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1. Úvod  
 
 
 
 Vždy, když začínám psát část výroční zprávy, říkám si, že čas letí šíleným tempem. To mě vždy 
přinutí zastavit se a ohlédnout za rokem, který právě uplynul. Byl úspěšný? A pokud byl, tak 
v čem? V průběhu roku jsme plnili řadu úkolů. Ať už to byly drobnosti např. přesun zvukových 
knih z hudebního oddělení do oddělení pro dospělé čtenáře. Takovým větším počinem bylo zahájení 
nákupu filmů na DVD na základě smlouvy.  
 Ukončili jsme rovněž dvouletý projekt v programu Grundtvig, který vedl kolega 
Mgr. D. Zapletal, a ve kterém jsme se zaměřili na elektronické knihy a spolupracovali jsme 
s knihovnou v Žilině a s knihovnou ve španělském Toledu. Projekt jsme úspěšně ukončili a od 
prosince jsme začali půjčovat i elektronické knihy přes náš výpůjční systém, samozřejmě na základě 
smlouvy.  
 Elektronické knihy umožnila půjčovat smlouva se společností e-Reading. Zatím nelze hodnotit, 
zda jde o opravdu výrazný počin či nikoliv, ale pro knihovny je důležité, že tato možnost existuje 
a že tuto službu můžeme našim čtenářům nabídnout. Je však nutné mít i technické zařízení, které 
půjčování umožňuje, což znamená investovat z rodinného rozpočtu např. do nákupu tabletu. Já jsem 
samozřejmě milovníkem klasických knih, ale když pojedu někam vlakem či autobusem, ráda 
možnost elektronické knihy využiji. Ale pozor, nedávno jsem vybavená touto technikou nastoupila 
do autobusu do Brna a bohužel jsem si nezkontrolovala, že můj iPad je skoro vybitý. No a bylo po 
čtení, nabíječku jsem měla v práci. Takže jsem svým kolegům konstatovala, že kdybych si vzala 
svou rozečtenou knihu, mohla jsem ji v autobuse dočíst. 
 Zapojili jsme se také do turistické sezóny s nabídkou prohlídek krytu. Kryt byl vybudován pod 
celou plochou knihovny koncem sedmdesátých let a zachoval se v nedotčené formě, což všichni 
fandové do této techniky ocenili. Využili jsme průvodců z řad veřejnosti. Kryt jsme vybavili 
zařízením, které mohlo být v té době používáno. Kryt byl vybaven za velkého přispění zřizovatele 
a samozřejmě také na základě práce některých knihovnic a knihovníků, kteří předměty smysluplně 
uspořádali. 
 Celkově si mohu dovolit zhodnotit minulý rok jako přínosný. Samozřejmě by bylo objektivnější 
hodnocení ze strany našich uživatelů, ale vzhledem k tomu, že dostávám z řad veřejnosti zpětnou 
vazbu, která aktivity knihovny vítá a kladně hodnotí, mohu si to dovolit. 
 Objevují se další a další aktivity, náměty na zlepšení činnosti, kterými se budeme zabývat v roce 
letošním. A myslím, že velmi brzy o nich opět budu informovat ve výroční zprávě... 
 
 
 
 
 
PhDr. Šárka Kašpárková 
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2. Úsek služeb čtenářům celkem 
 
Níže uvedená tabulka přináší přehled nejdůležitějších ukazatelů za všechna oddělení Knihovny 
Kroměřížska, otevřených pro veřejnost (Oddělení pro dospělé čtenáře, Informační oddělení, 
Hudební oddělení a Oddělení pro děti a mládež). Počet registrovaných čtenářů se udržel prakticky 

