
středních škol jsme dále uspořádali přednášky na aktuální témata.
Pro širokou veřejnost přednášeli různé osobnosti, například senátor Pavel Fisher (evropské
volby), Marina Mejstřík (Listopad 1989 a další vývoj ČR), Miloš Gregor (Fake news), nebo Lucie
Tungul (Turecko). Jako každý rok se uskutečnila beseda s hudebním publicistou Jiřím Černým.
Již tradičně proběhla soutěž Eurotime a soutěžní výstavy fotografií, která se vždy váže
k aktuálně předsedající zemi Radě Evropské unie (Rumunsko mýma očima, Finsko mýma očima).
I v roce 2019 pokračovala spolupráce s Olgou Sehnalovou při pořádání Rumunských a Finských
dnů v Kroměříži. Kompletní přehled akcí uspořádaných v roce 2019 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 2019 tak jako každoročně v oddělení pro děti a mládež byly čtenářům nabízeny stálé
služby. Kromě toho zde proběhla opět řada programů, besed a aktivit. Určeny byly nejen pro
čtenáře, ale také pro školky, školy a jiná zařízení.
Čtenáři využívali v dětském oddělení přístup na 5 PC (4 x internet, 1 x on-line katalog), iPad
a wifi. V přístupu na PC a iPad pokračoval trend z minulého roku, kdy ho využilo méně dětí.
Důvodem je zvýšený zájem o využití přístupu na wifi.
V roce 2019 připravily knihovnice pro děti hru na podporu čtenářství nazvanou Knihožrout, ve
které se hrálo o pohár Knihovny Kroměřížska. Ten získali první tři čtenáři s nejvyšším počtem bodů.
Odměnu v podobě ročního zápisného zdarma, knihy a několika málo dalších drobných dárků získali
kromě nich i další dva účastníci hry, kteří se umístili na čtvrtém a pátém místě.
I v tomto roce pokračovala aktivita Book Face. Jejím cílem prvního půl roku bylo každý měsíc
dětem představit 5 až 6 spisovatelů, kteří měli v daném měsíci výročí, pro které mohou po celý
měsíc hlasovat pomocí smajlíků. Od druhé poloviny roku pak volili svoji oblíbenou knižní postavu.
Výsledky (i průběžné) jsou pravidelně zveřejňovány na facebookových stránkách oddělení pro děti
a mládež.
Ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem Kroměříž uspořádalo oddělení pro děti a mládež
tradiční slavnostní pasování prváčků na čtenáře knihovny. I v tomto roce se konalo za přítomnosti
zástupců města Kroměříž a zámeckého knihovníka. Tradičním partnerem při této akci je také ZUŠ
Kroměříž, která zajišťuje hudební produkci a skupina historického šermu Cruentus při
Arcibiskupském gymnáziu, kteří poskytují kostým zámeckému knihovníkovi. V letošním ruce bylo
na čtenáře knihovny pasováno více než 300 žáků prvních tříd.
K pravidelným akcím patřilo každoměsíční setkávání rodičů s dětmi ve věku od 3 d 6 let v klubu
Puntík. Jeho činnost je zaměřena na čtení, po kterém následuje výtvarná dílna nebo aktivity
spojené s přečteným textem.
Rozvoj
čtenářské
gramotnosti a pregramotnosti
podporuje oddělení pro děti
a mládež
také
účastí
v mezinárodním
projektu
Bookstart – S knížkou do
života. V rámci projektu jsou
při vítání občánků na MÚ
Kroměříž oslovováni rodiče
dětí, kteří od knihovny
dostanou dárkové balíčky
spolu se zvacím dopisem do
knihovny. Je potěšitelné, že
část rodičů tuto nabídku
skutečně využívá. Jako dárek
získají pro své dítě dva roky
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registrace zdarma a také pozvání na setkání s odborníky (logoped, knihovnice, dětský psycholog
apod.), která jsou pořádána rovněž zdarma přímo v dětském oddělení.
I v tomto roce jsme se v oddělení pro děti a mládež setkali s europoslankyní MUDr. Olgou
Sehnalovou v rámci Evropských dnů. Letošní setkání zpříjemnila dětem tlumočnice a překladatelka
z finského jazyka Alžběta Štollová.
Literární soutěž Kroměřížská litera pořádaná ve spolupráci s Klubem dětských knihoven ZK,
která je určená dětem do 15 let, patří již mnoho let neodmyslitelně k pravidelným a velmi
populárním aktivitám dětského oddělení, proto nebyl důvod v ní nepokračovat. Opět se do ní
zapojilo téměř dvě stovky dětí z celého okresu Kroměříž.
Ani v letošním roce oddělení pro děti a mládež nevynechalo účast v dnes již celosvětové akci
Noc s Andersenem. Tentokrát jsme si připomněli kulaté výročí nakladatelství Albatros. Tomuto
tématu odpovídal i připravený program.
V roce 2019 pokračovalo dětské oddělení v činnosti Klubu společenských her Figurka, do
kterého se přihlásili další čtenáři. V rámci členství si mohou půjčovat deskové a stolní hry.
Závěr roku patřil jako vždy akci
Den pro dětskou knihu. Letos jsme
jako hosty přivítali regionální
básnířku Svatavu Mášovou, která
dětem četla ze svých oblíbených
knih a povídala si s nimi o jejich
knižních hrdinech a spisovatel
a ilustrátor Jan Sviták. Ten při této
příležitosti v oddělení pro děti
a mládež pokřtil svoji novou knihu
Mrtvý dům v temném lese.
Knihovnice oddělení pro děti
a mládež za rok 2019 nad rámec programů pro ZŠ, MŠ a ŠD uspořádaly celkem dalších 50 akcí, což
je o 3 více než v uplynulém roce. Snahou je jejich prostřednictvím dětem zábavnou formou předat
informace ze světa literatury, podpořit jejich čtenářskou gramotnost a zpříjemnit jim chvíle
strávené v knihovně.
Za rok
Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků
Celkový počet výpůjček

2018
1826
23461
76883
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2019
1830
23940
77313

rozdíl
+4
+479
+430

Informační lekce a tematické besedy pro mateřské, základní a speciální školy
Součástí vzdělávacích aktivit oddělení pro děti a mládež byly již tradičně lekce pořádané pro
děti mateřských a základních škol, ZŠ a MŠ a pro žáky školních družin. Děti byly prostřednictvím
informačních lekcí seznamovány se základními informacemi o knihovně, o systému řazení knih
a informovány o způsobu, jakým si lze prodlužovat výpůjční dobu zapůjčených knih či jak vyhledat
informace o knihách v on-line katalogu nebo na webových stránkách knihovny.
Tematické besedy byly již tradičně rozděleny na programy pro školy, které se konaly
v dopoledních hodinách, a na programy pro děti ze školních družin, které probíhaly vždy ve čtvrtek
odpoledne.
2018
2019
rozdíl
Počet besed pro školní družiny
Počet žáků

34

34

0

1 068

829

-239

2018
Počet lekcí a besed pro MŠ; ZŠ + pasování
Počet dětí

2019

rozdíl

136

144

+8

2 579

2 670

+91

Školy jsou o besedách informovány vždy na začátku září formou dopisu i elektronicky. Jejich
průběžnou aktualizaci mohou pedagogové nalézt na webových stránkách knihovny.
2.5 Aktivity knihovny
Aktivity knihovny jsou rozepsány v jednotlivých přílohách. My se zmíníme pouze o akcích
většího rozsahu a průběžném vzdělávání (mimo počítačové kurzy pro veřejnost).

2.5.1 Vzdělávání
Hudební akademie – probíhá pravidelně již mnoho let, a to formou vzdělávacích přednášek
s tématikou vážné hudby, které jsou spojeny s krátkými hudebními ukázkami. Toto vzdělávání je
určeno široké veřejnosti.
Univerzita 3. věku (U3V) - pořádá knihovna ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.
Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, které se člení do čtyř semestrů.
Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních
představitelů UTB ve Zlíně. Na závěr studia absolventi obdrží osvědčení o absolvování U3V. Výuku
vedou akademičtí pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní
pracovníci. Na závěr každého ročníku jsou posluchači přijati v obřadní síni kroměřížské radnice za
přítomnosti vedení města. Tento akt je pro studenty U3U oceněním jejich píle a chuti se stále
vzdělávat.
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U3V je rozdělena na dvě skupiny posluchačů, jejichž přednášky se liší zaměřením, jedna nabídka
vzdělávání je vždy zaměřena na společenské a humanitní vědy, druhá spíše na techniku a přírodní
vědy.
V roce 2019 probíhal již 7. cyklus U3V.
V II. semestru (Užitná gastronomie) a III. semestru U3V navštěvovalo cyklus A (Základy vizuální
komunikace) 27 seniorů.
Cyklus B ve II. semestru (Hudba baroka) a v III. semestru (Člověk, stát a právo) navštěvovalo
27 seniorů.
Akademie III. věku (A3V) – je zájmové studium určené seniorům, kteří chtějí trávit svůj volný čas
aktivně a mají zájem se stále vzdělávat. Přednášky s rozmanitou tematikou mají stále velký ohlas.
Přednášky se konají po celý rok, vždy jednou měsíčně. V roce 2019 proběhl již 25. 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 2018, který je způsoben především mírným poklesem ve
všech ukazatelích u poboček v integrovaných obcích. V městských pobočkách jsme naopak
zaznamenali nárůst jak v kategorii registrovaných čtenářů, tak i výpůjček.
2018
229
3 988
12 840

registrovaní uživatelé
návštěvníci
výpůjčky

2019
227
3919
12436

rozdíl
-2
-69
-404

3.1 Městské pobočky
uživatelé
2018 2019 rozdíl
87
87
0

Oskol

39

Lutopecká

48

+9

návštěvníci
2018 2019 rozdíl
1 492 1516
+24

výpůjčky
2018 2019 rozdíl
8 626 8807
+181

1 202

1 685

1177

-25

1637

-48

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

Bílany
Hradisko
Postoupky
Těšnovice
Trávník
celkem

2018
15
13
43
15
17
103

uživatelé
2019 rozdíl
20
+5
36
17
19
92

-7
+2
+2
-11

návštěvníci
2018
2019 rozdíl
285
257
-28
203
466
555
+89
119
186
+67
221
228
+7
1294
1226
-68

výpůjčky
2018
2019
419
303
413
1005
746
407
589
285
354
2529
1992

rozdíl
-116
-259
+182
+69
-537

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.
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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 2019 činil přírůstek celkem 6983 knihovních jednotek (včetně VF a poboček),
z toho 6624 knih, 279 CD, 32 DVD, 5 map, 17 brožur a 26 deskových her. Vyřazeno bylo celkem
7277 knihovních jednotek. Knihovna odebírala 206 titulů periodik. V rámci projektů Cizojazyčná
literatura a Česká knihovna obdržela knihovna v roce 2019 160 titulů, z toho 129 svazků
cizojazyčné literatury. Do souborného katalogu Caslin (účast od r. 2007) bylo zasláno
automatizovaným sběrem 13351 katalogizačních záznamů.
4.1 Tematické složení přírůstků knižního fondu za rok 2018 a 2019 (bez VF) včetně poboček
Tematická skupina

2018 2019

Naučná

1198 1089

Beletrie

2422 2335

Mládež naučná

170

221

Mládež beletrie

923

869

2

0

13

5

Hudebniny
Mapy
Celkem

4728 4519

4.2 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu (bez VF)
Druh dokumentu
AV media
Brožury
Elektronické zdroje
Hudebniny
Knihy
Mapy
Hry
Celkem

2018
9293
763
313
433
135657
590
162
147211

2019
9499
747
313
409
132386
593
178
144125

Celkem stav včetně VF k 31.12. 2019: 187064 knihovních jednotek

Knihovna zakoupila v roce 2019 6612 a získala 371 svazků knih, map, hudebnin, AV medií
a deskových her. Vyřazeno bylo 7277 knihovních jednotek: 7198 knih, 21 brožur, 32 AV medií
a 24 tištěných hudebnin.
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4.3 Další činnost oddělení v roce 2019
Průběžně a podle potřeby byl aktualizován a opravován knižní fond, pravidelně se prováděly
opravy slovníků, byly aktualizovány katalogizační záznamy knih a AV medií. Probíhala aktualizace
fondu uloženého ve skladu. Byly provedeny úpravy procesu akvizice pro jeho zefektivnění, na
základě zkoumání metod akvizice v jiných knihovnách. Trvale spolupracujeme se Souborným
katalogem na průběžných opravách duplicit a starých chybových záznamů. V měsíci únoru odešla
do důchodu vedoucí oddělení Vladimíra Záhořáková. Novou vedoucí se stala Mgr. Jana Hlavinková.

