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1. Úvod
Zřejmě bychom mohli všichni povzdechnout „to byl rok“. Pandemie začala koncem roku 2019
v Číně a my jsme se z dálky dívali, jak se postupně šíří až dorazila i k nám. Nejprve jsme sledovali
desítky nakažených, pak stovky a najednou to byly tisíce. A tak jsme začali rok 2020. Nikdo
nepředpokládal, co nás čekalo, dnes už to víme. Museli jsme organizačně a logisticky zvládnout
první uzavření knihoven a zaměstnat pracovníky v knihovnách. Je to tristní pohled na uzavřenou
knihovnu bez čtenářů. A to jsme si mysleli, že to nejhorší je za námi. Bohužel to byl omyl. Uzavření
knihoven trvalo od února do poloviny dubna 2020. Co jsme v knihovně dělali? No hlavně se
uklízelo. Kolegyně a kolegové řadili fond, proběhla i aktualizace fondu. Probíhala rekonstrukce
hudebního odd. na multimediální odd. Označovali jsme CD čipy. Byla provedena výměna vstupních
dveří do odd. pro dospělé a do nového multimediálního odd. Dělali jsme nové podlahy
i v konferenčním sále a realizovali jsme zde také malou kuchyňku. Dále se však nakupovalo,
probíhala elektronická komunikace s uživateli. Léto nás trošku rozmazlilo, nemuseli jsme nosit
venku roušky a zdálo se, že už nám nic nehrozí. Opak byl pravdou. Do knihovny sice mohl jen
omezený počet čtenářů, ale to nám nečinilo problém. Na podzim na nás začala doléhat čísla
nakažených. V říjnu 2020 byly knihovny opět uzavřeny bez možnosti půjčování.
Naštěstí už byla ukončena turistická sezóna. Turistické informační centrum tak mohlo nabízet
své služby více méně spíše domácím turistům v době sezóny. I na cestovním ruchu se podepsala
pandemie a tak turisté navštěvovali houfně turistické cíle v České republice. Bylo celkem
překvapivé zjištění, že počet návštěvníků TIC byl množstevně porovnatelný s rokem 2019.
Po uzavření knihoven na podzim, jsme realizovali práce, které jsme nestihly v první polovině
roku a to zejména úklid skladu v hlavní budově, skladu v suterénu a potom jsme se vrhli na
pobočku na sídlišti Oskol. Zde bylo potřeba vymalovat a také vyměnit lino. Vše se mým kolegům
povedlo včas, ale pobočku jsme již v roce 2020 neotevřeli, stejně jako další pobočky. V hlavní
budově jsme chvilku půjčovali přes výdejní okno. Naši čtenáři to uvítali a byli rádi, že si na Vánoce
mohou číst. Na stolech nám ležely nově nakoupené knihy, narůstaly rezervace knih a my jsme
doufali, že to všechno skončí a my v novém roce budeme půjčovat sice možná omezenému počtu
čtenářů, ale přece jen půjčovat. Na pulty jsme do všech půjčoven nakoupili bezpečnostní skla,
která chrání zaměstnance. Desinfekce se stala nedílnou součástí našich pracovních životů.
Do konce roku jsme opět realizovali několik projektů. Již dlouhodobě spolupracujeme se stálou
komisí EU v Praze na podpoře Informačního centra EU v naší knihovně, které poskytuje služby
široké veřejnosti a také realizuje řadu vzdělávacích programů a přednášek.
Zastavil se mezinárodní projekt. Museli jsme rušit letenky a uvidíme, zda se vůbec projekt
podaří naplnit. Projekt byl kvůli pandemii prodloužen.
Realizovali jsme projekty z VISK. Byla koupena interaktivní tabule do dětského oddělení a byl
dokoupen modul METIS, který umožňuje vytvářet souborný katalog zatím s muzeem.
Co nám rok dal? Naučili jsme se lépe pracovat ve virtuálním prostoru, více se využívaly eknihy,
začali jsme komunikovat virtuálně, museli jsme dokoupit notebooky, které jsme stále více a více
potřebovali. Co nám vzal? Řadu připravených akcí pro naše seniory: Univerzitu III. Věku a její
dokončení, Akademii III. Věku, Hudební akademii, vzal nám osobní profesní kontakty i čtenáře.
Celý rok 2020 byl zkrátka divný…
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, Marcela Kořínková,
Mgr. Lucie Pavlíková, Mgr. David Zapletal

Sestavil a graficky upravil: Bc. Petr Dvořák
Rok vydání: 2021
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,
multimediální oddělení a oddělení pro děti
a mládež).
V roce 2020 došlo u registrovaných
uživatelů k výraznému poklesu, a to
z důvodu pandemie Covid-19. Knihovna
byla uzavřena úplně od 12.3. do 27.4., pak
od 22.10. do 18.11., od 19. 11.
bezkontaktní výdej a od 18.12 do 3.1.2021 výdejní okno. V době úplného uzavření pracovali
knihovníci rozděleně ve skupinách. Přesunoval se fond, velké formáty a sklad dětského odd., řadilo
se, vyřazovalo a čistilo. V první vlně pandemie se vrácené knihy ukládaly na několik dnů do
karantény, následné vřazování takového množství dokumentů bylo pak poměrně náročné. Při
bezkontaktním výdeji a výdejním okénku chystali knihovníci nepřetržitě žádané dokumenty
konkrétním uživatelům dle jejich, nejčastěji e-mailových, objednávek. Po celou dobu také udržovali
pro čtenáře bezpečné prostředí pomocí pravidelné dezinfekce povrchů. Díky jednomu z mnoha
projektů knihovny byly nakoupeny panely s plexiskly, což výborně posloužilo jako ochranný štít
v první vlně do doby, než byly pořízeny profesionální plexiskla na výpůjční pulty ve všech
odděleních knihovny.

Knihovníci se také zaměřili na online vzdělávání a aktualizaci fondu poboček. Po delší pauze byla
znovu otevřena pobočka Hradisko, která byla kompletně knižně obměněna. Na pobočce Oskol byla
koncem roku vyměněna podlahová krytina, bylo zamalováno a došlo k novému uspořádání
nábytku. Na pobočkách Postoupky a Bílany se zaktualizoval fond.
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Hudební oddělení prošlo v roce 2020
razantní rekonstrukcí, výměnou podlahové
krytiny a bylo vybaveno novým nábytkem.
Uživatelé nyní mohou využívat volného
výběru CD, DVD a zvukových knih. Z tohoto
důvodu se hudební oddělení přejmenovalo na
multimediální. I v konferenčním sále se
vyměnila podlahová krytina a hlavně sem byla
pořízena vkusná kuchyňka, což je při pořádání
akcí obrovskou výhodou. Nově byl
zrekonstruován vstup do Centra celoživotního
učení a vyměněny vstupní dveře. Zároveň
byly vyměněny vstupní dveře do oddělení pro
dospělé čtenáře a nově zrekonstruovaného multimediálního oddělení. Byl doplněn polep boxu na
vracení knih tak, aby byl výraznější, součástí polepu je i návod k použití boxu. Také bylo vyměněno
zářivkové osvětlení v půjčovnách za nové výrazně úspornější led svítidla.
Do oddělení pro děti a mládež byl díky projektu pořízen multidotykový panel Prowise, který je
univerzálním řešením nejen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Díky multifunkčnímu stojanu se dá jednoduše
nastavit výšku i náklon obrazovky od svislé až po vodorovnou polohu a bez problémů tak získat
interaktivní dotykový stůl. Panel umožňuje přehrávání výukového obsahu, videí i pohádek. Také
umožňuje spolupráci až osmi dětí nad jednou aktivitou.
Stále trvá zájem uživatelů o půjčování zvukových knih, deskových her a e-knih. Knihovna nadále
ve spolupráci s firmou Palmknihy nabízela svým uživatelům zdarma možnost půjčování e-knih.
Zájem o tuto služby se téměř zdvojnásobil, v roce 2020 bylo vypůjčeno 947 e-knih, a to zvláště
v době, kdy nebyla možnost půjčovat si knihy klasické. Jedná se o tituly ze současné produkce
českých nakladatelství. Všechny e-knihy lze dohledat v katalogu knihovny.
Každým rokem se rozšiřuje nabídka kulturních
a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které organizačně zajišťují
zaměstnanci služeb. V roce 2020 jich bylo uspořádáno 116,
jelikož z velké části musely být vzhledem k epidemiologické
situaci zrušeny. Seznam těchto akcí viz příloha.
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
2020 uživatelé v odd. pro dospělé čtenáře 1 021x
samoobslužný pult (selfcheck). S ohledem na jarní uzavření
během první vlny pandemie COVID-19 nebyl v tomto roce
přerušen provoz knihovny o letních prázdninách, abychom
čtenářům tento výpadek vynahradili.
Knihovna Kroměřížska se může pyšnit certifikátem
Handicap Friendly pro tělesné postižení. V dubnu 2020 byl
odbornou komisí udělen tento certifikát Knihovně
Kroměřížska – příspěvkové organizaci. Knihovna byla
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posuzována podle Standardu Handicap Friendly vypracovaného odborníky z jednotlivých oborů
a knihovníky ze sekce Bezbariérové knihovny spadající pod Svaz knihovníků a informačních
pracovníků České republiky.
Za rok
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
požadavky z jiných knihoven
požadavky jiným knihovnám
Vzdělávací a kulturní akce
Počet návštěv webové stránky

2019
6 187
1 882
203 392
326 135
47 656
124 754
6 119
25 653
6 643
113 310

2020
5 087
1 246
162 723
200 282
27 692
87 985
3 638
16 526
6 231
58 210

393
50
485
104 113

490
29
116
111 663

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře
V oddělení pro dospělé čtenáře
samozřejmě došlo v roce 2020 kvůli
pandemii k výraznému poklesu
celkového
počtu
návštěvníků,
registrovaných uživatelů i výpůjček.
I v roce 2020 se v zájmu zkvalitnění
služeb dále rozšiřovala nabídka
společenských her pro dospělé,
stejně jako fond filmů na DVD
a zvukových
knih.
V dospělém
oddělení je čtenáři velmi oblíbená
a vyhledávaná výstavka knih, která je
průběžně obměňována tematicky dle
příležitostných událostí a výročí
různých
osobností.
V době
zpřísněných hygienických opatření zde byly umístěny nové knihy, aby měli čtenáři více prostoru
pro výběr novinek.
I v tomto roce se pracovníci oddělení služeb čtenářům podíleli na doplňování výsadby a péči
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o letní čítárnu a přilehlý květinový záhon, trávník a výsadbu v přenosných kontejnerech.
Zaměstnanci také znovu umístili ve městě a městských parcích „Knihovničky v ulicích“. Tyto
knihovničky jsou zásobovány vyřazenými knihami, které takto dostávají druhou šanci. Knihovničky
se tak přidaly k již několik let fungující knihovničce na koupališti Bajda. Nyní je jedna umístěna
v zahradní restauraci v Podzámecké zahradě, jedna u občerstvení ve velkém skleníku v Květné
zahradě a poslední nově na nádvoří zámku. Pro velký zájem veřejnosti bude v této aktivitě
knihovna pokračovat i v následujících letech.
2.1.1 Čítárna
V knihovně měli čtenáři v roce 2020
k dispozici 204 pravidelně docházejících
periodik. V dospělém oddělení 151 titulů,
v dětském oddělení 22, v hudebním
7 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.
2.1.2 Informační oddělení
Oddělení poskytuje prezenční výpůjčky knih a regionálních periodik, informační (faktografické,
bibliografické a referenční informace) a reprografické služby. V roce 2020 využilo služeb oddělení
2 396 návštěvníků. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 906 dokumentů. Pracovníci poskytují
internetové a počítačové poradenství.
Oddělení provádí analytický popis regionálních periodik. Během roku 2020 bylo zpracováno
1 122 článků, upraveno jich bylo přes 11 000.
Informační oddělení se podílí na stahování, vytváření a zpracovávání autorit, prioritou zůstávají
stále regionální autority. Celkově pracovníci obohatili databázi autorit o 401, z toho bylo
98 jmenných regionálních, podařilo se upravit či doplnit 527 regionálních autorit. Pracovnice
informačního oddělení se spolupodílela na vydání Osobností střední Moravy (s Knihovnou města
Olomouce) 2021.
Úsek se stará o publikování a propagaci informací týkajících se knihovny na svých vlastních
webových stránkách, facebookovém účtu knihovny, na veřejně dostupných bezplatných portálech
- plakatovna.cz, vylep-plakat.cz a na portále města www.mojekromeriz.cz (mediální partner
knihovny).
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Na základě souhlasu oslovených byl průběžně doplňován a aktualizován e-mailový adresář pro
pravidelnou rozesílku akcí knihovny (ke konci roku obsahovaly přes 2 500 kontaktů).
Zaměstnanci IO připravili výstavu Knihovna Kroměřížska v číslech 2019 a ve spolupráci s TIC
Kroměříž přichystali panelové výstavy. „Partnerská města města Kroměříže“ a „Krásy Zlínského
kraje a TIC Kroměříž“
Pracovníci poskytli 8 konzultací na vyžádání pro pracovníky jiných knihoven, týkaly se většinou
zkušeností s programem Tritius, vytváření autorit, MVS, a doplňování regionální literatury.
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 se stejně jako v předchozích letech podílí na zpracování výroční zprávy
knihovny. 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 2020:

Databáze Anopress
Databáze ASPI

Počet dotazů
855
288

Počet přihlášení
438
174

Semínkovna
Je iniciativa na podporu sdílení osiva, ke které se knihovna připojila k 1. dubnu 2016. V roce
2020 si 8 lidí odneslo z knihovny 63 balení semínek, naopak jsme získali darem 20 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 2020 bylo obdrženo 475 požadavků z jiných knihoven na zápůjčku z našeho fondu.
Naopak naši čtenáři si vyžádali 29 titulů z jiných knihoven, z toho 2 žádosti byly vyřízeny
prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Počet knih, požadovaných jinými
knihovnami se tak zvýšil a počet knih, žádaných v jiných knihovnách se naopak snížil především
v důsledku uzavření knihovny v době karanténních opatření a distančního vzdělávání žáků
a studentů ve školách, kteří pak nežádali takové množství studijní literatury, jako je tomu v běžné
situaci.
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Požadavky
Z jiných knihoven

2020

475
29
2

Knihovnám
-z toho požadavek na MMVS

2.1.4 Internet pro veřejnost
Statistika internetu je evidována společně v hudebním a informačním oddělení. V roce 2020
využilo přístupu k internetu 986 návštěvníků těchto oddělení. Se svým vlastním zařízením
(notebookem, tabletem či mobilním telefonem) se v roce 2020 v knihovně připojilo přes wi-fi síť
94 návštěvníků, ostatní využili počítačových stanic knihovny.
2.1.5 Centrum celoživotního učení
Počátkem roku 2020 byla dokončena rekonstrukce vstupu
do výukového centra výměnou vchodových dveří, stavební úpravou
vestibulu a výměnou podlahy. CCU je tak nyní plně přístupné i pro
hendikepované.
Z důvodu vládních opatření proti šíření epidemie Covid-19 jsme byli
nuceni na jaře i na podzim zrušit již připravený kurz Základy počítačové
gramotnosti pro seniory. Žádné další akce a školení se v učebně CCU
z výše zmíněných důvodů nekonaly.
2.2 Multimediální (hudební) oddělení
Rok 2020 byl v Hudebním oddělení
podobně jako v jiných odděleních ovlivněn
koronavirovou pandemií. Dalším faktorem,
které fungování v daném roce ovlivnilo, byla
rekonstrukce prostor oddělení. V období
první vlny pandemie, v jarních měsících,
došlo ke stavebním úpravám. Následně bylo
oddělení vybaveno novým nábytkem tak, aby
byl umožněn volný výběr hudebních nosičů.
Zhruba polovina všech cd nosičů byla
umístěna do daného volného výběru,
rozčleněna dle hudebních stylů a dle autorů.
Zároveň došlo k přesunutí všech audioknih
pro dospělé z oddělení pro dospělé do nově zrekonstruovaného oddělení. K slavnostnímu otevření
„nového“ oddělení došlo začátkem září 2020. Zároveň se změnil název oddělení, nově získalo
název „Multimediální oddělení“. Z důvodu druhé vlny pandemie bylo oddělení po několika týdnech
fungování pro veřejnost, stejně jako celá knihovna, uzavřeno.
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V multimediálním oddělení i nadále zůstávají CD s mluveným slovem a písněmi pro děti.
K dispozici jsou 2 PC s přístupem na internet. Ke každému z nich je možno si zapůjčit sluchátka, což
je ze strany návštěvníků hojně využíváno. Uživatelé mají také možnost donést si vlastní notebook
(nebo jiné zařízení) a připojit se k internetu přes wifi.
Mezi stálé služby oddělení patří poradenství ohledně výpůjček e-knih a s tím spojené půjčování
čteček. I v roce 2020 pokračovala spolupráce při pořádání akcí s Informačním střediskem Europe
Direct Kroměříž. Zaměstnanci 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
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.
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.
K naší činnosti taktéž patří pořádání besed, přednášek, výstav atd. nejen s evropskou
tematikou.
Vše výše jmenované bylo samozřejmě ovlivněno celosvětovou pandemií. Ve chvílích, kdy nám
situace a vládní opatření nedovolovala nabízet naše služby osobně, byli jsme pro zájemce dostupní
prostřednictvím emailu, telefonu a Facebooku.
V prvních dvou měsících roku jsme stačili v rámci Informačního centra Europe Direct Kroměříž
uspořádat 3 akce. Následně byly veškeré akce pro veřejnost zakázány. Proto došlo napřed
k přesunům, následně k rušení již naplánovaných akcí. V září jsme před vypuknutí druhé vlny stihli
také 3 akce. Od listopadu jsme začali pořádat akce v online podobě. Přednášky a debaty živě
streamujeme na Facebooku, k dispozici je i jejich záznam. Nejúspěšnější akcí roku se stala naše
první online debata. Online rozhovor dvou známých českých novinářů, Jindřicha Šídla a Tomáše
Etzlera, shlédlo na Facebooku 8 a půl tisíce lidí.
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2.4 Oddělení pro děti a mládež
Přestože se na chodu knihovny v roce 2020 neblaze podepsal nouzový stav kvůli nemoci Covid19, snažilo se oddělení pro děti a mládež v co největším rozsahu poskytovat své stálé služby
čtenářům. Dokud to nařízení vlády v jarních měsících dovolilo, připravily knihovnice alespoň
několik programů, besed a aktivit. Určeny byly nejen pro čtenáře, ale také pro školky a školy.
K dispozici je čtenářům odd. pro děti a mládež stále přístup na 5 PC (4 x internet, 1 x on-line
katalog), iPad a wifi. V přístupu na PC a iPad pokračoval trend z minulých let, 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. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhlo za účasti ředitelky knihovny PhDr. Šárky Kašpárkové a vedoucí úseku
služeb Mgr. Kamily Brablíkové 15. ledna 2020.
Knihovnice se snaží dětem při pobytu v knihovně zpříjemnit čas, proto jim nabízejí stále nové
hry a aktivity. Jsou zaměřeny vždy tak, aby podporovaly a rozvíjely čtenářskou gramotnost dětí.
Novou hrou v roce 2020 se stali Lovci perel. Knihovna Kroměřížska se tak zapojila do již probíhající
celostátní velmi oblíbené aktivity v dětských odděleních.
I v tomto roce pokračovala aktivita Book Face. Letos si v rámci této hry děti nevolily své
nejoblíbenější spisovatele, ale naopak své nejoblíbenější knižní hrdiny.
V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života, který je určen k setkávání rodičů s dětmi
ve věku od 1 d 3 let se povedlo uspořádat bohužel jen jedno setkání, a to v únoru. Maminky
s dětmi se na něm poznaly s lektorkou Marcelou Gibson Přecechtílkovou. Ta celou lekci plnou
písniček, říkadel a pohybu vedla v angličtině.
Stejně tak se pouze jednou uskutečnila akce Klub Puntík, který je určen pro rodiče a děti
ve věku od 3 do 6 let.
Oddělení pro děti a mládež spolupracuje již řadu let s Klubíčkem Kroměříž. Setkávání jsou
nazvaná Veselé klubíčkování. Děti a jejich „tety“ navštívily knihovnu v únoru a v březnu. Knihovnice
si pro děti vždy připraví interaktivní program s knížkou a pohádkou.
Literární soutěž Kroměřížská litera pořádaná ve spolupráci s Klubem dětských knihoven ZK,
která je určená dětem do 15 let, se i přes komplikace způsobené nouzovým stavem uskutečnila.
Zapojilo se do ní 232 děti z 10 škol Kroměřížska. Vyhlášení výsledků se konalo on-line za účasti
knihovnic z oddělení pro děti a mládež a ředitelky knihovny.
Za rok
Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků
Celkový počet výpůjček

2019
1830
23940
77313

15

2020
1384
11512
52047

rozdíl
-446
-12428
-25266

Informační lekce a tematické besedy pro mateřské, základní a speciální školy
Součástí vzdělávacích aktivit oddělení pro děti a mládež jsou informační lekce a tematické
besedy pořádané pro děti mateřských a základních škol a pro žáky školních družin. Děti jsou jejich
prostřednictvím 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
jim přibližují vždy nějaké literární téma, přibližují jim spisovatele a seznamují děti jak se známějšími
tituly, tak také s úplnými knižními novinkami.
2019
Počet besed pro školní družiny
Počet žáků

Počet dětí

rozdíl

34

4

-30

829

128

-701

2019
Počet lekcí a besed pro MŠ; ZŠ + pasování

2020

2020

rozdíl

144

38

-106

2 670

701

-1969

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.
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.
Ve IV. Semestru navštěvovalo cyklus A (Typografie) 27 seniorů a cyklus B (Občanský zákoník)
také 27 seniorů.
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V roce 2020 měl být ukončen celý dvouletý cyklus a začít nový běh. Z důvodu probíhající
pandemie Covid-19 byla výuka přerušena a bude pokračovat, až epidemiologická situace dovolí
pořádat prezenční studium.