5. Projekty
Realizace projektu Europe Direct – získání finančních prostředků z Evropské unie na realizaci
projektu, 13598,-€
Získání finančních prostředků ve výši: 12.596,- € na projekt „Čtení bourá jazykové bariéry, aneb
Slovensky TO DÁME!“ CZ/FMP/11b/01/008 Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,
Bílé Karpaty. Ukončení projektu k 31.7.2019 – závěrečné vyúčtování 2020.
Na projekt ERASMUS+ jsme získali 7915,22€
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.

6. Zahraniční návštěvy v roce 2019
Významná návštěva amerických knihovnic a knihovníků proběhla v květnu. Návštěva probíhá již
pravidelně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze.
Návštěva slovenských kolegyň z Mestskej knižnice v Ružomberku.

7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
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8. Regionální funkce v okrese Kroměříž v roce 2019
V roce 2019 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.
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
110 zaregistrovaných základních knihoven a jejich poboček.

výkon

regionálních

funkcí

pro

Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od r. 2007 Souborný katalog pro veřejné
knihovny okresu Kroměříž. Celkem je od r. 2007 zapsán do AKS Tritius REKS knihovní fond
42 neprofesionálních knihoven. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové
stránky Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz –katalog i ze stránek jednotlivých knihoven.
Devět profesionálních a všech 68 neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové
stránky nebo využívá domény svého zřizovatele.
Poradenská a konzultační činnost:
Počet obsloužených knihoven
96
Počet poskytnutých konzultací
255
z toho konzultací se zřizovateli knihoven
31
Počet metodických návštěv
325
z toho se zřizovateli
72

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. 2019 i za celý rok 2019, včetně slovního komentáře za uvedená období.
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Vzdělávání knihovníků, semináře:
Počet obsloužených knihoven v rámci RF
počet akcí v rámci RF
počet účastníků akcí v rámci RF
počet vyuč. hodin v rámci RF

39
6
88
15

Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska připravilo odborné semináře určené pro
neprofesionální i profesionální knihovníky Pro rok 2019 byla pro neprof. knihovníky zpracována
a přednesena témata:
-Veřejné knihovnické a informační služby, evidence, vykazování, GDPR, historie v české
literatuře, regionální literatura, inspirace pro práci s dětmi v neprofesionální knihovně, AKS Tritius
a vyhledávání v el. katalogu, interiér knihovny. Součástí seminářů byla i prezentace
fotodokumentace současných interiérů knihoven.
Pro prof. knihovníky –téma –Knihovní systém Tritius, Akviziční portál.

Porady:
Počet obsloužených knihoven
Počet porad
Počet účastníků

14 knihoven okresu
9
89 knihovníků

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
Počet obsloužených knihoven
Počet revidovaných knihoven
Počet revidovaných kj.
Počet aktualizovaných kj.
Z kmenového fondu přebaleno, opraveno
Počet vyřazených kj.
Počet kj. zapsaných do AKS Clavius-retro
Nákup KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven
Počet nakoupených kj.

23
15
37 255
36 170
229
5 956
141

10
414

Zpracování KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven
Počet zpracovaných kj
Z toho počet přírůstků kj. zapsaných do AKS Tritius
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68
4 257
3 301

Výměnný fond:
Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2017
Roční přírůstek VF
Roční úbytek VF
Zakoupeno z fin. prostř. kraje na regionální funkce
Zakoupeno z fin. prostředků dalších zdrojů
Zakoupeno z fin. prostředků obce
Celková cirkulace výměnného fondu:
Počet obsloužených knihoven
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech

42 376 kj
2 204 kj
100 kj
2 204 kj
0 kj
0 kj

102
436
22 645

Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením různých
literárních žánrů. Množství vypůjčených knih a souborů není ze strany Knihovny Kroměřížska nijak
omezeno.
WWW katalog výměnného fondu je zpřístupněn na webových stránkách Knihovny Kroměřížska.

Servis výpočetní techniky:
Počet knihoven, pro které je zajišťována podpora automatizovaného systému: 42
V této službě je zahrnuta práce na Souborném katalogu okresu KM – konfigurace, instalace AKS
Tritius REKS-nastavení pro retrokonverzi, revizi, údržba, aktualizace SW, kontrola dat v AKS Tritius
REKS.
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:
Počet obsloužených knihoven:

97
5 150

Počet ujetých km:

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):

mimo sezonu (říjen – duben):

–
–
–
–
–
–

PO – PÁ 09.00 – 18:00
SO

09:00 – 17:00

NE

10:00 – 17:00

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

Provoz TIC v roce 2019 personálně zajišťovaly čtyři pracovnice. Tak jako minulý rok, nebylo
využito pomocné síly (brigádník) a to opět díky pokrytí sezonních směn vedoucí TIC: Bc. Veronikou
Ivanovou. Během turistické sezony (květen – září) nabízelo TIC své služby klientům 7 dní v týdnu,
včetně státních svátků.
Nový rok 2019 jsme odstartovali návštěvou veletrhu Regiontour, který se konal 17. –
20. 01. 2019 v Brně. Na veletrhu jsme se dozvěděli nové informace o turistických nabídkách
jednotlivých regionů a přivezli do TIC nemalé množství regionálních (tištěných) brožur. Vedoucí TIC
navázala kontakty s novými dodavateli suvenýrů a upomínkových předmětů. Již počtvrté se TIC
reprezentovalo na veletrhu Dovolená, který se uskutečnil v prostorách ostravského výstaviště
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Černá louka. Veletrh se konal 01. – 03. 03. 2019. Novinkou veletrhu bylo uspořádání stánků.
Všechny zúčastněné TIC měli výstavní plochu na jednom společném místě. To velmi pomohlo
propagaci a navnadilo více klientů k návštěvě našeho stánku. Samozřejmě i v roce 2019 si TIC
samostatně zajistilo účast na tomto veletrhu a to včetně nutné agendy spojené se zařízením
výstavní plochy a závozu tištěných brožur na výstaviště. TIC také obstaralo třídenní personální
vykrytí stánku.
Nově se TIC zúčastnilo veletrhu Regiony České Republiky a komunál v Lysé nad Labem, který se
konal 11. – 13. 04. 2019. Účast na veletrhu zajistil odbor kultury a cestovního ruchu v Kroměříži
a TIC Kroměříž. Tento veletrh personálně vykryla vedoucí TIC spolu s pracovnicí odboru kultury
a CR a to po celé tři dny konání veletrhu. Spolu také zajistily závoz materiálů a vybavení stánku,
provoz stánku a to včetně organizovaní soutěže o drobné upomínkové předměty, které se mohl
zúčastnit každý návštěvník stánku.
Rok 2019 odstartovalo TIC s novým prodejním systémem. Od ledna se ticketingová síť Ticketpro
přejmenovala a napojila se na celosvětovou síť Ticketmaster. To pro nás v TIC znamenalo
nainstalování a seznámení se s novým vstupenkovým programem. Nebylo však nutné kupovat
nové vybavení, prodejní systém Ticketmaster podporuje stávající PC i tiskárnu.
V lednu jsme ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska přivítali v TIC praktikanta, který nám
pomáhal po dobu 14 dnů. Praktikanta jsme využili při chystání materiálů, které byly potřebné na
veletrhy a na nadcházející turistickou sezónu. Seznámily jsme ho s chodem TIC a pod dohledem
také pomáhal obsluhovat klienty.
Během února byla navázána spolupráce s vydavatelstvím časopisu TVS. Jedná se o občasník
televize TVS pro jihovýchodní Moravu. Magazín je plný zajímavých informací. Čtenář zde najde tipy
na společenské a kulturní akce v blízkém okolí. Nechybí zde krátké sloupky o kulturním děním
v kraji, které mohou posloužit jako inspirace k výletu.
Období jara bylo tradičně vytíženo plánováním nabídky suvenýrů pro nadcházející turistickou
sezonu. TIC obnovilo spolupráci se sociálním podnikem EMIT-CZ s. r. o. Spolu s vedoucí TIC vytvořili
nové typy upomínkových předmětů. Jednalo se o vaky a plechové hrnky s motivem kroměřížské
radnice. Nutno dodat, že „plecháčky“ sklidily během sezony velký úspěch a téměř se vyprodaly.
Jednou z velkých sběratelských novinek bylo vytvoření další „Turistické vizitky“ (jedná se
o sběratelskou nalepovací vizitku, která se vlepuje do speciálního turistického deníku) pro město
Kroměříž. Po absolvování tzv. kolečka schvalování (Turistické vizitky si chrání svoji autentičnost, ne
všechny místa ji mohou vlastnit resp. dostat) a korektur, se vedoucí TIC podařilo zajistit novou
Turistickou vizitku „Kroměřížské kostely“, č. CZ – 4727. Tato vizitka je opatřena i mapou, na které
jsou vybrané kostely zaznačené. S tímto suvenýrem souvisí i další novinka. A tou bylo vyrobení
„zakázkového Turistického deníku“. Tento deník je opatřen fotkou kroměřížské radnice a byl
zhotoven firmou Wander Book s. r. o. na míru požadavkům TIC. Turistický deník je unikátní
sběratelský deník, do kterého se vlepují vizitky, které sbírají turisté po celé ČR i v zahraničí na
různých zajímavých místech (např. zámek, hrad, vodárny, přírodní krásy apod.). Sbírání vizitek do
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deníku je u turistů velmi oblíbené, ročně se v TIC prodá několik tisíc kusů. Proto jsme byly velmi
rády, že se i město Kroměříž může pyšnit svým unikátním Turistickým deníkem a novou Turistickou
vizitkou.
Během dubna jsme díky spolupráci s Knihovnou Kroměřížska rozšířili nabídku našich služeb.
Bylo domluveno, že zprostředkování prohlídek krytu pod Knihovnou Kroměřížska bude mít na
starosti TIC. Organizaci návštěv krytu oficiálně začalo zabezpečovat TIC od dubna 2019. Dle
statistiky (duben – prosinec 2019) bylo v krytu uskutečněno 12 prohlídek s účastí přes
200 návštěvníků.
Na začátku turistické sezony se TIC opět stalo partnerem projektu „Do rachoty kolem KM“.
Turistické informační centrum se na pár týdnů stalo výdejním místem pro startovací balíčky a také
výdejním místem pro výhry, které se předávaly výhercům po skončení soutěže. I letos jsme tuto
akci propagovali na našem Facebooku, včetně vyvěšení plakátku v prostorách TIC a promítáním
banneru v TV, která je umístěna u nás v TIC.
Soutěž „Hledání biskupa Bruna“ probíhala i během turistické sezony 2019. V rámci spolupráce
s odborem kultury a cestovního ruchu bylo TIC, jako každoročně, jedním z tzv. „razítkových míst“
a na požádání vydávalo bianco kartičky pro sběr razítek. Raznice byla přesunuta do Expozice Karla
Kryla, kde si mohli sběratelé razítek vyrazit svoji minci.
Po bezproblémovém uskutečnění akce „Noc literatury 2018“, která byla uspořádána ve
spolupráci s Knihovnou Kroměřížska, jsme se rozhodli tuto akci podpořit i v roce 2019. Noc
literatury probíhá každý rok v několika desítkách měst po celé ČR a také v dalších zemích. Při této
příležitosti se čtou úryvky z předem vybraných knih. Večerní čtení v TIC proběhlo ve velmi dobré
atmosféře a rozhodně budeme v této tradici pokračovat.
Během letních prázdnin se TIC znovu rozhodlo přihlásit do ankety „Oblíbené informační
centrum roku 2019“, jejímž vyhlašovatelem byla Asociace turistických informačních center ČR
a provozovatelem vydavatelství KAM po Česku. Letošní ročník byl speciální, jelikož se jednalo
o desátý ročník a navíc poprvé anketu zaštítila ministryně pro místní rozvoj ČR, p. Ing. Klára
Dostálová. Hlasování probíhalo na webových stránkách a to od 21. 06. – 31. 08. 2019. Do ankety se
přihlásilo více než 440 certifikovaných TIC z celé České republiky. TIC Kroměříž opět vystoupalo na
stupínek vítězů. Obhájilo po třetí, třetí místo v rámci Zlínského kraje. Oficiální předání ocenění se
uskutečnilo v rámci společenského večera, který se konal při Členském fóru A. T. I. C. ČR v Praze,
dne 07. 11. 2019. Na této slavnostní události nechyběly všechny pracovnice z TIC. O ocenění
informovali veřejnost různé komunikační kanály. Jednalo se např. o články v novinách a časopisech
(Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský deník, Kroměřížský zpravodaj, Kam po Česku), o webové články
(Rádio Kroměříž, Kroměřížský deník), nebo o sdílení fotky s informací na Facebooku.
Novinkou podzimu byl celorepublikový „Den turistických informačních center ČR“. Tento den
vyhlásila asociace A. T. I. C. ČR a to v rámci Světového dne pro rozvoj informací, který spadá na
datum 24. 10. K oslavám tohoto významného dne se připojilo více než 170 informačních center.
Každé informační centrum si přichystalo nějakou malou pozornost pro návštěvníky. U nás v TIC

27

jsme každého zákazníka obdarovali malým balíčkem, který obsahoval upomínkové předměty
s tématikou Kroměříže.
Na podzim proběhla v TIC každoroční návštěva z vedení A. T. I. C. ČR, která monitoruje řádné
plnění předepsaných podmínek certifikovaných TIC. Kontrola proběhla bez problému. TIC veškeré
podmínky splnilo, a proto byl TIC vystaven certifikát (klasifikační třída B) s platností do roku 2021.
Ke konci roku jsme tradičně nechali pro TIC vyrobit záložky do knihy. Záložky byly z jedné strany
opatřeny fotografií s kontaktem TIC a z druhé strany mini kalendáříkem na rok 2020. Tento
výrobek jsme rozdávali na veletrzích, v prostorách TIC a také v Knihovně Kroměřížska. Záložka byla
poskytována zákazníkům zdarma.
V průběhu celého roku 2019 všechny zaměstnankyně TIC pravidelně navštěvovaly všechny
důležité akce v Kroměříži a absolvovaly prohlídky turisticky zajímavých objektů jak v Kroměříži, tak
v přilehlém regionu. Výsledkem těchto pochůzek byly co nejpřesnější informace o kulturním
a společenském dění ve městě a okolí. Pracovnice tyto poznatky využívaly v praxi při obsluze
klientů TIC.
Závěr roku patřil nové deskové hře „Ohnivé dědictví“. Tuto hru vytvořil odbor kultury
a cestovního ruchu. V rámci spolupráce s tímto odborem se TIC stalo jediným prodejním místem
hry. Hra pojednává o příběhu dvou dětí a nedílnou součást příběhu je město Kroměříž jako takové.
Ohnivé dědictví se stalo hitem, během pár týdnů se jí prodalo více než 100 ks.
V průběhu roku 2019 jsme opět poskytovali možnost zakoupení karty Olomouc region Card.
Tento projekt podporuje TIC každoročně a to především v rámci dlouholeté spolupráce s městem
Olomouc a přilehlým regionem. Karty umožňují držiteli čerpat výhodné slevy nejen v Kroměříži
a Olomouci, ale i v přilehlých oblastech. Slevové zvýhodnění se dotýká většiny turistických lákadel
v regionu. Oproti roku 2018 se prodej karet letos zvedl o 5 ks (viz tabulka).
Dveřmi TIC prošlo v roce 2019 celkem 55 875 zákazníků. Z toho dle statistiky 52 459 domácích
návštěvníků a 3 416 zahraničních klientů. Pokud bychom měli počet turistů porovnat s minulým
rokem, statistický pokles návštěvníků přisuzujeme z velké části absenci akce „Živé sochy“, která se
konala v roce 2018. V den konání této akce mělo TIC rekordní návštěvnost a to více než 1 400
návštěvníků (v sezonu je průměrná denní návštěvnost v průměru 200 -300 osob/den). Podíváme-li
se podrobněji na návštěvnost TIC v roce 2018, tak v květnu tohoto roku (viz. Výroční zpráva 2018)
jsme evidovali 7 898 klientů. V roce 2019 byla květnová návštěvnost celkem 6 484 osob, což
v porovnání s květnem 2018 činí o 1 414 zákazníků méně. Porovnáme-li i ostatní měsíce navzájem
(rok 2018 versus 2019) zjistíme, že všechny další měsíce jsou v rámci návštěvnosti značně
podobné. Proto můžeme konstatovat, že počet domácích návštěvníků byl v roce 2019 obdobný
jako v roce 2018. Co se týče zahraničních návštěvníků, tak do TIC zavítali turisté např. z Gruzie,
Peru, Kazachstánu, Brazílie, Jihoafrické republiky, Singapuru, Chile, Arménie. Průvodcovská služba
byla v roce 2019 využita celkem 36krát, přičemž tradičně dominovaly prohlídky s českým
průvodcem. Tato služba je zpoplatněná a TIC ji zprostředkovává na základě objednávky od
zákazníků. Ze statistiky návštěvníků můžeme také vypozorovat, že nejsilnějším měsícem roku 2019
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byl srpen, následoval červenec a trojici zakončuje květen. Za povšimnutí stojí i nárůst zdarma
rozdaných map města a brožur o Kroměříži v ČJ. To přisuzujeme nejen veletrhům a kongresové
turistice v Kroměříži, ale také objemnějším zásobováním podnikatelů a subjektů cestovního ruchu
v Kroměříži a okolí (Květná zahrada, Arcibiskupský zámek, Muzeum Kroměřížska, Zrcadlové
bludiště, kroměřížské hotely aj.) tištěnými materiály.
Nemalý
nárůst
sledujících
jsme
vypozorovali na Facebookových stránkách
TIC Kroměříž. Dle přehledů, kterými
Facebook disponuje, zaznamenala stránka
TIC navýšení počtu sledujících a to o 155
uživatelů (organicky, bez placených
reklam/obsahu). Facebookovou stránku TIC
Kroměříž denně editovala vedoucí TIC,
která se snažila sledujícím předávat co
nejvíce
informací
o
kulturním
a společenském dění ve městě.
I v roce 2019 proběhl nárůst prodeje
ISIC, ITIC, SCHOLAR. V porovnání s rokem
2018 jsme v roce 2019 vystavili o 58 karet
více. Dle předpokladů bylo září opět nejsilnějším měsícem (celkem 75 vystavených průkazů).
U prodeje vstupenek a jízdenek jsme zaznamenali pokles oproti minulému roku. Co se týče
jízdenek, jde o každoroční trend. Čím dál více klientů využívá on-line nákupu cestovních dokladů.
Počet prodaných vstupenek se snížil díky absenci prodeje vstupenek na akce konané na Výstavišti
Kroměříž. Výstaviště si začalo prodávat vstupenky na své akce samo a to přes svůj vlastní
ticketingový systém (webové stránky Výstaviště) a přes terminály Sazky. Dříve si zákazníci mohli
tyto vstupenky zakoupit u nás v TIC přes síť Ticketmaster.
V průběhu roku si tradičně mohli klienti
TIC přečíst zdarma 4 tituly periodik,
konkrétně MF Dnes, Právo, Týdeník
Kroměřížska a Kroměřížský deník. Této
služby, včetně bezplatného připojení k WIFI
síti (s chytrým telefonem, notebookem, či
tabletem), využilo 1 114 zákazníků, což je
v porovnání s rokem 2018 o 204 klientů
více. Dle statistik zjišťujeme, že počet
připojení k WIFI síti TIC se rok od roku
zvyšuje.
Důvodem
je
bezesporu
celorepublikové pokrytí chytrých telefonů,
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se kterými se dá pohodlně k WIFI síti připojit a spustit tak Internet v mobilním telefonu. Opět jsme
v TIC nabízeli možnost internetového připojení na stolních PC, které je zpoplatněno. Toto připojení
nebylo tak hojně využívané, jako připojení se na WIFI síť. Samozřejmě i letos TIC disponovalo
časopisy k rozebrání zdarma jako např.: Tim, Kam po Česku, Senior, TVS, inZlin, noviny 5+2 aj.
Po celý rok 2019 byla v provozu
úschovna zavazadel. Tato služba je v TIC
poskytována zdarma a byla využita
celkem 66krát, což je nárůst
o 20 uschování oproti roku 2018. Klienti
jsou se službou velmi spokojeni
a využívají ji především pro odložení
kufrů
při
příjezdu/odjezdu
do
Kroměříže.
Jako každý rok, tak i v roce 2019 se
TIC stalo partnerem projektu „Rodinné
pasy“ a „Senior pasy“. TIC i nadále
vlastní certifikát „Cyklisté vítáni“
a splňuje
standardy
srovnatelné
s obdobnými systémy používanými ve
státech EU.
Během celého roku se TIC snažilo
písemně podávat informace o svých
novinkách,
poskytovaných
službách
a nových suvenýrech v Kroměřížském
Zpravodaji,
Kroměřížském
deníku
a Týdeníku Kroměřížska. Aktivní spolupráce
v rámci cestovního ruchu neodmyslitelně
patřila k dalším činnostem TIC. Úzce jsme
spolupracovali
s
odborem
kultury
a cestovního ruchu a snažili se velmi
proaktivně přispívat k propagaci města
napříč všemi možnými komunikačními
kanály. Denně zaměstnankyně TIC vkládaly
akce do turistického informačního portálu
Zlínského kraje www.vychodni-morava.cz,
dále editovaly kulturní a společenské akce
na webové stránce www.moje-kromeriz.cz
a pravidelně oznamovaly novinky o TIC na
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stránce www.mesto-kromeriz.cz. Promítání přehledu akcí na velkoplošné TV v TIC se již stalo
samozřejmostí. Tyto eplakáty jsme i letos pravidelně dodávali odboru kultury a cestovního ruchu,
který je dále aktivně využíval k propagaci kulturního dění ve městě.
Návštěvnost TIC
Domácí turisté
Zahraniční turisté
Celková návštěvnost