3. Pobočky knihovny
3.1 Městské pobočky
uživatelé
2019 2020 rozdíl
87
76
-11
48
36
-12

Oskol
Lutopecká

návštěvníci
2019 2020 rozdíl
1516
936
-580
1177
479
-698

výpůjčky
2019 2020 rozdíl
8 807 6026 -2781
1 637
577 -1060

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.
Pobočka Oskol byla ke konci roku 2020 zrekonstruována. Proběhla výměna podlahové krytiny,
výmalba stěn, drobné změny dispozice a aktualizace fondu.
3.2 Pobočky mimo město

Bílany
Hradisko
Postoupky
Těšnovice
Trávník
celkem

2019
20
36
17
19
92

uživatelé
2020 rozdíl
25
+5
6
+6
36
0
15
-2
13
-6
95
+3

2019
257
555
186
228
1226

návštěvníci
2020 rozdíl
56
-201
16
+16
393
-162
135
-51
131
-97
731
-495

2019
303
746
589
354
1992

výpůjčky
2020
52
56
1020
547
222
1897

rozdíl
-251
+56
+274
-42
-132
-95

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 2020 činil přírůstek celkem 6961 knihovních jednotek (včetně VF a poboček),
z toho 6516 knih, 256 CD, 48 DVD, 132 map a 9 deskových her. Vyřazeno bylo celkem 10705
knihovních jednotek. Knihovna odebírala 204 titulů periodik. V rámci projektů Cizojazyčná
literatura a Česká knihovna obdržela knihovna v roce 2020 108 titulů, z toho 80 svazků cizojazyčné
literatury. Do souborného katalogu Caslin (účast od r. 2007) bylo zasláno automatizovaným
sběrem 9118 katalogizačních záznamů.
4.1 Tematické složení přírůstků knižního fondu za rok 2019 a 2020 (bez VF) včetně poboček
Tematická skupina

2019 2020

Naučná

1089

Beletrie

2335 2171

974

Mládež naučná

221

252

Mládež beletrie

869

805

Hudebniny

0

0

Mapy

5

132

Celkem

4519 4334

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

2019
9499
747
313
409
132386
593
178
144125

2020
9730
744
175
389
128469
716
180
140403

Celkem stav včetně VF k 31. 12. 2020: 183320 knihovních jednotek
Knihovna zakoupila v roce 2020 6695 a získala 266 svazků knih, map, hudebnin, AV medií
a deskových her. Vyřazeno bylo 10705 knihovních jednotek: 10497 knih, 3 brožury, 35 AV medií,
20 tištěných hudebnin, 138 elektronických zdrojů, 10 map a 2 stolní hry.
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4.3 Další činnost oddělení v roce 2020
Průběžně a podle potřeby byl aktualizován a opravován knižní fond, prováděly se opravy
slovníků, byly aktualizovány katalogizační záznamy knih a AV medií. Do fondu byly zakoupeny dvě
rozsáhlé kolekce cykloturistických map Česka a Slovenska. Probíhala aktualizace fondu uloženého
ve skladu. Úspěšně jsme se zapojili do portálu Knihovny.cz. Trvale spolupracujeme se Souborným
katalogem na průběžných opravách duplicit a starých chybových záznamů.

5. Projekty
Realizace projektu Europe Direct – získání finančních prostředků z Evropské unie na realizaci
projektu ve výši 19.425,- €. Prodloužena smlouva až do 30.4.2021 a získáno 4.637,- €.
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 6.842,- .€
Partnerství v projektech:
line.

Projekty europoslankyně O. Sehnalové – Dny kultur předsednických států
účast v projektech SKIP – omezeně kvůli pandemii - Týden knihoven, Noc literatury – on-

6. Zahraniční návštěvy v roce 2020
Všechny zahraniční návštěvy i cesty byly zrušeny.

7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2020 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 2020
V roce 2020 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
107 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 RAKS Tritius 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
Počet poskytnutých konzultací
z toho konzultací se zřizovateli knihoven
Počet metodických návštěv
z toho se zřizovateli

94
257
25
202
49

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. 2020 i za celý rok 2020, včetně slovního komentáře za uvedená období.

20

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

0
0
0
0

V r. 2020 nebyly pořádány žádné semináře ani jiné vzdělávací akce. Důvodem byla
epidemiologická situace a s ní související nařízení vlády ČR.
Porady:
Počet obsloužených knihoven
Počet porad
Počet účastníků

8 knihoven okresu
2
19 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.
Nákup KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven
Počet nakoupených kj.

28
19
29 568
27 462
1 354
6 297

12
409

Zpracování KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven
Počet zpracovaných kj
Z toho počet přírůstků kj. zapsaných do AKS Tritius
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
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67
3 990
2 990

42 623 kj
2 357 kj
2 110 kj
2 357 kj
0 kj
0 kj

Celková cirkulace výměnného fondu:
Počet obsloužených knihoven
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech

97
260
14 280

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. RAKS Tritius - provoz
revizního modulu, výpůjčních modulů knihoven, vkládání přírůstků, on-line katalogy.
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:
Počet obsloužených knihoven:

86

Počet ujetých km:

4 661

Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi
se zřizovateli, s knihovníky, s prováděním revizí a 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 2020 personálně zajišťovaly čtyři pracovnice. Tak jako předešlé roky, nebyl
přijat žádný brigádník. A to z toho důvodu, že sezónní směny pokryla vedoucí TIC: Bc. Veronika
Ivanová.
TIC nabízelo své služby českým a zahraničním klientům během turistické sezóny (květen – září)
7 dní v týdnu a to včetně státních svátků. Bohužel, mimo sezónu se pandemie virové choroby
covid-19 podepsala i na provozu TIC Kroměříž. Kvůli vládním opatřením bylo TIC uzavřeno celkem
třikrát a to v období: 11. 03. – 26. 04., 22. 10. – 02. 12. 2021 a poté 27. 12. až konce roku 2020.
Pracovnice však i přes uzavření TIC nadále poskytovaly informace a vyřizovaly dotazy přes telefon,
e-mail a Facebook Messenger. Oficiální zahájení turistické sezóny v TIC bylo posunuto z 01. 05.
na 11. 05. 2020.
Před zasáhnutím celosvětové pandemie do provozu TIC jsme stihli začít nový rok 2020
tradičním veletrhem Go a Regiontour. Ten se konal 16. – 19. 01. 2020 v Brně. Na veletrhu mělo
město Kroměříž svůj vlastní stánek, který zajistil odbor kultury a cestovního ruchu. TIC Kroměříž,
v rámci spolupráce s odborem, pomohlo personálně vykrýt obsluhu stánku. Originální prezentace
v podobě živých záhonů s využitím prostorového klamu se zrcadly, sklízelo u návštěvníků veletrhu
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velký úspěch. Letos se už po páté TIC samostatně prezentovalo na veletrhu Dovolená, který
se konal v období 28. – 29. 02. 2020 na Černé louce v areálu ostravského výstaviště. Letošní
rozplánování stánků bylo podobné jako minulý rok. Výstavní stánky všech zúčastněných TIC byly
přehledně na jednom místě, a proto zájem o brožury, mapy a celkově informace o Kroměříži byly
značné. Samozřejmě, tak jako každý rok, si TIC samostatně zajistilo na tomto veletrhu účast a to
včetně nezbytné agendy spojené se zajištěním výstavní plochy, závozu tištěných brožur
na výstaviště a dvoudenním personálním vykrytí stánku.
Během února postihla TIC havárie dveří. Naštěstí byly
prostory TIC uzavřeny pro veřejnost pouze 1 den. Havárii
se podařilo vyřešit otevřením bočního vstupu. Zákazníci
museli obcházet TIC kolem radnice a jejich cesta k nám se
jim o pár kroků prodloužila. Díky intuitivnímu navigačnímu
systému však nebyl problém pro žádného klienta boční
vchod najít.
Únor byl také ve znamení inovací. Pracovní počítače
a počítače pro veřejnost prošly revitalizací. Do všech strojů
byl nainstalovaný Windows 10, který nahradil u pracovních
počítačů systém Windows 7. Díky této změně je spuštění
systému a celková práce na PC daleko rychlejší. Uživatelské
počítače prošly výraznější a zásadnější změnou.
Od otevření TIC v roce 2013 na nich byl naistalován
operační systém Linux. Ten se nahradil systémem Windows
10, který je pro uživatele více známý a umí v něm pracovat.
Kvůli celkové přeinstalizaci veřejných PC byly služby
související s jejich používáním na několik dnů omezeny. Zákazníci byli trpěliví a následně tuto
změnu vřele přivítali.
Jarní měsíce měly být naplněny plánováním nabídky
suvenýrů pro novou turistickou sezónu. Bohužel,
pandemie virové choroby covid-19 zasáhla naplno
i cestovní ruch, včetně TIC Kroměříž. I přes nejasnou
budoucnost se nám však úspěšně podařilo připravit
několik novinek pro turistickou sezónu 2020.
První z nich bylo zapojení TIC do celorepublikové letní
hry, kterou organizovala oblíbená dětská televizní stanice
ČT Déčko. Díky Asociaci turistických informačních center
ČR nám byla umožněna registrace do projektu „Zachraň
trosečníky“ a díky splnění kritérií bylo TIC vybráno do
mapy záchytných míst. Hlavním posláním této soutěže
byla podpora rodinného domácího cestovního ruchu
a objevování krás České republiky. Soutěž probíhala od
01. 07. 2020 – 31. 08. 2020 a během tohoto období jsme
v TIC přivítali skoro 1 000 dětských návštěvníků.
Pracovnice TIC dětem zdarma, výměnou za správné
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heslo, předávaly pracovní listy s tajnými kódy a sadu nálepek ČT Déčko. Do hry se zapojilo
80 infocenter z celé ČR a kódy sbíralo více než 34 000 aktivních hráčů. Hra měla v TIC velký úspěch
a rozhodně se pokusíme do projektu zaregistrovat i příští rok.
Další novinkou bylo rozšíření nabídky suvenýrů
v TIC o nový Pamětník pro město Kroměříž. Jedná se
o sběratelský upomínkový předmět, který je vyroben
z leštěné mosazi (zlatá barva) a má tvar malé medaile.
Dodává se a následně prodává, v plastové krabičce,
stejně jako vzácné mince. Raznice pro výrobu těchto
medailí jsou speciálně vytvořeny na zakázku
uměleckými rytci, a proto je nutné pečlivě naplánovat
vizualizaci medaile. Podklady pro grafický návrh
medaile a další následné korektury provedla vedoucí
TIC Kroměříž. Během června byl zahájen prodej
nového Pamětníku, který byl velmi podařený. Turisté,
ale i místní obyvatelé, obdivovali jeho krásu a často
si ho kupovali jako památku na svůj pobyt v Kroměříži.
Opět jsme navázali spolupráci se sociálním
podnikem EMIT-CZ s. r. o. Vedoucí TIC spolu
s obchodní zástupkyní a grafikem firmy EMIT, vytvořili
několik typů upomínkových předmětů s různými
motivy kroměřížské radnice. Bohužel však kvůli
nepříznivému vývoji pandemické situace, se TIC rozhodlo jejich výrobu přesunout na další
turistickou sezónu.
Díky skvělé spolupráci s Knihovnou Kroměřížska jsme i letos návštěvníkům Kroměříže a místním
obyvatelům, poskytovali zprostředkování prohlídek krytu pod Knihovnou Kroměřížska. O prohlídky
krytu byl zájem, ale kvůli pandemii se nemohlo uskutečnit mnoho prohlídek. Celkem se podařilo
úspěšně vypravit 11 prohlídek s účastí přes 70 návštěvníků.
Kroměřížská soutěž „Hledání biskupa Bruna“
probíhala i přes pandemická opatření během celé
turistické sezony 2020. 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. Těch pracovnice TIC v roce 2020 vydaly
kolem 500 ks. Raznice byla (stejně jako minulý rok)
umístěna v Expozici Karla Kryla. Tam si po
úspěšném posbírání všech razítek mohli účastníci
soutěže vyrazit svoji originální minci.
Před začátkem letních prázdnin se TIC znovu rozhodlo přihlásit do ankety „Oblíbené informační
centrum roku 2020“, jejímž vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center ČR
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a provozovatelem vydavatelství KAM po Česku. Hlasování probíhalo opět na webových stránkách
a to od 21. 06. – 31. 08. 2020. Do ankety se přihlásilo více než 450 certifikovaných TIC z celé České
republiky a bylo posláno více než 15 000 hlasů.
TIC Kroměříž i v roce 2020 sklidilo úspěch. Poskočilo o jedno místo v porovnání s minulými roky.
Umístilo se na stříbrném druhém místě v rámci Zlínského kraje. Z toho místa měly všechny
pracovnice velkou radost. O ocenění jsme informovali širokou veřejnost různými mediálními
cestami jako např. články v novinách a časopisech (Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský zpravodaj,
Kam po Česku), webové články (Rádio Kroměříž, Město Kroměříž), nebo sdílením novinky
na Facebooku. Bohužel však kvůli stále trvající pandemii bylo tradiční Členské fórum A. T. I. C. ČR,
kde mělo probíhat slavnostní předávání, zrušeno. Ocenění jsme proto obdrželi poštou.
Během září TIC Kroměříž kontaktovala Židovská obec Brno, která měla zájem o doprodej
publikací „Židovské památky Kroměříže“. Její nabídku jsme přijali a malou knihu, která nabízí
pohled do židovské historie v Kroměříži, zařadili do nabídky suvenýrů. O knihu byl velký zájem
a téměř se vyprodala.
V podzimních měsících proběhla v TIC každoroční návštěva z vedení A. T. I. C. ČR, která
monitoruje patřičné plnění předepsaných podmínek certifikovaných TIC. Návštěva vedení v rámci
průběžné kontroly certifikace TIC proběhla v pořádku a bez žádných problémů. TIC je nadále
držitelem certifikátu klasifikační třídy B s platností do podzimu roku 2021.
Prosinec patřil první uspořádané výstavě pod taktovkou TIC Kroměříž. Ve spolupráci
s Knihovnou Kroměřížska jsme vytvořili výstavu „TIC Kroměříž a krásy Zlínského kraje“, kde byla
prezentována činnost TIC a zároveň doplněna o zajímavé tipy na výlety v našem kraji. Výstava
probíhala od 01. 12. 2020 – 15. 01. 2021 v prostorách Knihovny Kroměřížska.
Na konci roku 2020 byly do TIC Kroměříž nakoupeny 2 ks ochranných plexiskel, které stojí
na pultu přepážky a jsou opatřeny zeleným logem TIC. Jejich účelem je sloužit k ochraně pracovnic
a zabránění potenciálního přenosu nemoci covid-19. Součástí vybavení TIC se stal i stojan
s dezinfekčním roztokem, který má čidlo, takže je zcela bezkontaktní.
Bohužel, oblíbené projekty jako „Do rachoty kolem KM“, „Noc literatury“, nebo „Den
turistických informačních center, které byly každoročně součástí programu TIC, byly v roce 2020
omezeny, nebo úplně zrušeny ze strany pořadatelů.
Celý rok 2020 jsme stejně jako v předchozích letech, poskytovali možnost zakoupení karty
Olomouc region Card. Jedná se o plastové karty, které umožňují čerpat výhodné slevy
v nejnavštěvovanějších turistických cílech v Kroměříži, Olomouci a blízkém okolí. Během roku 2020
mělo dojít k digitalizaci karet, která však byla kvůli pandemii přesunuta na další rok. I přes
nepříznivé podmínky pro cestování jsme prodali v TIC celkem 42 ks karet.
Rok 2020 velmi negativně ovlivnil celé odvětví cestovního ruchu. Cestování po České republice
a především do zahraničí bylo omezeno a strach z onemocnění covid-19 zasáhl provozovny
cestovního ruchu. I přes nepříznivé podmínky však dveřmi TIC prošlo za celý rok 2020 celkem
35 438 návštěvníků. Z toho dle statistiky 34 684 českých návštěvníků a 754 zahraničních zákazníků.
Velmi zajímavý fakt je to, že pokud porovnáme letní měsíce minulého roku s rokem 2020, tak
uvidíme nárůst. V červenci roku 2019 (viz. Výroční zpráva 2019) TIC navštívilo 7 539 zákazníků
a v červenci roku 2020 zavítalo do TIC 8 336. To je nárůst oproti minulému roku o 797 návštěvníků.
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Podobně na tom je i měsíc srpen. V roce 2019 jsme evidovali 8 418 návštěvníků a v roce 2020
k nám zavítalo 8 526 klientů. To je opět nárůst oproti minulému roku o 108 návštěvníků. I přes
pandemickou situaci tedy bylo TIC v období letních prázdnin hojně navštěvované. Ze statistiky
můžeme vypozorovat tři nejsilnější měsíce, co se týče návštěvnosti TIC. Prvním se stal srpen,
druhým červenec a třetím bylo září.
Zahraniční návštěvníci si i přes striktní a omezující nařízení pro cestování také našli cestu do TIC.
Během roku 2020 jsme poskytli informace a doporučovali krásy našeho kraje cestovatelům
například z Peru, Indonésie, Surinamu, nebo Korei.
Kvůli uzavření TIC a omezení cestování samozřejmě klesl i počet rozdaných tištěných materiálů.
Nárůst jsme zaznamenali pouze u jedné položky a to u cyklomap, kterých se rozdalo o 219 ks více
oproti roku 2019. V návaznosti na tento fakt musíme dodat, že jsme také evidovali daleko více
dotazů o možnostech cykloturistiky v Kroměříži a okolí. Důvodem bylo časté cestování domácích
turistů po svém kraji a nárůst poptávky po aktivní dovolené v ČR.
Facebookové stránky TIC Kroměříž si vedly v roce 2020 opět výborně. Dle přehledů a statistik
jsme dosáhli v porovnání s minulým rokem opět nárůstu počtu nových sledujících.
Na Facebookových stránkách TIC Kroměříž přibylo 260 nových fanoušků a to zcela organicky bez
placeného obsahu a jiných reklam. O sociální síť Facebook se starala po celý rok vedoucí TIC. Její
snahou bylo předávat fanouškům a sledujícím stránky všechny důležité novinky a informace jak
o společenském, tak kulturním životě v Kroměříži.
Také v roce 2020 si už tradičně mohli nechat všichni žáci, studenti a učitelé vystavit v TIC kartu
ISIC, ITIC, SCHOLAR. Nejsilnějším měsícem do počtu vystavených průkazů byl začátek školního
roku, tedy září s 84 kartami. To je podle statistiky z výroční zprávy 2019 o 9 karet víc, než minulý
rok. Souhrnně pak v porovnání s předešlým rokem pracovnice TIC vystavily pouze o 8 karet méně.
Přitom mělo TIC omezený provoz kvůli pandemii covid-19. Můžeme tedy konstatovat, že prodej
karet v roce 2020 byl velmi podobný jako v roce 2019.
Prodej vstupenek a jízdenek poskytovalo TIC svým zákazníkům i v roce 2020. Pandemie nemoci
covid-19 však způsobila propad u obou těchto segmentů. Velké firmy nařídily práci z doma
a všechny společenské akce, ať už pracovní, nebo kulturní se zrušily ze strany pořadatelů. Celý rok
bylo omezené jak cestování, tak společenské setkávání. Proto prodej jízdních dokladů a vstupenek
postihl velký propad v porovnání s minulým rokem. A to nejen v TIC, ale také na všech prodejních
místech po celé ČR. K prodejům se také připojilo i velké množství storen. V roce 2020 jsme v TIC
rušili rekordní množství zakoupených vstupenek (storno vstupenek Ticketportal: 127 ks, storno
vstupenek Ticketmaster: 2 ks).
Během roku si mohli návštěvníci TIC prolistovat a přečíst zdarma 4 tituly tištených periodik.
Jednalo se o MF Dnes, Právo, Týdeník Kroměřížska a Kroměřížský deník. Kvůli vládním opatřením
pro zamezení šíření nemoci covid-19, byly služby jako čtení novin, bezplatné připojení k WIFI, nebo
zpoplatněného internetového připojení na stolních PC, na pár týdnů zrušeny, nebo úplně
omezeny. I přes to využilo službu čtení novin zdarma a bezplatného připojení k WIFI během roku
celkem 604 zákazníků. K internetu za poplatek se během roku 2020 připojilo více než 700 klientů.
Samozřejmě za dodržení všech proti epidemiologických opatření a ochraně klientů a pracovnic TIC.
Tradiční spolupráce s nakladatelstvími pokračovala i v roce 2020. Proto si v TIC mohli
návštěvníci zdarma odnést periodika jako Tim, Kam po Česku, Senior, noviny 5+2, inZlin aj.
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Po období uzavření TIC (vládní opatření) jsme ochotně tyto časopisy a noviny distribuovali
bezkontaktně všem zájemcům během pracovní doby TIC.
Úschovna zavazadel byla v provozu po celý rok 2020. Tato služba je poskytována v TIC zdarma
bez poplatku. Klienti tuto službu velmi rádi využívají a to především za účelem uložení cestovních
zavazadel a také cyklistického vybavení. Letos byla úschovna vytížena méně, než v předchozích
letech a to z důvodu pandemie covid-19, kdy ubytování a cestování bylo omezeno.
V roce 2020 bylo TIC opět partnerem známých projektů jako například „Rodinné pasy“ a „Senior
pasy“. TIC bylo i v roce 2020 držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“ a splňovalo tedy přísné
standardy srovnatelné s obdobnými systémy používanými v dalších státech EU.
Po celý rok 2020 TIC informovalo širokou veřejnost o svých novinkách, nabídce poskytovaných
služeb a suvenýrech v tištěných periodikách jako je například Kroměřížský Zpravodaj, Kroměřížský
deník a Týdeník Kroměřížska.
Zapojení a aktivní spolupráce celého týmu TIC v rámci cestovního ruchu byla samozřejmostí
v roce 2020. Pracovnice úzce spolupracovaly s odborem kultury a cestovního ruchu a poskytovaly
pomoc při propagaci města na všech komunikačních úrovních. Každý den pracovnice TIC
zaregistrovávaly akce do turistického informačního portálu Zlínského kraje www.vychodnimorava.cz, dále vkládaly společenské a kulturní akce na místní web www.mojekromeriz.cz
a informovaly o novinkách v TIC na stránkách www.mesto-kromeriz.cz. Denně také pracovnice TIC
vkládaly e-plakáty do velkoplošné TV, která je umístěna fyzicky v prostorách TIC a slouží jako
informační multimédium pro všechny návštěvníky. Tato propagace akcí v Kroměříži je všem
pořadatelům poskytována v TIC zdarma.
Návštěvnost TIC
Domácí turisté
Zahraniční turisté
Celková návštěvnost

Rok 2019
52 459
3 416
55 875

Rok 2020
34 684
754
35 438

Změna
– 17 775
– 2 662
– 20 437

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

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

Rok 2020
267
151
105
30
136
9
56
754

Změna
– 814
– 359
– 397
– 67
– 570
– 76
– 379
– 2 662

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

Rok 2019
18
13
5
0
36
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Rok 2020
4
3
2
0
9

Změna
– 14
– 10
–3
0
– 27

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 2019
5 257
711
261
60
Rok 2019
9 886
5 194
1 075
1 753
401
8 139
12 511
38 959
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Rok 2020
1 547
300
253
42
Rok 2020
6 075
3 405
589
1 972
155
1 595
8 916
22 707

Změna
– 3 710
– 411
–8
– 18
Změna
– 3 811
– 1 789
– 486
+ 219
– 246
– 6 544
– 3 595
– 16 252