Rok 2018
53 378
4 087
57 465

Rok 2019
52 459
3 416
55 875

Změna
– 919
– 671
– 1 590

Zahraniční turisté
Slovensky hovořící
Německy hovořící
Anglicky hovořící
Francouzsky hovořící
Polsky hovořící
Rusky hovořící
Ostatní (IT, JAP, ŠP)
Zahraniční turisté celkem

Rok 2018
1 307
754
504
123
706
103
590
4 087

Rok 2019
1 081
510
502
97
706
85
435
3 416

Změna
– 226
– 244
–2
– 26
0
– 18
– 155
– 671

Průvodcovské služby
Průvodce v ČJ
Průvodce v NJ
Průvodce v AJ
Průvodci v ostatních jazycích
Počet průvodcovských služeb celkem

Rok 2018
25
13
19
1
58

Rok 2019
18
13
5
0
36

Změna
–7
0
– 14
–1
– 22

Vstupenky, jízdenky, karty
Vstupenky (Ticketportal, Ticketmaster)
Jízdenky (SA/RegioJet, Leo express)
Karty ISIC, SCHOLAR, ITIC
Olomouc region Card
Rozdané materiály
Mapy/plány města
Brožura o městě
Turistický průvodce Kroměřížsko
Cyklomapy
Baťův kanál
Brožury v jaz. mutacích
Ostatní brožury
Propagační materiály celkem

Rok 2018
6 848
993
203
55
Rok 2018
8 883
2 689
1 106
2 592
184
10 399
6 454
32 307

Rok 2019
5 257
711
261
60
Rok 2019
9 886
5 194
1 075
1 753
401
8 139
12 511
38 959

Změna
– 1 591
– 282
+ 58
+5
Změna
+ 1 003
+ 2 505
– 31
– 839
+ 217
– 2 260
+ 6 057
+ 6 652
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Přehled návštěvnosti TIC 2019
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Počet návštěvníků
2 779
2 846
3 625
3 951
6 484
5 401
7 539
8 418
5 280
3 646
2 970
2 936
55 875

Přehled prodeje vstupenek 2019
Měsíc

Ticketportal

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

435
297
327
264
544
201
460
568
474
295
613
699
5 177

Přehled prodeje jízdenek 2019
Ticketmaster
(dříve Ticketpro

Měsíc

6
7
3
3
4
16
2
11
6
4
3
15
80

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

Student Agency/
RegioJet

Leo express

34
25
32
28
43
23
35
32
35
38
16
13
354

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
zprostředkování prohlídek krytu pod Knihovnou Kroměřížska
prodej suvenýrů, publikací a turistických tiskovin (mapy, brožury, průvodci apod.)
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27
30
30
28
34
27
34
26
34
43
23
21
357

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prodej poštovních známek a pohlednic
předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce
prodej vstupenek v síti TICKETMASTER 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 2019
Výnosy z prodeje služeb KK (čtenářské poplatky, přednášky, kurzy, kopírování,
MVS, validace, prohlídky krytu)
Výnosy z prodeje služeb TIC (prodej vstupenek, jízdenek, průvodcovské služby)
Ostatní výnosy – Univerzita třetího věku
Ostatní výnosy (sběrné suroviny, přeplatky z vyúčtování energií)
Refundace odpisů majetku pořízeného z investičních transferů
Zapojení fondů (krytí kurzových ztrát vzniklých v rámci zahraničního projektu)
Tržby z prodeje materiálu a zboží – knižní lístky, sáčky, obalová folie
Tržby z prodeje zboží TIC – upomínkové předměty, poštovní známky, karty ISIC
Projekt Region Bílé Karpaty
Projekt Erasmus +
Projekt Europe Direct
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí

20330691,17
468708,00
206823,19
43783,75
49534,21
128502,72
13562,30
40249,00
700555,00
216664,31
197015,69
499293,00
15000000,00
2766000,00

Výnosy z prodeje služeb v Knihovně Kroměřížska se v roce 2019 oproti roku 2018 zvýšily
o 5.666,- Kč, výnosy z prodeje služeb v Turistickém informačním centru (TIC) se v roce 2019 oproti
roku 2018 snížily o 38.544,85 Kč.
Tržby z prodeje zboží v knihovně se letos v porovnání s rokem 2018 zvýšily o 535,- Kč, prodej
materiálu a zboží v TIC se v roce 2019 v porovnání s rokem 2018 zvýšil o 34.043,- Kč.
Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta
Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž) ve výši 2.766.000,- Kč.
Výše poskytovaného grantu na projekt Europe Direct byla v roce 2019 ve výši 19.425,- EUR,
hlavním cílem projektu je poskytování informací občanům o Evropské unii.
Na projekt Erasmus + byly získány finanční prostředky ve výši 7.842,-EUR.
Knihovně Kroměřížska byla od zřizovatele poskytnuta záloha ve výši 269.000,-Kč na realizaci
malého projektu „Čtení bourá jazykové bariéry, aneb slovensky to dáme!“ (Region Bílé Karpaty).
Náklady na tento projekt byly ve výši 320.380,50 Kč. Do konce roku 2019 byla na účet knihovny
uhrazena dotace ve výši 6.574,50 EUR, zbývající finanční prostředky budou proplaceny po ověření
Závěrečné zprávy a Prohlášení o způsobilosti výdajů národním kontrolorem.
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Stav majetku k 31. 12. 2019 podle jednotlivých majetkových účtů:
dlouhodobý hmotný majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Celkové náklady v roce 2019
Materiálové náklady (včetně nákladů na knihovní fond)
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Osobní náklady (mzdy, OON, zákonné pojištění)
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti včetně ostatních finančních nákladů
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný materiál a zboží
Z položky materiálové náklady:
nákup knihovního fondu celkem
z toho: knihy
časopisy
AV media, dětské hry
výměnné soubory knih -z dotace Zlínského kraje

3838085,20
7776747,91
676438,00
633807,67
12925078,78
19996665,25
2093544,98
613828,96
160038,60
196654,00
13904,75
1542547,16
13377753,00
448950,61
134306,73
606318,22
249156,00
559662,24
1603095,49
929043,78
137267,67
67937,18
468846,86

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 2019 byly ve srovnání s rokem 2018 úspory v nákupu materiálu ve výši 51 tis. Kč, rozdíl
byl v nákupu kancelářského materiálu, tonerů, etiket do knih a hygienických prostředků. Spotřeba
energií byla ve srovnání s rokem 2018 o 47 tis. Kč vyšší.
Náklady na služby byly o 491 tis. Kč v r. 2019 vyšší ve srovnání s rokem 2018 a týkaly se hlavně
nákladů na softwarové služby v částce 416 tis. Kč, dále pak úklidových prací, mytí oken po
malování, bankovních a poštovních poplatků, nákladů na telekomunikační služby, internet,
monitorování objektu, na zajištění veletrhů cestovního ruchu.
Náklady na opravy a udržování zahrnovaly v roce 2019 běžné kontroly, revize elektroinstalace,
výtahu, plynových kotlů, hasicích přístrojů, el. vstupních dveří, kominické služby, opravy vozidla
a židlí v celkové výši 159 tis. Kč.
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Výsledek hospodaření knihovny byl v roce 2019 před zdaněním 341.015,92 Kč, daň z příjmů
6.990,-Kč, zisk z hlavní činnosti byl ve výši 332.405,26 Kč, z doplňkové činnosti 1.620,66 Kč.

10.1 Kontrolní činnost
Veřejnosprávní kontrola (Útvar interního auditu, Městský úřad Kroměříž) - předmět kontroly:
hospodaření s veřejnými prostředky (25.7.- 1.8.2019, kontrolované období rok 2018)
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11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí
Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu:
Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková
Ekonomický úsek – Ing. Silvie Teperová
Úsek služeb – Mgr. Kamila Brablíková - zástupkyně ředitelky
Oddělení zpracování fondů – Mgr. Jana Hlavinková
Úsek regionálního knihovnictví – Mgr. Ivana Drobníková
Turistické informační centrum Kroměříž - detašované pracoviště – Bc. Veronika Ivanová

12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání
Avramova Antoaneta - RF
Bosáková Soňa
Brablíková Kamila Mgr.
Čevelová Lucie
Drobníková Ivana Mgr. - RF
Dvořák Petr Bc.
Hlavinková Jana DiS., Mgr.
Horák Václav Bc. – zástup za MD I. Vondráškovou DiS.
Ivanová Veronika Bc. - TIC
Jedruchová Zita
Ježíková Petra
Koutská Dana
Kašpárková Šárka PhDr.
Koppová Petra
Kořínková Marcela
Králíková Eva
Kunčarová Klára – zástup za K. Zikmundovou
Kyller Oldřich
Lucassenová Petra
Maťhová Veronika – zástup za MD - I. Skácelovou
Nedopilová Zdenka Mgr. - TIC - MD
Pavlíková Lucie Mgr.
Reimerová Miroslava – TIC – MD
Resutíková Lucie – zástup za Mgr. Nedopilovou Z.
Skácelová Ivana Bc. - náhrada 1 úvazku za projekt ISED - MD
Skopalová Dagmar - TIC
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Šrámková Marcela
Šuléřová Martina Bc. - TIC – zástup za M. Reimerovou
Teperová Silvie Ing.
Vondrášková Iveta DiS. – projekt ISED – úvazek 0,4 - MD
Zapletal David Mgr. – projekt ISED – úvazek 0,6
Zikmundová Kamila - MD
Zlámalová Monika - RF
Tři plné pracovní úvazky byly hrazeny v rámci výkonu regionálních funkcí (RF) z dotace Zlínského
kraje. Z dotace dále byly hrazeny částečné pracovní úvazky.
Čtyři plné úvazky byly hrazeny v rámci Turistického informačního centra Kroměříž (TIC). Jeden
plný úvazek byl hrazen z evropské dotace na projekt ICED – Informační centrum Europe Direct.
MD- ženy na mateřské a rodičovské dovolené.

12.1 Celoživotní vzdělávání
PhDr. Šárka Kašpárková
-

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 2020-2030
Zpracování Metodiky nákupu cizojazyčné literatury
Účast v pracovní skupině na nákup cizojazyčné literatury
Studijní zájezd po polských knihovnách – SKIP
Fake news (EPALE) - Ostrava
Veletrh GO – cestovní ruch
Účast v MAP – čtenářská gramotnost
Krajské porady
Kolegium Brno 2x
vzdělávání v oblasti pracovního práva

Vzdělávání – školení ODZF v roce 2019:
Mgr. Jana Hlavinková, DiS
-

Metody akvizice - Knihovna Uherské Hradiště
Metody akvizice - Knihovna Olomouc
Metody akvizice - Knihovna Ostrava
Přednáška Historie v literatuře - KK
Školení Tritius - KK

38

-

Současná fr. literatura v českých překladech - KKFB Zlín
Akviziční seminář - Knihovna Havlíčkův Brod
Školení BOZP PO - KK

Petra Koppová
-

Metody akvizice - Knihovna Uherské Hradiště
Metody akvizice - Knihovna Olomouc
Metody akvizice - Knihovna Ostrava
Přednáška Historie v literatuře - KK
Školení Tritius - KK
Současná fr. literatura v českých překladech - KKFB Zlín
Akviziční seminář - Knihovna Havlíčkův Brod
Školení BOZP PO - KK

Zita Jedruchová
-

Školení BOZP PO – KK

Vzdělávání v r. 2019 – RF
Mgr. Ivana Drobníková
-

Celostátní seminář Regionální funkce 2019 - Pardubice
VI. Workshop pro metodiky - KKFB, Zlín
Elektronické služby knihoven V. - KKFB, Zlín
Knihovní systém Tritius - KK
Akviziční portál - KK
Knihovní systém Tritius – modul katalogizace - KK
Historie v české literatuře - KK
Školení PO, BOZP - KK

Antoaneta Avramova
-

Historie v české literatuře - KK
Knihovní systém Tritius - KK
Akviziční portál - KK
Knihovní systém Tritius – modul katalogizace - KK
Interiéry knihoven ZK - KK
Knihovna roku 2019 - KK
Školení PO, BOZP - KK

Monika Zlámalová
-

Historie v české literatuře - KK
Knihovní systém Tritius - KK
Akviziční portál - KK
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-

Knihovní systém Tritius – modul katalogizace - KK
Interiéry knihoven ZK - KK
Knihovna roku 2019 - KK
Školení PO, BOZP - KK

Vzdělávání – školení ekonomického úseku v roce 2019 :
Ing. Silvie Teperová
- Zdaňování příjmů ze závislé činnosti – Kroměříž
- BOZP PO – KK
Marcela Šrámková
- Pracovní cesty a náhrady -Zlín
- BOZP PO – KK
Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2019:
Soňa Bosáková
-

Mediální výchova – KK
Aspi, Anopress – MZK Brno
Elektronické služby knihoven – KFBZ
Elektronické služby knihoven – KFBZ
Přednáška Historie v literatuře - KK
Školení Tritius -KK
Využití tabletů při besedách – NpÚ Kroměříž
Duševně nemocní mezi námi – SVK OL
Setkání paměť. Institucí Zlk – Rožnov pod Radhoštěm
BOZP PO – KK

Mgr. Kamila Brablíková
-

Setkání projektových partnerů Erasmus+ - KK
Spisová služba – OAK
Portál ID – KJM Brno
Projekt Erasmus+ - Valleta, Malta
Valná hromada SKIP ČR + konference, Praha
Konference Osobnost a město (Dr. Jan Kozánek) – Muzeum Kroměřížska
Školení BOZP a PO – KK
SKIP poznávací cesta - Veselí nad Moravou, Piešťany
Historická literatura v beletrii (Evžen Petřík) – KK
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Lucie Čevelová
- Přednáška Historie v literatuře – KK
- Setkání projektových partnerů Erasmus+ - KK
- Jak využit youtube ve výuce a v knihovnách, Knihovny a booktubeři – Olomouc
- Projekt Erasmus+ , Lublaň, Slovinsko
- Kurz referenční knihovník – MZK Brno
- Knihovnici knihovníkům III – Brno
- BOZP PO – KK
Bc. Petr Dvořák
- Aspi, Anopress – MZK Brno
- Přednáška Historie v literatuře – KK
- Fake news (EPALE) - Ostrava
- Školení Tritius – KK
- Školení Tritius - Jihlava
- Nástroje Google – NKP Praha
- Konference Osobnost a město (Dr. Jan Kozánek) – Muzeum Kroměřížska
- BOZP PO – KK
Bc. Václav Horák
- Koordinační setkání Europe Direct, Plzeň
- Projekt Erasmus+, KK
- Projekt Erasmus+ , Valleta, Malta
- Projekt Erasmus+ , Athény, Řecko
- Projekt Erasmus+ , Lublaň, Slovinsko
- AGM Europe Direct, Praha
- BOZP PO – KK
Petra Ježíková
- Historická literatura v beletrii (Evžen Petřík) – KK
- BOZP PO – KK
Marcela Kořínková
- SKIP poznávací cesta - Veselí nad Moravou, Piešťany
- Historická literatura v beletrii (Evžen Petřík) - KK
- Valná hromada SKIP ČR + konference, Praha
- Charakteristika jednotlivých vývojových období u předškolních dětí - KK
- BOZP PO – KK
Eva Králíková
- Historická literatura v beletrii (Evžen Petřík) – KK
- BOZP PO – KK
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Klára Kunčarová
-

Knihovníci knihovníkům MZK Brno
Odborný seminář Kroměříž KDK - UH 4h
Jak pracovat s mladými v knihovnách za využití metody HCD - Praha
Fantastická noc fantastických knihovníků Praha
BOZP PO – KK

Petra Lucassenová
-

Historická literatura v beletrii (Evžen Petřík) - KK
Setkání uživatelů Tritia – Jihlava
Školení Tritius -KK
BOZP PO – KK

Veronika Maťhová
-

BOZP PO – KK

Mgr. Lucie Pavlíková
-

Historická literatura v beletrii (Evžen Petřík) - KK
BOZP PO – KK
Tritius – školení, KK
Vzdělávání v třetím věku: příležitost pro seniory – Praha
Vzdělávání dospělých na okraji (EPALE) - Praha

Mgr. David Zapletal
-

Koordinační setkání Europe Direct, Plzeň
Projekt Erasmus+, KK
Projekt Erasmus+ , Valleta, Malta
Projekt Erasmus+ , Athény, Řecko
Projekt Erasmus+ , Lublaň, Slovinsko
BOZP PO – KK

Vzdělávání – školení TIC v roce 2019:
Bc. Veronika Ivanová
-

Členské fórum A. T. I. C. ČR, Luhačovice
školení A. T. I. C. ČR na téma „Facebook“ (v rámci veletrhu Lysá nad Labem), Lysá nad
Labem
školení A. T. I. C. ČR na téma „Vkládání do GOOGLE map“ (v rámci veletrhu Lysá nad
Labem), Lysá nad Labem
seminář CCRVM „Poznávací pracovní seminář pro TIC“, Zlín
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-

Členské fórum A. T. I. C. ČR, Praha
konference CCRVM „Konference cestovního ruchu Východní Moravy“, Luhačovice
Veletrh Brno
Veletrh Lysá nad Labem

Lucie Resutíková
-

Členské fórum A. T. I. C. ČR, Praha

Dagmar Skopalová
-

seminář CCRVM „Poznávací pracovní seminář pro TIC“, Zlín
Členské fórum A. T. I. C. ČR, Praha
Veletrh Ostrava

Bc. Martina Šuléřová
-

Členské fórum A. T. I. C. ČR, Luhačovice
Členské fórum A. T. I. C. ČR, Praha

13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2019
Na základě uzavřených smluv se SOŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým nebo knihovnickým zaměřením
byly uskutečněny 3 souvislé praxe. Studenti absolvovali praxe v celkové délce 170 hodin.
I v tomto roce pokračoval Program Dobrovolníci v Knihovně Kroměřížska. Zapojeno bylo
17 dobrovolníků, např. vedli numismatický kroužek, přednášející - dobrovolníci jako lektoři,
hodnotitelé v literárních soutěžích, vedení Klubu Puntík (ukázky z knih a povídání o knihách pro
děti 3-6 leté), organizátorská pomoc, dobrovolník výtvarník při realizaci našich výstav, organizování
a realizace výtvarných dílniček pro děti, další doporučuje četbu a dává tipy na knížky… odpracovali
dohromady 211 hodin.

14. Public relations
-

Prezentace pro americké knihovníky (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Praha)

-

Zaměstnanci Knihovny Petra Bezruče Opava (exkurze po knihovně a seznámení s výpůjčním
systémem Tritius)

15. Technika – software
Knihovna využívala i v r. 2019 výpůjční systém Tritius a katalog Tritius. Správu výpůjčního
systému a ukládání dat v cloudovém úložišti provádí on-line firma Tritius Solutions a.s. Správu
počítačové sítě včetně softwaru převzala formou outsourcingu firma DC4.
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V průběhu roku byla provedena revize a pasportizace všech elektronických zařízení v knihovně
i jejích pobočkách a softwaru, které obsahují.
Průběžně jsou označovány novinky i starší knihy RFID kódy.

16. Vydané publikace
Čtěme a čítajme ružomberské pověsti : didaktická bilingvní publikace s pracovními listy, doplněná
dětskými výtvarnými pracemi. Kroměříž: Vydala Knihovna Kroměřížska, p. o. ve spolupráci s
Mestskou knižnicou v Ružomberoku a s přispěním Fondu malých projektů Evropského fondu
regionálního rozvoje INTERREG, 2019. 51 stran. ISBN 978-80-86759-12-8 barevné ilustrace
KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Prokletý kámen. Vydání první. Kroměříž: Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace, 2019. 36 stran. ISBN 978-80-86759-11-1 ilustrace
Výroční zpráva Knihovny Kroměřížska za rok 2018. Kroměříž: Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace, 2019. 60 stran barevné ilustrace
SRNEČKOVÁ, Ivana; VOJTĚCHOVÁ, Jana. Osobnosti střední Moravy : kalendář výročí 2020.
Olomouc: Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace, 2019. 80 stran. ISBN 978-8085061-87-1 portréty
měsíčník Zpravodaj ED
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17. Přílohy
17.1 Příloha č. 1 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2019
LEDEN
7.-31.1.

Úhel pohledu - výstava fotografíí z dronu Daniela Dohnala. Kroměříž a okolí očima
amatérského fotografa (odd. Pro dospělé)

3.-31.1.

Živé pochodně jako forma politického protestu. Jan Palach a ti druzí...
- výstava (vestibul knihovny)

9.1.