Přehled návštěvnosti TIC 2020
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Počet návštěvníků
3 022
2 469
989
211
1 842
3 445
8 336
8 526
3 990
1 099
0
1 509
35 438

Přehled prodeje vstupenek 2020
Měsíc

Ticketportal

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

594
384
107
2
23
122
124
117
52
0
0
16
1 541

Přehled prodeje jízdenek 2020
Ticketmaster
(dříve Ticketpro

Měsíc

3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

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

Student Agency/
RegioJet
32
33
8
0
5
25
42
32
18
7
0
5
207

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
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Leo express
22
13
2
1
6
13
16
11
3
3
0
3
93

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prodej suvenýrů, publikací a turistických tiskovin (mapy, brožury, průvodci apod.)
prodej poštovních známek a pohlednic
předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce
prodej vstupenek v síti 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 2020
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

20613022,54
394745,00
92848,14
8170,00
11414,60
130852,41
1638,21
26012,00
494789,00
4027,19
92226,10
496299,89
15800000,00
3060000,00

Celkové výnosy v roce koronavirové pandemie byly ve výši 20.025.385,40 Kč z hlavní činnosti
a 587.637,14 Kč z vedlejší činnosti.
Výnosy z prodeje služeb v Knihovně Kroměřížska byly v roce 2020 ve výši 394.745,-Kč, výnosy
z prodeje služeb v Turistickém informačním centru (TIC) v částce 92.848,14 Kč.
Tržby z prodeje zboží a materiálu v knihovně byly letos ve výši 26.012 Kč, v TIC se v tomto roce
prodalo zboží za 494.789,-Kč.
Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta
Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž) ve výši 3.060.000,- Kč.
Výše poskytovaného grantu na projekt Europe Direct byla v roce 2020 ve výši 19.425,- EUR,
hlavním cílem projektu je poskytování informací občanům o Evropské unii. Na projekt Erasmus +
byly získány finanční prostředky ve výši 6.842,-EUR.
V tomto roce obdržela Knihovna Kroměřížska státní dotace od Ministerstva kultury v celkové
výši 125.000,-Kč na výukový interaktivní displej do dětského oddělení a na software
do katalogizace.
Malý projekt „Čtení bourá jazykové bariéry, aneb slovensky to dáme!“ (Region Bílé Karpaty) byl
po ověření Závěrečné zprávy a Prohlášení o způsobilosti výdajů národním kontrolorem, vyúčtován
a Knihovna Kroměřížska vrátila zřizovateli zálohu ve výši 269.000,-Kč.
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Stav majetku k 31. 12. 2020 podle jednotlivých majetkových účtů:
dlouhodobý hmotný majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Celkové náklady v roce 2020
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

20343596,65
2113944,35
504935,13
291403,07
92743,00
2513,70
1448227,92
14027138,00
461829,02
159567,65
492259,39
350659,00
398376,42
1648192,37
912734,93
143670,81
67778,03
524008,60
20343596,65
2113944,35
504935,13
291403,07
92743,00

Celkové náklady uvedené v jednotlivých nákladových položkách zahrnují veškeré náklady
financované z příspěvku na provoz od zřizovatele, vlastních příjmů, dotací a příspěvků od jiných
subjektů.
V roce 2020 byly náklady celkem ve výši 19.759.310,88 Kč z hlavní činnosti a náklady ve výši
584.285,77 Kč z vedlejší činnosti.
Nákladově nelze srovnávat tento rok s roky předchozími, neboť z důvodu pandemie byly
knihovna i Turistické informační centrum část roku uzavřeny. Z materiálových nákladů ve výši
2.113.944,35 Kč byl nákup knihovního fondu v částce 1.648.192,37 Kč. Spotřeba energií byla v roce
2020 ve výši 504.935,13 Kč. Úsporou nákladů na cestovné, poštovné, nákup pohonných hmot se
zvýšily náklady na softwarové služby, nákupy, školení, veškerá korespondence probíhaly
elektronicky. Zvýšeny byly náklady na pracovní neschopnost zaměstnanců.
Náklady na opravy a udržování zahrnovaly v roce 2020 běžné kontroly, revize elektroinstalace,
výtahu, plynových kotlů, hasicích přístrojů, vstupních dveří, kominické služby v celkové částce
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62.498,-Kč.
Opravy služebních vozidel, desek stolů a židlí v půjčovně, studovně a čítárně byly ve výši 52.730
Kč. Za drobné stavební úpravy v učebně, garáži, malování a výměnu lina na pobočce uhradila
knihovna částku 175.025,-Kč.
Výsledek hospodaření knihovny byl v roce 2020 ve výši 269.425,89 Kč, z toho zisk z hlavní
činnosti ve výši 266.074,52 Kč, z doplňkové činnosti 3.351,37 Kč.
Stav majetku k 31. 12. 2020 podle jednotlivých majetkových účtů:
dlouhodobý hmotný majetek
4102196,65
drobný dlouhodobý hmotný majetek
7864743,40
dlouhodobý nehmotný majetek
719804,40
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
706105,17
celkem
13392849,62

10.1 Kontrolní činnost
Veřejnosprávní kontrola z útvaru interního auditu zřizovatele ve dnech 28.7.- 31.8.2020
a kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí dne 14.12.2020.
V rozsahu provedených kontrol nebylo zjištěno neefektivní, neúčelné nebo nehospodárné
vynakládání veřejných prostředků.
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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.
Gajová Yveta Mgr. – projekt EU – úv. 0,4
Hlavinková Jana DiS., Mgr.
Horák Václav Bc. – zástup za MD – I. Vondráškovou – ukončen pracovní poměr
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 – ukončen pracovní poměr
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Pavlíková Lucie Mgr.
Reimerová Miroslava – TIC – ukončen pracovní poměr
Resutíková Lucie - TIC
Skácelová Ivana Bc. - náhrada 1 úvazku za projekt ISED - MD
Skopalová Dagmar - TIC
Šrámková Marcela
Šuléřová Martina Bc. - TIC
Teperová Silvie Ing.
Vondrášková Iveta DiS. – ukončen pracovní poměr
Zapletal David Mgr. – projekt EU – 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
Realizace Koncepce rozvoje knihoven na roky 2020-2030
Příprava dotace na nákup cizojazyčné literatury
Účast v pracovní skupině na nákup cizojazyčné literatury
Účast v MAP – čtenářská gramotnost
Krajské porady
Kolegium Brno 2x
vzdělávání v oblasti pracovního práva
dobrovolnictví v knihovnách
Knihovny.cz – KK online
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Vzdělávání – školení ODZF v roce 2020:
Mgr. Jana Hlavinková, DiS
-

Knižní festival Ostrava - přednáška Po křivolakých stezkách čtenářského ne/zájmu u dětí
a dospívajících
Trénink paměti – (KK)
Mediální gramotnost – (KK)
Webinář Knihovny.cz – (KK)
Webinář Současná česká literatura – (KK)

Zita Jedruchová
-

Trénink paměti – (KK)
Mediální gramotnost – (KK)

Vzdělávání v r. 2020 – RF
Mgr. Ivana Drobníková
-

Webinář - Knihovny.cz (KK)
Seminář pracovníků prof. knihoven Zlínského kraje (KFBZ)
K současné české literatuře posledních let (KK)

Antoaneta Avramova
-

Webinář -Knihovny.cz (KK)
K současné české literatuře posledních let (KK)
Mediální gramotnost (KK)
Trénink paměti (KK)

Monika Zlámalová
-

Webinář - Knihovny.cz (KK)
Seminář pracovníků prof. knihoven Zlínského kraje (KFBZ)
Trénink paměti (KK)

Vzdělávání – školení ekonomického úseku v roce 2020 :
Ing. Silvie Teperová
- Zdaňování příjmů ze závislé činnosti - Kroměříž
- Školení k nové legislativě v programu PERM Zlín
Marcela Šrámková
- Dovolená r. 2020-2021 online seminář-Olomouc
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Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2020:
Soňa Bosáková
-

Regiontour Brno
školení Anopress
seminář ASPI
Fakenews – KK
Knihovny.cz - online MZK
Minikonference o dobrovolnictví - online
Jak na e-mail marketing s Ecomailem pro neziskové organizace - online
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství IX. - online
K současné české literatuře posledních let - online
XIX. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje - online

Mgr. Kamila Brablíková
-

Online setkání projektových partnerů Erasmus+
Konference Bookstart - KJM Brno
Účast ve výkonném výboru SKIP
Účast v MAP – čtenářská gramotnost
Kolegium Brno 2x
Knihovny.cz – KK online

Lucie Čevelová
- Trénink paměti – KK
- Knihovny.cz – KK online
- školení prowise - KK online
- Fakenews - Mediální gramotnost – KK
- Školení pro ED Online akce
- Základy grafiky - online
Bc. Petr Dvořák
- Knihovny.cz – KK online
- Fakenews - Mediální gramotnost – KK
- Setkání uživatelů Tritia – Hradec Králové
- Grafické programy (Correl) - Online
Mgr. Yveta Gajová
- Fakenews - Mediální gramotnost – KK
- Knihovny.cz – KK online
- Školení pro ED Online akce
- Školení na EMAILKAMPANE.CZ - online
- Základy digitální fotografie – online
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Petra Ježíková
- Trénink paměti – KK
- Knihovny.cz – KK
Marcela Kořínková
- Konference Bookstart - KJM Brno
- Po křivolakých cestách čtenářského ne/zájmu u dětí a dospívajících - Knižní veletrh Ostrava
- Seminář pro unavené knihovnice - MěK Koryčany
- Fakenews - Mediální gramotnost – KK
- Knihovny.cz – MZK (webinář)
- Knihovna spojuje aneb Komunitní funkce knihoven (webinář) - KJM Brno
- Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - IX. – Cesty krajinou příběhů
a skutečnosti (webinář) - MěK Přerov
- Současná česká literatura (webinář) - KKFB Zlín
Eva Králíková
- Trénink paměti – KK
- Knihovny.cz – školení MZK online
Petra Lucassenová
-

Trénink paměti - KK
Setkání uživatelů Tritia – Hradec Králové
Fakenews - KK
Knihovny.cz – KK
Online seminář Základy programování zábavnou formou – knihovna Tišnov

Veronika Maťhová
-

Knihovny.cz – KK
Základy digitální fotografie - online

Mgr. Lucie Pavlíková
-

Fakenews - Mediální gramotnost – KK
Knihovny.cz – KK online
Trénink paměti – KK
U3V – Zlín UTB
Kurz pro koordinátory dobrovolníků v knihovnách – Praha

Klára Tesařová
-

Trénink paměti - KK
Webinář Knihovna spojuje - KJM online
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - IX. – Cesty krajinou příběhů
a skutečnosti – knihovna Přerov online
Současná česká literatura – KFBZ online
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Mgr. David Zapletal
-

Online setkání projektových partnerů Erasmus+
Knihovny.cz – KK online
Fakenews – KK
Základy digitální fotografie - online
Školení pro ED Online akce
Školení na EMAILKAMPANE.CZ - online
Počítačová grafika - online

Vzdělávání – školení TIC v roce 2020:
Bc. Veronika Ivanová
-

-

Seminář Zlínského kraje zaměřený na představení nově zpracovaných sektorových
koncepčních dokumentů nastavujících priority rozvoje Zlínského kraje v oblasti cestovního
ruchu a cyklistiky, Holešov
Konference CzechTourism „Řízení destinace v době post covidové“, on-line
Pracovní setkání CCRVM a informačních center Zlínského kraje, Zlín/zoo
webinář Travelbakers „Marketing pro informační centra“, on-line
webinář Travelbakers „Interpretace v cestovním ruchu“, on-line
Veletrh cestovního ruchu Brno
Veletrh cestovního ruchu Ostrava

Dagmar Skopalová
-

-

Seminář Zlínského kraje zaměřený na představení nově zpracovaných sektorových
koncepčních dokumentů nastavujících priority rozvoje Zlínského kraje v oblasti cestovního
ruchu a cyklistiky, Holešov
Veletrh cestovního ruchu Ostrava

13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2020
Neuskutečnila se žádná z plánovaných praxí ani stáží.
I v tomto roce pokračoval Program Dobrovolníci v Knihovně Kroměřížska. Zapojeno bylo
12 dobrovolníků, např. vedli numismatický kroužek, přednášející - dobrovolníci jako lektoři,
hodnotitelé v literárních soutěžích… 125 hodin.
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14. Public relations
-

Zaměstnanci Městské knihovny Kyjov (exkurze po knihovně a seznámení s výpůjčním
systémem Tritius)

-

Návštěva chorvatské velvyslankyně v ČR, paní Ljiljany Pancirov

15. Technika – software
Knihovna využívala i v r. 2020 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 provádí formou outsourcingu firma DC4.
V průběhu roku byla provedena dílčí obměna hardware a software v knihovně i jejích
pobočkách.
Průběžně jsou i nadále označovány novinky i starší knihy RFID kódy.