Hudební akademie: Giuseppe Verdi – Síla osudu (Zinka Milanov,
Giuseppe di Stefano, Leonard Warren)

9.1.

Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)

16.1.

Pestré osudy mincovních nálezů 1. část. Přednáší Ing. Jan Videman. Další z cyklu
numismatických přednášek.

17.1.

Klub Puntík. O vlkovi se sklerózou (Stanislava Reschová)

21.1.

Má se Evropa obávat Turecka? - přednáška

23.1.

Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)

31.1.

Akademie 3. věku – Moravský zemský hejtman Jan z Rottalu a jeho
hejtmanský meč (Karel Bartošek)

ÚNOR
4.-28.2.

20.2. - 20.3.
4.-18.2.
5. 2.
6.2.
13.2.
13. 2.
14.2.
14.2.
19.2.
20.2.

Afrika očima dětí. Fotografická výstava organizovaná ve spolupráci
s neziskovou humanitární organizací Centrem Dialog. Fotografie byly
pořízeny přímo africkými děti v okolí jejich bydliště. (dosp. odd.)
ZŠ Oskol slaví 40. výročí – výstava (vestibul)
„Když bolí duše aneb Jak se žilo a žije s duševní nemocí...“ - vestibul
Den bezpečného internetu. Kvíz, zábavné pracovní listy, zajímavé informace.
Hudební akademie – Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna (Pilar Lorengar,
Stuart Burrows, Martti Talvela) (konferenční sál)
Obchodní a pamětní mince ČSR. Přednáší Mgr. Martin Fajtl. (konferenční sál)
Valentýnská knihovna - Rande naslepo s knihou (odd. pro děti a mládež)
Klub Puntík. Tentokrát nad knihou Jak zvířata spí (Jiří Dvořák). Určeno pro
rodiče a děti od 3 do 6 let (odd. pro děti a mládež)
Můj africký příběh. Cestovatelská beseda a autorské čtení se spisovatelkou
Hanou Hindrákovou. (konferenční sál)
O životě, lásce, vztazích i zdraví. Přednáší Ing. Miroslav Hrabica.
Jiří Černý – Eric Clapton. Poslechový pořad známého hudebního publicisty.
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20. 2.
21.2.

Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)
Akademie 3. věku. Bezpečnost seniorů – por. Mgr. Simona Kyšnerová

BŘEZEN
Březen měsíc čtenářů
- literární kvíz o ceny
- amnestie dlužníků každou březnovou středu
- zápisné za 50% ve dnech 4.3., 13.3., 22.3. a 27.3.
20.2. - 20.3.

ZŠ Oskol slaví 40. výročí – výstava (vestibul)

21.3 – 6.5.
4.-20.3.
4.3.

Světlo – výstava obrazů výtvarníka, spisovatele a hudebníka Richarda Pachmana
100 let od schválení Knihovního zákona - výstava
Paliativní péče na Kroměřížsku. První z cyklu přednášek a setkání, na kterých bude
pozornost věnována tabuizovanému tématu „Jak žít s nádorovým onemocněním“.
Přednášet bude Bc. Stanislav Tvrdoň (mobilní hospic Strom života).
Beseda s autorem Velké knihy herců první republiky a protektorátu Jiřím
Bartoněm. (konferenční sál)
Hudební akademie – Gaetano Donizetti: Lucie z Lammermooru
(Montserrat Caballé, José Carreras)
Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)
Beseda se spisovatelem Martinem Vopěnkou. (konferenční sál)
Poznáváme svoji knihovnu. Zábavná hra pro děti
Kovy a jejich využití v mincovnictví. V rámci cyklu numismatických
přednášek přednáší MUDr. Aleš Hurdálek (konferenční sál)
Paměť nejsou žádné čáry. Seminář v rámci Národního týdne trénování paměti
vede Zdeňka Adlerová. Psací potřeby a brýle s sebou. (konferenční sál)
Klub Puntík. Tentokrát nad knihou Pampe a Šinka (Alžběta Šinková).
Určeno pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let. (odd. pro děti a mládež)
Na kole po Ázerbájdžánu. O sólovýpravě Radomíra Čížeka do turisty
neobjeveného Ázerbájdžánu.
Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)
Bydlení a význam financování. Přednáška Lukáše Gorgoně.
Média a fake news. Přednáší a debatuje Miloš Gregor, vysokoškolský
pedagog a autor knihy „Nejlepší kniha o fake news dezinformacích
a manipulacích!!!“
Global finance – rozvoj finanční gramotnosti nejen pro mladé. Přednáška E.
Kianicové.

5.3.
6.3.
6.3.
12.3.
12.3.
13.3.
14.3.
14.3.
19.3.
20.3.
20.3.
25.3.

26.3.
27.3.

Rizika současnosti. Přednáška o pojištění s L. Gorgoněm

28.3.

Akademie 3. věku. Biskupští manové včera a dnes (přednáší Mgr. Evžen Petřík)
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29.3.

Večer s Andersenem. Společně oslavíme 70. narozeniny nakladatelství
Albatros. (odd. pro děti a mládež)

DUBEN
do 6. 5.

Světlo – výstava obrazů výtvarníka, spisovatele a hudebníka Richarda Pachmana

1.4.

Beseda s lokálním ekofarmářem Adamem Možným O co jde, když se řekne
ekologické zemědělství a komunitou podporované zemědělství?

2.4.

Spoření vs. investování. Penzijní, stavební a ostatní spoření s Lukášem Gorgoněm

3.4.

Hudební akademie. Franco Bonisolli – operní recitál slavného italského
tenoristy (konferenční sál)

3. 4.

Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)

4.4.

O budoucnosti Evropy. Debata s Pavlem Fišerem.

8. a 9.4.

Velikonoční jarmark. Prodej výrobků klientů Sociální rehabilitace Zahrada.

8.4.

Onkologie na Kroměřížsku. Přednáší MUDr. Kristýna Divišová z onkologické
ambulance Kroměříž.

9.4.

Entomofagie aneb alternativní zdroje potravin. Přednáška Jiřího Mlčka
z Technologické fakulty UTB ve Zlíně spojená s ochutnávkou hmyzu.

10.4.

Jáchymovský tolar – mince, která dala jméno světové měně.
Ing. Jan Videman Další v další z cyklu numismatických přednášek.

11.4.

Bonviván Bohuslav Kilian. Právník, vydavatel a dobrodruh. Ale také strýc
Bohumila Hrabala, který měl velký vliv na jeho tvorbu. Přednáší autor
stejnojmenné knihy Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (konferenční sál)

11.4.

Vyhlášení výsledků okresního kola Kroměřížské litery

11.4.

Klub Puntík. Tentokrát s knihou Vajíčko, vajíčko, vajíčko! Určeno pro rodiče
a děti ve věku od 3 do 6 let. (odd. pro děti a mládež)

12.4.

Strom Karla Kryla – vysazení stromu a připomenutí této významné osobnosti

16.4.

Poklad na jezeře. Nová přednáška záhadologa a spisovatele Milana Zacha Kučery
nám poodhalí tajemství Obergruppenführera SS Arthura Greisera.

17.4.

Trek kolem Annapurny. Cestovatelská přednáška s Jiřím Fišarem, Ph.D. autorem knihy Pod Annapurnou svítá modře, která je rozkročena mezi
opravdu inspirativním příběhem a cestopisem.

17.4.

Deskoherní odpoledne. (odd. pro děti a mládež)

23. 4.

Den Země. Zpestření půjčování knih zábavnými aktivitami zaměřenými na
přírodu a ekologii. (odd. pro děti a mládež)
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24.4.

Akademie 3. věku. Habsburkové – věčná monarchie? Přednáší Mgr. Martin Fajtl

30.4.

Intuitivní malování s Alenou Vitochovou

KVĚTEN
do 6. 5.

Světlo – výstava obrazů výtvarníka, spisovatele a hudebníka Richarda Pachmana

6.5. - 31.5.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – odbočka Kroměříž.
Výstava činnosti (vestibul)

7.5. - 29.5.

Lubomír Pavelčák – výstava fotografií prakticky nevidomého autora

do 31.5.

Rumunsko mýma očima. Soutěžní výstava fotografií.

9.5.

Klub Puntík. Tentokrát s knihou Stanislavy Reschové Pohádky do kapsy.
Určeno rodičům a dětem od 3 do 6 let. (odd. pro děti a mládež)

9.5.

Noc literatury. Zajímavý text, neobvyklé místo a originální prezentace
současné evropské literatury - Arcibiskupský zámek, Kavárna U Zlatého
kohouta a Turistické informační centrum

14.5.

Banát - cesta proti proudu času. O české komunitě v Rumunsku, která si do
dnešních dnů uchovala svůj jazyk, kulturu a zvyky. Přednáší Mgr. Ivo Dokoupil,
koordinátor Člověka v tísni o.p.s.

15. 5.

Deskoherní odpoledne. (odd. pro děti a mládež)

15.5.

Rumunská královská armáda - její nasazení před r. 1944 a její podíl na
osvobozování Československa a Kroměřížska. Přednáší Mgr. Evžen Petřík

20.5.

Psychoterapie v onkologii. Přednáší Bc. Andrea Radomská (psychoterapeut
z mobilního hospice Strom života)

20. 5.

Tvořivá dílnička - výroba originálních záložek. (odd. pro děti a mládež)

21.5.

Hudební akademie. Bedřich Smetana: Dalibor (Vilém Přibyl, Naděžda
Kniplová, Jindřich Jindrák) – konferenční sál

22.5.

Medailérství kroměřížských hospodářských výstav. MUDr. Aleš Hurdálek v další
z cyklu numismatických přednášek. (konferenční sál)

28.5.

Co (ne)potřebují dospívající z dětských domovů? …a co jim můžeme
nabídnout? Přednáší Karel Štefl.

29. a 30. 5.

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. (Arcibiskupský zámek)

30.5.

Akademie 3. věku. Jak fungují večerní zprávy. Přednáší Martina Valentíková

ČERVEN
26.6. - 13.8.

Sami proti všem. Příslušníci SNB v srpnu 1968 - výstava

5.6.

Hudební akademie. Pietro Mascagni: Sedlák kavalír (Peter Dvorský, Jelena
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Obrazcovová) – konferenční sál
6. 6.

Klub Puntík. Tentokrát s knihou Olgy Černé Kouzelná baterka. Určeno
rodičům a dětem od 3 do 6 let.

10. 6.

Život bez plýtvání a zbytečného odpadu. Neboli Zero waste. Přednáška
Alexandry Mikuškové z prodejny bezobalových potravin ve Zlíně.

12.6.

Karel I. - mince a ražby od roku 1916. Mgr. Martin Fajtl v další z cyklu
numismatických přednášek. (konferenční sál)

12.6.

Deskoherní odpoledne. Tentokrát i s retro hrami (odd. pro děti a mládež)

20.6.

Rakovina prsu. Přednáší Kateřina Vondráčková z Mamma help centrum Zlín.

18.6.

Burza knih (1 ks á 10,- Kč) - konferenční sál

19. 6.

Piripkura. Promítání dokumentárního filmu.

27.6.

Akademie 3. věku. Procházka Podzámeckou zahradou s Cyrilem
Měsícem (sraz v 15h u hlavního vstupu do zámku)

27.6.

Kouzelný svět léčivých rostlin. Setkání se známým bylinářem
MUDr. Zbyňkem Mlčochem.

ČERVENEC – SRPEN
26.6. - 31.8.

Sami proti všem. Příslušníci SNB v srpnu 1968 - výstava

20.6. - 15.7.

Čtení bourá jazykové bariéry aneb Slovensky to dáme! Výstava výtvarných prací
žáků kroměřížských ZŠ na motivy ružomberských pověstí
Knihovničky v ulicích – koupaliště Bajda, Podzámecká a Květná zahrada
Za trochu lásky šel bych světa kraj... - výstava milostných dopisů známých
osobností, milostná poezie a výroky o lásce (strom v Podzámecké zahradě)
Kroměřížský archiv a jeho sbírky – výstava.

ZÁŘÍ
2.9.-30.9.

Malování.Výstava členů Akademie 3. věku Uherské Hradiště.

3.9. - 30.9.

Čtvero ročních období in Czech Republic – fotografie Raquel Olmedo Nieto.

4.9.

Hudební akademie. G. Rossini: Obležení Korintu – konferenční sál

10. 9.

Izrael – Svatá země v obležení. Přednáška Jiřího Kaláta, publicisty, fotografa
a cestovatele.

11. 9.

Papírová platidla rakouské monarchie do roku 1892. Mgr. Martin Fajtl v další
z cyklu numismatických přednášek. (konferenční sál)

16.9.

Půl roku na cestě a jak se z toho nepodělat. Přednáší Jakub Venglář
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18. 9.

Deskoherní odpoledne. (odd. pro děti a mládež)

18. 9.

Jak dech a chlad pomáhají zkvalitňovat život. Beseda s
dechu a chladu Liborem Mattušem.

19. 6.

Klub Puntík. Tentokrát s knihou D. Daywalta. Den, kdy voskovky řekly dost.
Určeno rodičům a dětem od 3 do 6 let.

25.9.

Informační schůzka Kroužku numismatiků v knihovně pro zájemce do 15 let

26. 9.

Akademie 3. věku. Česká kuchyně v moderní úpravě. Přednáška Ing. Jany
Vaňkové.

profesionálním koučem

ŘÍJEN
Týden knihoven – 1. a 4.10. zápisné za 50%, amnestie upomínek 2. 10., literární kvíz o ceny
3.-31.10.

Energetické obrazy Elen Badurové – výstava (dosp. odd.)

1.-11.10.

Dny duševního zdraví – výstava tvorby z duše (vestibul)

1.10.

"Nestigmatizační přístup k lidem se zkušeností s duševním onemocněním" –
workshop

1.10.

"Moje jméno není diagnóza" - osobní příběh peer konzultantky

1.-2.10.

"Destigmatizační houpačka" - otevřená diskuse o duševním zdraví a duševní
nemoci

2.10.

Hudební akademie: Koncert z Metropolitní opery 28. 3. 1982
(Leontyne Price, Marilyn Horne) (konferenční sál)

3.10.

Burza knih (konferenční sál)

7.10.

Všude žijí lidé. Beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Dankou Šárkovou.

8.10.

Listopad 1989 – 30 let poté. Přednáší Martin Mejstřík.

10.10.

Klub Puntík. Tentokrát s knížkou Kniholap (Helen Docherty). Pro
rodiče a děti od 3 do 6 let.

16.10.

Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)

16.10.

První české mince a s nimi spojené ideové střety. Přednáší Ing. Jan
Videman v rámci cyklu numismatických přednášek (konferenční sál)

17.10.

O bibli bez indoktrinace. Přednáší Mgr. Marek Ryšánek

21.10.

Terapie a prevence pro diabetiky – přednáška s odborníky

22.10.

Zlepšení zraku přirozenou cestou. Přednáška s mnoha praktickými ukázkami.

24.10.

O životě i umírání. Přednáší Bc. Andrea Radomská

30.10.

Přívětivé Slovinsko. Přednáší Pavla Apostolaki

30.10.

Strašidelná knihovna (odd. pro děti a mládež)
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31.10

Akademie 3. věku. Korunová měna po roce 1993 a sběratelsky zajímavé oběživo.
Přednáší Mgr. Martin Fajtl (konferenční sál)

LISTOPAD
4.11.-30.11.

Finsko mýma očima – soutěžní výstava fotografií (vestibul)

5.-30.11.

Z tvorby Taťány Havlíčkové a jejích žáků – výstava obrazů (odd. pro dosp.)

6.11.

Hudební akademie: Charles Gounod – Faust a Markétka
(Beno Blachut, Maria Tauberová, Karel Kalaš) (konferenční sál)

7.11.

Klub Puntík. Tentokrát nad knihou Kvak a Žbluňk se bojí rádi od
Arnolda Lobela. Určeno pro rodiče a děti 3-6 let.

11.-15.11.

Týden vědy a techniky

11.–13., 15.11. Prezentace technických výsledků práce studentů střední školy Centrum
odborné přípravy technické Kroměříž
12.11.

Geneticky modifikované potraviny – možnost nebo nutnost.
Přednáší RNDr. Roman Hobza (konferenční sál)

13.11.

Pro zájemce prohlídka krytu pod knihovnou

13.11.

Řády a vyznamenání Rakouska-Uherska. Mgr. Radek Olšina v další z cyklu
numismatických přednášek.

14.11.

„Otevřete oči“ – setkání regionálních básníků a příznivců poezie v rámci Dne
poezie.

19.11.

Finsko – tři roky na severu. Cestovatelská přednáška s Mgr. Michalem Pitínem
o přírodě a lidech Země tisíců jezer.

20.11.

Světový den pozdravů. Seznámení se způsoby zdravení po celém světě + kvízy

20.11.

Finsko – Ruská válka. Beseda s vojenským historikem plk. PhDr. Eduardem
Stehlíkem, MBA o válce z finské perspektivy.

21.11.

Reformní myšlenky Jana Milíče. Přednáší Mojmír Adámek

25.-27.11.

Adventní jarmark Sociálních služeb města Kroměříže

26.11.

Jak ven z finančních problémů formou oddlužení? Přednáší Mgr.
Alena Vavříková, advokátka. Pořádá Klubíčko Kroměříž ve spolupráci s Knihovnou
Kroměřížska.

27.11.

Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)

27.11.

Můj africký příběh. Přednáší cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice
Hana Hindráková.

28.11.

Akademie 3. věku. Velká válka na malém městě: 1914-1918. Přednáší Mgr. Martina
Šlancarová.
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29.11.

Den pro dětskou knihu. Předvánoční program pro děti a výstava knih s vánoční
a zimní tematikou (odd. pro děti a mládež)

PROSINEC
6. a 12.12.

MIKULÁŠSKÁ A VÁNOČNÍ NADÍLKA (registrace za 50 %)

3.12.-30.12.

Mořský svět Florida - výstava fotografií Davida Foltýna (odd. pro dosp.)

do 30.12.

Kouzelný dotek adventu - výstava v odd. pro dospělé čtenáře (netradiční
adventní kalendář, výstava knih) (odd. pro dosp.)

4.12.

Hudební akademie: Franz Lehár – Paganini (Ivo Žídek, Jaroslava Procházková)

5.12.

Bohové z Molenbeeku – promítání filmu ED

5.12.

Klub Puntík s knihou Čekání na Vánoce (Andrea Popprová). Určeno pro rodiče
a děti 3-6 let

11.12.

Deskoherní odpoledne (odd. pro děti a mládež)

11.12.

Vánoce v Bibli - Poezie nebo thriller? Přednáší Mgr. Marek Ryšánek

12.12.

Rhythm, rhyme and story time. Pro rodiče a děti 0-6 let. (odd. pro děti a mládež)

12.12.

Akademie 3. věku. Vánoční besídka

52

17.2 Příloha č. 2 Knihovna Kroměřížska a TIC v médiích v roce 2019
1.

TRHLÍKOVÁ, Nikol. Nová publikace mapuje historii města. Týdeník Kroměřížska, ročník 17,
číslo 52 (31.12.2018), strana 6, fotografie.

2.

Knihovna Kroměřížska. 25. ročník Akademie 3. věku začíná. Kroměřížský zpravodaj, ročník
16, číslo 1 (2019), strana 14.

3.

Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 16, číslo 1 (2019),
strana 13.

4.

KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Kroměřížská Mata Hari. Kroměřížský zpravodaj, ročník 16, číslo 1
(2019), strana 6.

5.

Knihovna Kroměřížska. Živé pochodně. www.kromeriz.cz, (03.01.2019).

6.

Knihovna Kroměřížska. Giuseppe Verdi: Síla osudu. www.kromeriz.cz, (08.01.2019).

7.

Knihovna Kroměřížska. Pestré osudy mincovních nálezů. www.kromeriz.cz, (16.01.2019).

8.

Knihovna Kroměřížska. Klub Puntík: O vlkovi se sklerózou. www.kromeriz.cz, (16.01.2019).

9.

TRHLÍKOVÁ, Nikol. Obavy z Turecka. Týdeník Kroměřížska, ročník 18, číslo 2 (15.01.2019),
strana 8.

10. Knihožrout 2019. Kroměřížský deník, číslo 3 (04.01.2019), strana 1. ISSN 1801-9773.
11. Číslo dne 25: ročník Akademie 3. věku. Kroměřížský deník, číslo 3 (04.01.2019), strana 3.
ISSN 1801-9773.
12. Kroměřížsko včera: To dáme! Kroměřížský deník, číslo 7 (09.01.2019), strana 1. ISSN 18019773.
13. OMELKA, Jakub. Tipy deníku: Pestré osudy mincí. O vlkovi se sklerózou. Kroměřížský deník,
číslo 12 (15.01.2018), strana 2. ISSN 1801-9773.
14. OMELKA, Jakub. Je dobré si Palacha připomenout,
www.kromerizskydenik.cz, číslo 16 (16.01.2018).

říká

ředitelka

knihovny.