16. Vydané publikace
Výroční zpráva Knihovny Kroměřížska za rok 2019. Kroměříž: Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace, 2020. 63 stran : barevné ilustrace ; 30 cm.
Osobnosti střední Moravy: kalendář výročí 2021 = Personages of central Moravia : anniversaries
= Persönlichkeiten des Mittelmährens : Jubiläuskalender. Olomouc: Knihovna města Olomouce,
2020. ISBN 978-80-85061-96-3.
měsíčník Zpravodaj ED
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17. Přílohy
17.1 Příloha č. 1 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2020
výstavy:
Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české

6.1.-31.1.

kultury (vestibul)
8.1.

16:30

Hudební akademie: Giuseppe Verdi – Maškarní ples (Beniamino
Gigli, Maria Caniglia, Gino Bechi) (konferenční sál)

14.1.

17:00

Čas lesů: Režisér François-Xavier Drouet se vydává do
francouzských lesů. Jejich ploch přibývá, diverzita však klesá. Jaké
jsou cesty k životaschopnému lesu? Těžaři dřeva proti ochranářům,
lesníkům a dřevorubcům.

15.1.

17:00

Povídání nejen o malování s Taťánou Havlíčkovou – malířkou,
kreslířkou a sochařkou, která pracovala 25 let ve zlínských Filmových
ateliérech mimo jiné jako výtvarnice kostýmů v hraném filmu pro děti
(konferenční sál)

16.1.

15:30

Klub Puntík. Tentokrát nad knihou Čepice od Jana Bretta.
Určeno pro rodiče a děti 3-6 let (odd. pro děti a mládež)

16.1.

16:30

Pestré osudy mincovních nálezů - 2. část (Kroměříž a okolí)
(Ing. Jan Videman)

20.1.

16:30

Beseda s Josefem Kubáníkem, hercem a autorem knihy Poslední
deník Květy Fialové. Vstupné dobrovolné. (konferenční sál)

22.1.

16:30

Napříč Jižní Amerikou. O své dobrodružné výpravě přednáší Ondřej
Mečkovský (konferenční sál)

30.1.

15:00

Akademie 3. věku. Působení Židů na Holešovsku. Přednáší Karel
Bartošek (konferenční sál)

30.1.

17:00

Jiří Kalát: Palestina - země nezemě
Existuje Palestin i Palestina, i když pro některé lidi neexistuje vůbec
žádná a jedná se pouze o Judeu a Samaří.
Cestování po Palestině mnohdy vzbuzuje značné kontroverze. Jedni

42

tvrdí, že jde o nebezpečný a hazardní „sport.“ Jiní zase povídají, že
nikoliv. Já říkám, že vše záleží na tom, jak se vyspí vrcholní politici
a co řeknou ráno v televizi nebo rádiu. Možná je zde znát drobná
nadsázka, ale ve své podstatě to tak funguje.
Konferenční sál Knihovny Kroměřížska
3.-28.2.

Knihovna v číslech (odd. pro dosp.)

3.-28.2.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české kultury
(vestibul)

5.2.

16:30

Hudební akademie: Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba
(Soňa Červená, Maria Tauberová, Jaroslav Horáček)
(konferenční sál)

12.2.

16:30

Československé legie na Rusi. Mgr. Marek Olšina v další z cyklu
numismatických přednášek (konferenční sál)

13.2.

17:00

Střeva a faktory zánětu. Přednáší Mgr. Michaela Verde Beitlová.
Rezervace místa na http://vitaminyspribehem.cz/streva-kromeriz/
nebo na telefonu 608 503 897. Zvýhodněné vstupné 90,- Kč platí do
31. 1. 2020. Plné vstupné je 120,- Kč. Platba na místě 160,- Kč.
(důchodcům zůstává zvýhodněné vstupné 90,- Kč).

14.2.

12:00

20.2.

17:00

26.2.

17:00

Valentýnská knihovna aneb Rande naslepo. Malá výtvarná dílnička
a možnost půjčení anonymní knihy jako parťáka na čtenářské rande.
(odd. pro děti a mládež)
Klimatická krize - Jak zastavit oteplování. Přednáší Jan Hollan,
přední český odborník na klimatické změny, pracovník Centra
výzkumu globálních změn AV ČR.
Pořádá Europe Direct Kroměříž. Vstup zdarma. (konferenční sál)
Jiří Černý: David Bowie. Poslechový pořad známého hudebního
kritika a publicisty Jiřího Černého. Pořádá Europe Direct Kroměříž.
Vstup zdarma. (konferenční sál) - zrušeno

27.2.

15:00

Akademie 3. věku. Telekomunikace v kostce. Přednáší Jana
Chloubová (konferenční sál)
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Odd. pro děti a mládež
Lovci perel – zahájení velké čtenářské hry, při které budou

Únor – červen

čtenáři „lovit knižní perly“.
Zprovoznění instagramu (název a odkaz doplníme, až to bude

Únor

hotovo)

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ – literární kvíz o ceny, amnestie dlužníků každou březnovou středu,
zápisné za 50 % ve vybraných dnech (2., 13., 18. a 27.3.)
výstavy:
3.3. - 31.3.

Sokol – výstava ke 155 letům založení T.J Sokol Kroměříž – výstava
s vernisáží (vestibul knihovny)

3.3. - 15.3.

Partnerská města Kroměříže – výstava (odd. pro dosp. čtenáře)

16.3. - 18.4.

Výstava Silvie Jálové - sběratelky mazacích gum. Sbírka obsahuje
mazací gumy celého světa, které Silvie sbírá už 6 let. Je žačkou
7. třídy ŽŠ Luhačovice a ZuŠ Luhačovice a věnuje se také malbě
obrazů a gymnastice. Součástí výstavy je i malá ukázka její malířské
tvorby. (odd. pro dosp. Čtenáře) - zrušeno (Covid-19)

4.3.

16:30

5.3.

17:00

Hudební akademie: Gaetano Donizetti: Maria Stuartovna
(Edita Gruberová, Francisco Araiza, Agnes Baltsa)
(konferenční sál)
Bohumil Hrabal – život a tvorba ve středoevropských souvislostech.
Přednáší Tomáš Mazal (spisovatel, esejista, životopisec a přítel B.
Hrabala) a Miroslav Jeřábek (vysokoškolský učitel a historik)

Následující akce byly zrušeny v důsledku opatření vlády proti epidemii Covid-19.
Od 12.3. do 26.4. 2020 byla knihovna z nařízení Vlády české republiky uzavřena a plánované
akce pro veřejnost byly zrušeny až do září 2020.
10.3.

17:00

Expedice peruánské Andy. Cestovatelská horolezecká přednáška
Lukáše Jasenského. Peru, rozmanitá země od oceánu přes pouště,
pralesy, až po ostré vrcholy hor jako břitvy sahající k nebesům. Ocitli
jsme se zde mimo sezónu, v období dešťů, přesto naše kroky vedly
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11.3.

16:30

19.3.

17:00

24.3.

17:00

na Alpamayo (5 947 m). Hora bývá považována za nejkrásnější
na světě, nás však nekompromisně odmítla. S velkou pokorou
a respektem jsme se před ní museli sklonit. Chuť jsme si ovšem
napravili na Huarapasce (5 420 m). Do žil se nám vlila nová krev.
V hledáčku nám utkvělo Tocllaraju (6 034 m), hora ve tvaru pyramidy
s 650 metrů vysokou strmou západní stěnou. Celou expedici jsme
završili horou Ranrapalca (6 162 m). Její severní stěna nás přitáhla
jako magnet, okusili jsme její bílý závoj protkaný skalami. Její
přívětivost nás přivedla až na samotný vrchol, když jsme onu severní
stěnu volně přelezli. Děti z dětské onkologie v Brně byly
prostřednictvím přáníček po celou dobu s námi. Jsme dole živí a
zdraví! Vstupné dobrovolné.
Římané na Moravě. Jiří Storzer v další z cyklu numismatických
přednášek (konferenční sál)
Život a dílo Ferdinanda Peroutky. Předseda Společnosti Ferdinanda
Peroutky Martin Groman o životě významného novináře a
spisovatele, přítele Karla Čapka a jednoho z mužů, kteří stáli u zrodu
československé demokracie. Už pět let se v médiích objevuje jméno
předního českého novináře Ferdinanda Peroutky v souvislosti se
soudním sporem jeho vnučky a prezidenta republiky. Možná je proto
čas vrátit se k Peroutkovi skutečnému. K takovému, jaký byl, k tomu,
co skutečně napsal, jak to myslel, jaký život prožil. Předseda
Společnosti Ferdinanda Peroutky Martin Groman nás provede
životem tohoto významného novináře a spisovatele, přítele Karla
Čapka a jednoho z mužů, kteří stáli u zrodu československé
demokracie. Seznámíme se s jeho životem, zásadními texty, uslyšíme
Peroutkovy vzpomínky i vzpomínky jeho přátel a blízkých.
Konferenční sál Knihovny Kroměřížska. Vstup zdarma.
Soběstačnost vnitřní i vnější. O nezávislosti, přirozenosti, praktické
ekologii a společenské domestikaci s Ondřejem Landou
"Existuje úzký vztah mezi "vnější" nezávislostí lidského individua a
"vnitřní" svobodou subjektivního vědomí. Pro mě osobně kráčejí obě
tyto věci ruku v ruce a nedají se oddělit. Soběstačnost je ve svém
nejzazším významu duchovní praxí. A vlastní vědomí člověka je tím
nejpevnějším základem jeho osobní nezávislosti."
Ondřej Landa žil v Japonsku a v budhistických klášterech východní
Asie. Pobýval na posvátných místech Indie i v pravoslavných
klášterech východní Evropy. Jako angažovaný etnograf studoval
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malajské muslimy, domorodé Maory Nového Zélandu, i tradiční
českou komunitu v rumunském Banátu. A tam i v současnosti žije,
tvoří a farmaří. Tématem jeho přednášky budou především vzájemné
souvislosti soběstačného způsobu života a umění meditace, jimiž se
prakticky zabývá již více než deset let. Konferenční sál Knihovny
Kroměřížska. Vstup zdarma.
Velikonoce v Bibli. Přednáška Mgr. Marka Ryšánka (konferenční sál)

25.3.