15. OMELKA, Jakub. Připomeňme si Palachův odkaz, říká ředitelka knihovny. Kroměřížský deník,
číslo 13 (16.01.2019), strana 3. ISSN 1801-9773.
16. Knihovna Kroměřížska. Má se Evropy obávat Turecka? www.kromeriz.cz, (21.01.2019).
17. OMELKA, Jakub. Ohrožuje Turecko Evropu? Kroměřížský deník, číslo 16 (19.01.2019), strana
2. ISSN 1801-9773.
18. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 16, číslo 2 (2019),
strana 13.
19. Knihovna Kroměřížska. Do knihovny dorazil Knihožrout. Kroměřížský zpravodaj, ročník 16,
číslo 2 (2019), strana 6.
20. Knihovna Kroměřížska. Moravský zemský hejtman Jan z Rottalu a jeho hejtmanský meč.
www.kromeriz.cz, (30.01.2019).
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21. Knihovna Kroměřížska. Když bolí duše aneb Jak se žilo a žije s duševní nemocí.
www.kromeriz.cz, (04.02.2019).
22. Knihovna Kroměřížska. Afrika očima dětí. www.kromeriz.cz, (04.02.2019).
23. Knihovna Kroměřížska. Den bezpečného internetu. www.kromeriz.cz, (05.02.2019).
24. Za bezpečný internet. Kroměřížský deník, číslo 29 (04.02.2019), strana 2. ISSN 1801-9773.
25. Valentýnská knihovna. www.kromeriz.cz, (12.02.2019).
26. Knihovna Kroměřížska. Obchodní a pamětní mmince ČSR. www.kromeriz.cz, (13.02.2019).
27. OMELKA, Jakub. Kryt pod knihovnou nahlodává zub času. Kroměřížský deník, číslo 40
(16.02.2019), strana 1. ISSN 1801-9773.
28. Knihovna hostí kritika Černého. Kroměřížský deník, číslo 41 (18.02.2019), strana 2. ISSN
1801-9773.
29. Knihovna Kroměřížska. Klub Puntík: Jak zvířata spí. www.kromeriz.cz, (14.02.2019).
30. Knihovna Kroměřížska. O životě, lásce, vztazích i zdraví. www.kromeriz.cz, (19.02.2019).
31. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Prezentace kulturního dědictví s rozšířenou realitou. Týdeník
Kroměřížska, ročník 18, číslo 9 (05.03.2019), strana 8, fotografie.
32. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 16, číslo 3 (2019),
strana 13.
33. KREMLOVÁ, Silvie. Jak žít s nádorovým onemocněním? Kroměřížský zpravodaj, ročník 16,
číslo 3 (2019), strana 12.
34. Knihovna Kroměřížska. ZŠ Oskol slaví 40. výročí. www.kromeriz.cz, (20.02.2019).
35. Knihovna Kroměřížska. Zápisné za 50% ceny. www.kromeriz.cz, (04.03.2019).
36. Knihovna Kroměřížska. Možnosti paliativní péče na Kroměřížsku. www.kromeriz.cz,
(04.03.2019).
37. Knihovna Kroměřížska. Velká kniha herců první republiky a protektorátu. www.kromeriz.cz,
(05.03.2019).
38. Knihovna Kroměřížska. Deskoherní odpoledne. www.kromeriz.cz, (06.03.2019).
39. Knihovna Kroměřížska. Amnestie dlužníků. www.kromeriz.cz, (06.03.2019).
40. Hudební oddíl knihovny uzavřen. Kroměřížský deník, číslo 48 (26.02.2019), strana 1. ISSN
1801-9773.
41. OMELKA, Jakub. Tipy deníku: Představí herce První republiky. Kroměřížský deník, číslo 50
(28.02.2019), strana 2. ISSN 1801-9773.
42. OMELKA, Jakub. Knihovna v Kroměříži vlastní 135 tisíc knih. Kroměřížský deník, číslo 51
(01.03.2019), strana 1. ISSN 1801-9773.
43. (FUK). Univerzita pro seniory funguje i v obcích. Kroměřížský deník, číslo 55 (06.03.2019),
strana 12. ISSN 1801-9773.
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44. Knihovna Kroměřížska. Poznáváme svoji knihovnu. www.kromeriz.cz, (11.03.2019).
45. Březen - měsíc čtenářů. Co pro vás připravily knihovny? Kroměřížský deník, číslo 54
(05.03.2019), strana 10. ISSN 1801-9773.
46. OMELKA, Jakub. Tipy deníku: Beseda se spisovatelem Vopěnkou. Kroměřížský deník, číslo
56 (07.03.2019), strana 2. ISSN 1801-9773.
47. Knihovna Kroměřížska. Na kole po Ázerbájdžánu. www.kromeriz.cz, (19.03.2019).
48. OMELKA, Jakub. Vernisáž Richarda Pachmana 21. března, Knihovna Kroměřížska, od 16.30
hodin. Kroměřížský deník, číslo 65 (18.03.2019), strana 2. ISSN 1801-9773.
49. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Jak se bránit manipulaci s fakty. Týdeník Kroměřížska, ročník 18, číslo 11
(19.03.2019), strana 8.
50. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Nocleh v knihovně s Machem a Šebestovou či Harrym Potterem. Týdeník
Kroměřížska, ročník 18, číslo 11 (19.03.2019), strana 8, fotografie.
51. Knihovna Kroměřížska. Martin Vopěnka. www.kromeriz.cz, (12.03.2019).
52. Knihovna Kroměřížska. Amnestie dlužníků. www.kromeriz.cz, (13.03.2019).
53. Knihovna Kroměřížska. Zápisné za 50% ceny. www.kromeriz.cz, (13.03.2019).
54. Knihovna Kroměřížska. Klub Puntík: Pampe a Šinka. www.kromeriz.cz, (14.03.2019).
55. Knihovna Kroměřížska. Amnestie dlužníků. www.kromeriz.cz, (20.03.2019).
56. Knihovna Kroměřížska. Richard Pachman: Světlo. www.kromeriz.cz, (21.03.2019).
57. Knihovna Kroměřížska. Média a fake news. www.kromeriz.cz, (25.03.2019).
58. OMELKA, Jakub. Tipy deníku: Využití kovů v mincovnictví. Kroměřížský deník, číslo 61
(13.03.2019), strana 2. ISSN 1801-9773.
59. OMELKA, Jakub. Informační centrum loni rozdalo 9000 map. Kroměřížský deník, číslo 61
(13.03.2019), strana 1. ISSN 1801-9773.
60. ROHÁL, Robert - Jiří Bartoň beseduje v knihovnách o nové knize i numerologii, kterou se
zabývá řadu let. www.novinky.cz, (24.03.2019).
61. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 16, číslo 4 (2019),
strana 13.
62. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Přednášky s onkologickou tematikou jsou určeny nejen nemocným.
Týdeník Kroměřížska, ročník 18, číslo 13 (02.04.2019), strana 10.
63. Knihovna Kroměřížska. Deskoherní odpoledne. www.kromeriz.cz, (03.04.2019).
64. Knihovna Kroměřížska. O budoucnosti Evropy. www.kromeriz.cz, (04.04.2019).
65. Knihovna Kroměřížska. Velikonoční jarmark. www.kromeriz.cz, (08.04.2019).
66. Knihovna Kroměřížska. Onkologie na Kroměřížsku. www.kromeriz.cz, (08.04.2019).
67. Knihovna Kroměřížska. Jáchymovský tolar - mince která dala jméno světové měně.
www.kromeriz.cz, (09.04.2019).
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68. Knihovna Kroměřížska. Bonviván Bohuslav Kilian. www.kromeriz.cz, (10.04.2019).
69. Knihovna Kroměřížska. Klub Puntík: Vajíčko, vajíčko, vajíčko. www.kromeriz.cz,
(11.04.2019).
70. Knihovna Kroměřížska. Strom Karla Kryla. www.kromeriz.cz, (12.04.2019).
71. OMELKA, Jakub. Tipy deníku: Kdo byl bonviván Bohuslav Kilian? Kroměřížský deník, číslo 84
(09.02.2019), strana 2. ISSN 1801-9773.
72. Povídejte si o budoucnosti Evropy. Kroměřížský deník, číslo 78 (02.04.2019), strana 2. ISSN
1801-9773.
73. Příběh Bezceleru si odhlasovali malí čtenáři. Kroměřížský deník, číslo 80 (04.04.2019),
strana 1. ISSN 1801-9773.
74. (VM). Dnes začínají Poutní dny. Mladá fronta Dnes - Zlínský kraj, číslo 87 (12.04.2019),
strana 16. ISSN 1210-1168.
75. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Sběr hliníku. Týdeník Kroměřížska, ročník 18, číslo 15 (16.04.2019),
strana 4.
76. TRHLÍKOVÁ, Nikol. U knihovny roste strom Karla Kryla. Týdeník Kroměřížska, ročník 18, číslo
15 (16.04.2019), strana 11, fotografie.
77. PROCHÁZKOVÁ, Petra. Příběh básníka s kytarou. Mladá fronta Dnes - Zlínský kraj, číslo 86
(11.04.2019), strana 17. ISSN 1210-1168.
78. BYSTROV, Michal. Karel Kryl 75: naděje nesmí být založená na lži či sebeklamu. Pražský
deník, číslo 86 (11.04.2019), strana 9. ISSN 1802-0755.
79. Knihovna Kroměřížska. Poklad na jezeře. www.kromeriz.cz, (16.04.2019).
80. Knihovna Kroměřížska. Deskoherní odpoledne. www.kromeriz.cz, (17.04.2019).
81. Knihovna Kroměřížska. Trek kolem Annapurny. www.kromeriz.cz, (17.04.2019).
82. Základní škola Zámoraví. Měsíc knihy na Zámoraví. Týdeník Kroměřížska, ročník 18, číslo 16
(23.04.2019), strana 18, fotografie.
83. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 16, číslo 5 (2019),
strana 13.
84. Knihovna Kroměřížska. Noc literatury představuje i láká. Kroměřížský zpravodaj, ročník 16,
číslo 5 (2019), strana 12.
85. KUČEROVÁ, Šárka. V "íčku" zakoupíte zajímavé upomínky na Kroměříž. Kroměřížský
zpravodaj, ročník 16, číslo 5, 2019, strana 6, fotografie.
86. ZLK. Podpora knihovny. Týdeník Kroměřížska, ročník 18, číslo 17 (30.04.2019), strana 10.
87. (TS). Nákup tří automobilů. Týdeník Kroměřížska, ročník 18, číslo 17 (30.04.2019), strana 4.
88. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Studenti vzali třídění hliníku do svých rukou. Týdeník Kroměřížska, ročník
18, číslo 17 (30.04.2019), strana 6, fotografie.
89. Knihovna Kroměřížska. Intuitivní malování. www.kromeriz.cz, (30.04.2019).
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90. Knihovna Kroměřížska. SONS Kroměříž. www.kromeriz.cz, (06.05.2019).
91. Knihovna Kroměřížska. Lubomír Pavelčák. www.kromeriz.cz, (07.05.2019).
92. Knihovna Kroměřížska. Noc literatury. www.kromeriz.cz, (09.05.2019).
93. Knihovna Kroměřížska. Klub Puntík: Pohádky do kapsy. www.kromeriz.cz, (09.05.2019).
94. Dnešní noc patří literauře. Kroměřížský deník, číslo 106 (09.04.2019), strana 1. ISSN 18019773.
95. Knihovna Kroměřížska. Čtení bourá jazykové bariéry aneb Slovensky to dáme! Týdeník
Kroměřížska, ročník 18, číslo 19 (14.05.2019), strana 12, fotografie.
96. Banát - cesta proti proudu času. Kroměřížský deník, číslo 107 (10.5.2019), strana 2. ISSN
1801-9773.
97. Knihovna Kroměřížska. Banát - cesta proti proudu času. www.kromeriz.cz, (14.05.2019).
98. Knihovna Kroměřížska. Rumunsko mýma očima. www.kromeriz.cz, (10.05.2019).
99. Knihovna Kroměřížska. Výroba záložek. www.kromeriz.cz, (20.05.2019).
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