16:30

26.3.

15:00

Akademie 3. věku. Jak začít s bylinkařením. Přednáší Marcela
Kořínková (konferenční sál)

27.3.

19:00

Noc s Andersenem. Věková kapacita 9 – 15 let. Kapacita omezena
– pro prvních 20 přihlášených

30. a 31.3.

9:00-18:00

Velikonoční prodejní jarmark Sociálních služeb města Kroměříže
(vestibul)

6. - 30.4.

Odkaz J. A. Komenského. VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY. Výstava
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v
Praze (vestibul)

16.3. - 18.4.

Výstava Silvie Jálové - sběratelky mazacích gum. Sbírka obsahuje
mazací gumy z celého světa, které Silvie sbírá už 6 let. Je žačkou 7.
třídy ŽŠ Luhačovice a ZuŠ Luhačovice a věnuje se také malbě obrazů
a gymnastice. Součástí výstavy je i malá ukázka její malířské tvorby.
(odd. pro dosp. Čtenáře)

20.4. - 10.5.

Za poznáním Rumunska - výstava u příležitosti 75 let účasti
Rumunské královské armády na osvobození Československa (odd.
pro dosp. čtenáře)

1.4.

16:30

Hudební akademie: Zdeněk Otava (operní recitál vynikajícího
českého barytonisty) (konferenční sál)

6.4.

12:00-17:00

Den jednorožců. Zpestření pobytu v knihovně zábavnými aktivitami.
(odd. pro děti a mládež)

6.4.

16:30

Intuitivní malování s Alenou Vitochovou. Vstupné 50,(konferenční sál)

9.4.

17:00

Genetická genealogie. Pátrání po předcích zažívá nebývalý rozmach.
Vlivem otevřenosti a dostupnosti archivů, a zejména digitalizace
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pramenů, se do sestavování svého rodokmenu pouští stále více
a více lidí. Jenže i písemné prameny mají své limity. A zde přichází
na řadu genetická genealogie a informace o naší vlastní minulosti
zapsané v naší DNA. Tématem přednášky bude, co vše se dá pomocí
genetiky zjistit o pradávném původu našich předků, vzniku našich
příjmení, naší příbuznosti s jinými rodinami a praktické řešení
problémů a otázek, se kterými se genealog může při svém bádání
setkat. Účastníci přednášky mohou být také zapojeni do bezplatného
vědeckého výzkumu a dozvědět se více o prehistorii svého rodu.
Přednáší Martin Kotačka. (konferenční sál)
15.4.

16:30

Papírová platidla rakouské monarchie 1892 – 1918. Mgr. Martin
Fajtl v další z cyklu numismatických přednášek. (konferenční sál)

21.4.

16:30

Rumunsko známé i neznámé. Přednáška Ing. Božetěch Davida.
(konferenční sál)

22. 4.

12:00-17:00

Den Země. Připomenutí ekologického svátku formou kvizů a
hádanek. (odd. pro děti a mládež)

22.4.

16:30

Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme? Přednáška Gen. Ing.
Andora Šándora, bývalého náčelníka vojenské zpravodajské služby a
špičkového bezpečnostního poradce. (konferenční sál)

28.4.

16:30

Český novinář, spisovatel a poradce v orgánech Evropské unie Milan
Syrůček představí svou knihu Minuty od Války: Osudové
okamžiky 1968-2020. Kniha nás provází posledním padesátiletím
naší, evropské i světové historie pohledem očitého svědka
rozhodujících událostí a autora rozhovorů s jejich hlavními aktéry, z
nichž řada názorů nebyla dosud publikována. (konferenční sál)

29. 4.

12:00-17:00

Čarodějnická knihovna. Zpestření pobytu v knihovně malou
samostatnou výtvarnou dílnou. (odd. pro děti a mládež)

30.4.

15:00

Akademie 3. věku. Slovanská epopej Alfonse Muchy. Přednáší Sylva
Cidlinská (konferenční sál)

Červenec- Srpen

Soutěž pro děti a mládež - Pošli pohled! Přines nebo pošli pohled
ze své dovolené a zapoj se tak do soutěže, která bude vyhodnocena
v září.

Červenec – Srpen

Tematické týdny v knihovně - Přijď i v letních dnech do knihovny
a zapoj se do soutěží, her a zábavných aktivit dle tématu (cestování,
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jednorožci, horor, sport, filmy, aj.)
GMO

1.9.
2.9.

16:30

Hudební akademie

7.9.

16:30

Změna klimatických politik

9.-11.9.

12-18 a 9-15h Velká burza knih

10.9.

15:30

Klub Puntík : MARTINELLO, Jessica : I příšery si čistí zoubky!

17.9.

16:30

– pro nemoc zrušeno
Římané na Moravě. Další z cyklu numismatických

24.9.

15:00

Akademie 3. věku Z dějin nejen Kroměřížských Ostrostřelců
(přednáší Mgr. Evžen Petřík)

24.9.

Ferdinand Peroutka – ED

12. – 31.10.

Německo mýma očima – soutěžní výstava fotografií konaná
u příležitosti Německých dnů

1.10.

16:30

Zdravou stravou proti únavě. Představení knihy Zuzany Švédové.
(konferenční sál)

Z nařízení vlády byly následující akce opět z důvodu opatření proti epidemii Covid-19 zrušeny,
byly přesunuty na jiný termín, nebo se konaly formou elektronické přednášky.
7.10.

16:30

Hudební akademie: Humor v českých operách.(konferenční sál)

8.10.

16.30

Cestování s handicapem aneb nic není nemožné - projekt Americký
sen s cestovatelem Jakubem Greschlem. (konferenční sál)

14.10.

17:00

Po stopách Čechů ve světě. Přednáška historika a politologa Martina
Nekoly. (konferenční sál)

15.10.

16:30

Papírová platidla rakouské monarchie 1892 – 1918. Mgr. Martin
Fajtl v další z cyklu numismatických přednášek. (konferenční sál)

22.10.

15:00

Akademie 3. věku. Od Vejvanovského po Beethovena – vzácnosti
Kroměřížského hudebního archivu. Přednáší Kateřina Fajtlová
(konferenční sál)
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Akce konané online:
Noc literatury
7.10.
17:00 - 18:00 14. ročník akce věnované současné evropské literatuře. On-line
akce
Ukázky z knih: Agathe, od Anne Cathrine Bomannové, Tri smrtky
sa plavia od Vandy Rozenbergové a ukázku z knihy Tkaničky
od Domenica Starnone. Čtou zaměstnanci knihovny. Videa vysílaná
na různých místech knihovny.
Účast: 250 zhlédnutí (asi)
10.11.

17:30-19:30

Kdo ví, kde budu zítra. On-line na Facebooku
Jindřich Šídlo a Tomáš Etzler. Rozhovor dvou velkých osobností
současné české žurnalistiky.Co znamená být novinářem v 21století.
V čem je americká žurnalistika jiná než evropská a česká.
O neobvyklé situaci, do které jsme se všichni od jara dostali.
Účast: 3.568 zhlédnutí

24.11.

17:00-18:30

Po stopách Čechů ve světě. Online přes Facebook live
Historik a politolog Martin Nekola. Přednáška o inspirativních lidech,
krajanech, kteří opustili svoji vlast a na které bychom měli být
náležitě hrdí, přitom o jejich zajímavých osudech často vůbec nic
nevíme.
Účast: 129 zhlédnutí v den akce

3.12.

17:00-18:15

Petra Dvořáková – autorské čtení. On-line na Facebook živě
Beseda a autorské čtení spisovatelky a scénáristky Petry Dvořákové.
Autorské čtení z knihy Chirurg a knihy Vrány.
Účast: 256 zhlédnutí v den akce

7.12.

17:00-19:00

Debata s Erikem Tabery. On-line na Facebook živě
Beseda s šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym o stavu
dnešní společnosti a politické situaci v České republice. Pořádáno
spolu s Europe Direct Hradec Králové, Knihovnou města Hradec
Králové a Univerzitou Hradec Králové
Účast: 2.890 zhlédnutí
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17.2 Příloha č. 2 Knihovna Kroměřížska a TIC v médiích v roce 2020
1. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 2 (2020),
strana 13.
2. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Poklady na Kroměřížsku. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 1
(07.01.2020), strana 8.
3. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Čtení knih v cizím jazyce. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 1
(07.01.2020), strana 18, fotografie.
4. Knihovna Kroměřížska .Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české kultury.
www.kromeriz.cz, (06.01.2020).
5. VALENTÍKOVÁ, Martina. Rukopisy dnes a kdysi. Výstava v Kroměříži představí slavný spor
českých dějin. www.kromerizsky.denik.cz, (05.01.2020).
6. VALENTÍKOVÁ, Martina. S rukopisy, které rozdělily národ, seznamují v knihovně. Kroměřížský
týdeník, číslo 1 (07.01. 2020), strana 4.
7. Knihovna Kroměřížska. Maškarní ples. www.kromeriz.cz, (08.01.2020).
8. Knihovna Kroměřížska. Povídání o malování. www.kromeriz.cz, (15.01.2020).
9. Beseda s umělkyní Havlíčkovou. Kroměřížský deník, číslo 10, (13.01.2020), strana 1. ISSN
1801-9773.
10. OMELKA, Jakub. Tipy deníku. Kroměřížský deník, číslo 13 (16.01.2020), strana 2. ISSN 18019773.
11. Knihovna Kroměřížska Pestré osudy mincovních nálezů. www.kromeriz.cz, (16.01.2020).
12. Knihovna Kroměřížska. Klub Puntík: Čepice. www.kromeriz.cz, (16.01.2020).
13. Knihovna Kroměřížska. Beseda s Josefem Kubáníkem. www.kromeriz.cz, (20.01.2020).
14. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Dotace pro knihovnu. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 3
(21.01.2020), strana 8.
15. (BB). Senioři z Kroměřížska? Nejvíc utratí za jídlo, rádi sledují televizi. Kroměřížský týdeník,
číslo 4 (21.01.2020), strana 12.
16. OMELKA, Jakub. Tipy deníku. Kroměřížský deník, číslo 17 (21.01.2020), strana 2. ISSN 18019773.
17. Změna ceníku v Knihovně Kroměřížska. Kroměřížský deník, číslo 17 (21.01.2020), strana 1.
ISSN 1801-9773.
18. OMELKA, Jakub. Tipy deníku : Pravda o rukopisech. Kroměřížský deník, číslo 18 (22.01.2020),
strana 2. ISSN 1801-9773.
19. Knihovna Kroměřížska. Napříč Jižní Amerikou. www.kromeriz.cz, (22.01.2020).
20. Knihovna Kroměřížska. V Knihovně Kroměřížska vyhlásili nejlepší knihožrouty. Kroměřížský
zpravodaj, ročník 17, číslo 2 (2020), strana 6, fotografie.
21. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 2 (2020),
strana 13.
22. Palestina - země nezemě. Kroměřížský deník, číslo 23 (28.01.2020), strana 2. ISSN 1801-9773.
23. Knihovna Kroměřížska. Jiří Kalát: Palestina - země nezemě. www.kromeriz.cz, (30.01.2020).
24. Knihovna Kroměřížska. Působení Židů na Holešovsku. www.kromeriz.cz, (30.01.2020).
25. Knihovna Kroměřížska. Knihovna v číslech. www.kromeriz.cz, (03.02.2020).
26. (POH). Nová otevírací doba poboček knihovny. Kroměřížský deník, číslo 29 (04.02.2020),
strana 3. ISSN 1801-9773.
27. Knihovna Kroměřížska. W. A. Mozart: Figarova svatba. www.kromeriz.cz, (04.02.2020).
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28. JAL. Nové vozidlo pro knihovnu. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 6 (11.02.2020), strana
7.
29. SKÁCELOVÁ, Radka. Rozšířené služby čtenářům. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 6
(11.02.2020), strana 8.
30. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Beseda o osadě Símře. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 6
(11.02.2020), strana 8.
31. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Rekonstrukce knihovny. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 6
(11.02.2020), strana 9.
32. Knihovna Kroměřížska. Československé legie na Rusi. www.kromeriz.cz, (11.02.2020).
33. Knihovna Kroměřížska. Střeva a faktory zánětu. www.kromeriz.cz, (13.02.2020).
34. Knihovna Kroměřížska. Valentýnská knihovna aneb Rande na slepo. www.kromeriz.cz,
(14.02.2020).
35. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Milovníci knih i v době internetu využívají služeb městských knihoven.
Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 7 (18.02.2020), strana 8, fotografie.
36. VONDRÁŠEK, Jan. Kroměřížská knihovna připravuje nové kurzy. Zaměřuje se na počítačovou
gramotnost i trénink paměti. www.mesto-kromeriz.cz, (19.02.2020).
37. Knihovna Kroměřížska. Jak zastavit oteplování. www.kromeriz.cz, (20.02.2020).
38. Knihovna Kroměřížska. Telekomunikace v kostce. www.kromeriz.cz, (27.02.2020).
39. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 3 (2020),
strana 13.
40. Knihovna Kroměřížska. Kroměřížská knihovna připravuje nové kurzy. Kroměřížský zpravodaj,
ročník 17, číslo 3 (2020), strana 4.
41. Knihovna Kroměřížska. Pobočky Knihovny Kroměřížska upravily otevírací dobu, vyšly vstříc
čtenářům. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 3 (2020), strana 4.
42. KOPČIL, Libor. Úpravy v okolí knihovny. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 9 (03.03.2020),
strana 3.
43. Knihovna Kroměřížska. Výstava k 155 letům založení T. J. Sokol Kroměříž. www.kromeriz.cz,
(03.03.2020).
44. Knihovna Kroměřížska. Partnerská města Kroměříže. www.kromeriz.cz, (03.03.2020).
45. Knihovna Kroměřížska. Marie Stuartovna. www.kromeriz.cz, (04.03.2020).
46. (FUK). Začal měsíc čtenářů. Knihovny pořádají besedy či tvořivé dílny. Mladá fronta Dnes Kraj Zlínský, číslo 53 (03.03.2020), strana 18. ISSN 1210-1168.
47. Knihovna Kroměřížska. Výroční zpráva Knihovny Kroměřížska za rok 2019. Kroměříž:
Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, 2020. 63 stran: barevné ilustrace.
48. Knihovna Kroměřížska. Bohumil Hrabal. www.kromeriz.cz, (05.03.2020).
49. Knihovna Kroměřížska. Římané na Moravě. www.kromeriz.cz, (11.03.2020).
50. KOPČIL, Libor. Úpravy informačního centra. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 10
(10.03.2020), strana 4.
51. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Amnestie, spisovatelé i oblíbené nocování mezi regály - čtenáři i
knihovníci slaví měsíc knihy. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 10 (10.03.2020), strana 8,
fotografie.
52. KM. Radnice ušetří na centrálním nákupu energií. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 11
(17.03.2020), strana 6.
53. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Knihovna doplňuje fond. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 11
(17.03.2020), strana 8.
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54. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Koronavirus přesunul plesy na duben a květen, pro velké akce se hledají
náhradní termíny. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 11 (17.03.2020), strana 8, fotografie.
55. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Auto pro knihovnu. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 11 (17.03.2020),
strana 9.
56. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 4 (2020),
strana 9.
57. JH. Přehled zrušených a přesunutých kulturních a společenských akcí v Kroměříži.
Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 4 (2020), strana 8, fotografie.
58. AK. Knihovně Kroměřížska přibylo loni téměř 7000 titulů. Největší zájem byl o knihy Aleny
Mornštajnové. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 3 (2020), strana 7, fotografie.
59. VONDRÁŠEK, Jan. Město uzavřelo budovu úřadu, školy a školky, mimo provoz jsou kulturní a
sportovní zařízení a většina obchodů. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 4 (2020), strana
1-2, fotografie.
60. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. V Knihovně Kroměřížska i teď mají práce nad hlavu. Kroměřížský deník,
číslo 77 (31.03.2020), strana 14, fotografie. ISSN 1801-9773.
61. Knihovna Kroměřížska. KnihovnyPROTIviru. www.kromeriz.cz, (06.04.2020).
62. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska má výsledky dotazníkového šetření. U čtenářů
převládá spokojenost. www.mesto-kromeriz.cz, (08.04.2020).
63. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Knihy přijdou ke čtenářům. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 13
(31.03.2020), strana 8.
64. Knihovna Kroměřížska. Čtenáři se do knihovny nedostanou, vybírat ale mohou z nabídky eknih. www.kromeriz.cz, (16.04.2020).
65. Kroměřížští čtenáři se ke knihám dostanou i v karanténě. Knihovna je půjčuje online.
www.novinkykraje.cz, (17.04.2020).
66. KM. Knihovna půjčuje e-knihy. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 16 (21.04.2020), strana
12, fotografie.
67. Knihovna Kroměřížska. Tipy na dobré čtení pro děti. www.kromeriz.cz, (21.04.2020).
68. MALÉŘOVÁ, Ludmila. Knihovny jsou otevřeny. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 17
(28.04.2020), strana 7.
69. SKÁCELOVÁ, Radka. Ženy čtou více. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 17 (28.04.2020),
strana 9, fotografie.
70. Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji 2019. Zlín:
Krajská knihovna Františka Bartoše, 2020. 24 stran + 12 nečíslovaných stran příloh: barevné
ilustrace.
71. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska se opět otevírá čtenářům, informační centrum
návštěvníkům. www.mesto-kromeriz.cz, (27.04.2020).
72. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska vítá čtenáře, zatím v nouzovém režimu.
www.novinky.cz, (27.04.2020).
73. OMELKA, Jakub. Své brány otevírá opět Knihovna Kroměřížska i informační centrum.
www.kromerizsky.denik.cz, číslo 118 (27.04.2020).
74. (POH). Otevřená informační centra jako první záblesk restartu cestovního ruchu. Kroměřížský
deník, číslo 101 (30.04.2020), strana 3. ISSN 1801-9773.
75. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 5 (2020),
strana 10.
76. KUČEROVÁ, Šárka. Čtenáři se do knihovny nedostanou, vybírat ale mohou z nabídky e-knih.
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Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 5 (2020), strana 9, fotografie.
77. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížská má výsledky dotazníkového šetření. U čtenářů
převládá spokojenost. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 5 (2020), strana 9, fotografie.
78. Knihovna Kroměřížska. Vymezený čas pro čtenáře 60+ a zdravotně postižené.
www.kromeriz.cz, (05.05.2020).
79. Knihovna Kroměřížska vzkazuje svým čtenářům: Jsme na vás dobře připraveni.
www.kromerizsky.denik.cz, číslo 131 (10.05.2020).
80. KOPČIL, Libor. Nové vozidlo. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 19 (12.05.2020), strana 3.
81. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Senioři v knihovně. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 20 (19.05.2020),
strana 6.
82. Knihovna Kroměřížska. Knihovna je handicap friendly. www.kromeriz.cz, (19.05.2020).
83. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska je přátelská k handicapovaným. Má na to
certifikát. www.novinky.cz, (20.05.2020).
84. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska je přátelská k handicapovaným. Má na to certifikát.
www.mesto-kromeriz.cz, (20.05.2020).
85. Knihovna Kroměřížská je přátelská k handicapovaným, má na to certifikát.
www.parlamentnilisty.cz, číslo 142 (21.05.2020).
86. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížská je přátelská k handicapovaným.
www.radiokromeriz.cz, (21.05.2020).
87. Virtuální výstava dětských výtvarných prací "Svet okolo nás". www.kromeriz.cz, (21.05.2020).
88. SKÁCELOVÁ, Radka. Knihovna je bez bariér. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 21
(26.05.2020), strana 7.
89. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 6 (2020),
strana 10.
90. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska bude zase o něco modernější. Kroměřížský deník,
číslo 127 (02.06.2020), strana 14, fotografie. ISSN 1801-9773.
91. MAŠLAŇ, Pavel. Koryčanská knihovna pod městským úřadem? Z knihovníků se stávají
úředníci. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 22 (02.06.2020), strana 9.
92. Knihovna Kroměřížska. Knihovna opraví suterén, který zaplavoval přívalový déšť.
www.kromeriz.cz, (01.06.2020).
93. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna opraví suterén, který zaplavoval přívalový déšť. www.mestokromeriz.cz, (29.05.2020).
94. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska opět žije plně čtenáři. Pro děti mají nachystané i
"taháky". www.kromerizsky.denik.cz, číslo 156 (04.06.2020).
95. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska opět žije čtenáři. Kroměřížský deník, číslo 133
(09.06.2020), strana 14, fotografie. ISSN 1801-9773.
96. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Chorvatsko v knihovně i na radnici. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo
24 (16.06.2020), strana 8, fotografie.
97. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna opravuje konferenční sál a hudební oddělení. www.kromeriz.cz,
(19.06.2020).
98. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna opravuje konferenční sál a hudební oddělení. www.mestokromeriz.cz, (18.06.2020).
99. KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Knihy jako lék pro duši. Sociální služby, číslo 6 (2020), strany 10,
fotografie. ISSN 1803-7348.
100. KUČEROVÁ, Šárka. Prázdninové knihovničky lákají ke čtení. www.mesto-kromeriz.cz,
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(19.06.2020).
101. (VM). Opravy v knihovně. Mladá fronta Dnes - Zlínský kraj, číslo 143 (20.06.2020), strana
13. ISSN 1210-1168.
102. KUČEROVÁ, Šárka. Oblíbená turistická destinace se představí v rámci Chorvatských dnů.
www.mesto-kromeriz.cz, (22.06.2020).
103. KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Prázdninové čtení nabídnou Kroměřížanům veřejné knihovničky.
www.novinkykraje.cz, (22.06.2020).
104. KUČEROVÁ, Šárka. Prázdninové knihovničky lákají ke čtení. www.kromerizskydenik.cz,
(23.06.2020).
105. (RED). Opravy v knihovně. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 25 (23.06.2020), strana 8.
106. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Knihovničky pod širým nebem. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 25
(23.06.2020), strana 8.
107. (RED). Kroměřížský Pamětník. Týdeník Kroměřížska, ročník 19, číslo 25 (23.06.2020), strana
8, fotografie.
108. Knihovna Kroměřížska. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 7 (2020),
strana 15.
109. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna opraví suterén, který zaplavoval přívalový déšť. Kroměřížský
zpravodaj, ročník 17, číslo 7 (2020), strana 8, fotografie.
110. KUČEROVÁ, Šárka. Prázdninové knihovničky lákají ke čtení. Kroměřížský zpravodaj, ročník
17, číslo 7 (2020), strana 8, fotografie.
111. KUČEROVÁ, Šárka. Konferenční sál a hudební oddělení knihovny prochází opravou.
Kroměřížský zpravodaj, ročník 17, číslo 7 (2020), strana 8, fotografie.
112. PV. Kroměříž: Knihovna opravuje konferenční sál a hudební oddělení.
www.parlamentnilisty.cz, 2020 (19.06.2020).
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