na stejné výši jako rok předchozí. 
Na poklesu počtu výpůjček mělo částečný podíl Hudební oddělení, ve kterém se projevil trvalý 
propad zájmu o půjčování hudebních nosičů, související s větší dostupností hudby na internetu 
a proto se na něj knihovna snaží reagovat především změnou skladby fondu hudebního oddělení 
a zvýšenou orientací na nákup nosičů s vážnou hudbou a především pak mluveného slova 
a audioknih, které jsou mezi uživateli stále oblíbenější. V roce 2014 jsme trvale umístili mluvené 
slovo a audioknihy do Oddělení pro dospělé čtenáře a doplnili také o novou nabídku filmů na DVD. 
Oddělení pro děti a mládež zaznamenalo v roce 2014 nárůst ve všech ukazatelích. Děti si nejen 
půjčují knihy, ale využívají oddělení i k dalším aktivitám a  možnostem vyžití, jejichž nabídka je 
zde neustále rozšiřována. Vznikl např. herní klub Figurka, jehož členové si mohou zdarma půjčovat 
společenské hry z široké nabídky. 
Mírný nárůst jsme zaznamenali u výpůjček periodik. Dále došlo k nárůstu celkového počtu 
návštěvníků knihovny, a to jednak připojením Turistického informačního centra – detašovaného 
pracoviště Knihovny Kroměřížska a také pořádáním široké nabídky kulturních a vzdělávacích akcí. 
Velký počet návštěvníků také využívá internetového připojení ať už na počítačích v knihovně nebo 
na vlastních přístrojích prostřednictvím bezdrátového připojení wi-fi. Hojně je využívána právě 
možnost připojení i v Turistickém informačním centru, které je umístěno ve středu města a tudíž 
dobře přístupné širší veřejnosti. Rozšířením nabídky služeb knihovny je zde možnost vracení knih 
o víkendu, mimo otevírací dobu knihovny. 
V plusových hodnotách se také projevil počet návštěv webové stránky knihovny i počet vstupů do 
elektronického katalogu a výpůjčního protokolu. 
 
 
 
Za rok 2013 2014 rozdíl 
Registrovaní čtenáři celkem 6 235 6231 -4 
Z toho do 15 let 1 631 1748 +117 
Návštěvníci celkem 197 968 205 833 +7 865 
Výpůjčky celkem 380 612 371 867 -8 745 
Z toho naučná lit. pro dospělé 66 363 62 672 -3 691 

beletrie pro dospělé 153 278 145 401 -7 877 
naučná pro děti  10 046 11 018 +972 
beletrie pro děti  41 321 40 463 -858 

Výpůjčky ostatních dokumentů 11 326 11 210 -116 
Meziknihovní výpůjční služba  

požadavky z jiných knihoven 1001 768 -233 
požadavky jiným knihovnám 120 76 -44 

Výpůjčky periodik  98 278 101 103 +2 825 
Vzdělávací a výchovné akce 441 462 +21 
Počet návštěv webové stránky 93 016 95 030 +2 014 
Počet vstupů do el. katalogu 63 139 67 225 +4 086 
Počet vstupů do el. výpůjčního protokolu 11 176  13 057 +1 881 
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2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 
 
V Oddělení pro dospělé čtenáře došlo v roce 2014 k mírnému poklesu celkového počtu návštěvníků 
a dále pak i počtu výpůjček. Nárůst jsme zaznamenali u registrovaných čtenářů, a to o 60 uživatelů.  
V roce 2014 rozšířilo toto oddělení nabídku služeb o půjčování mluveného slova a audioknih, od 
letních prázdnin také o nabídku filmů na DVD. Celkově tak mají uživatelé u vybraných knih 
možnost srovnání knihy, audioknihy a filmu.  
Nově bylo také zavedeno prodlužování výpůjček online přes čtenářské konto, což uživatelé přivítali 
s nadšením a ve výsledku to vedlo i k nárůstu počtu návštěv webové stránky knihovny. Do oddělení 
byla také instalována LCD televize, na které mohou návštěvníci knihovny sledovat časovou smyčku 
s programem jejích akcí a veškeré důležité informace o knihovně.  
Součástí oddělení je také letní čítárna, kterou se každým rokem snažíme vylepšovat, aby pobyt 

našich uživatelů v knihovně byl co nejpříjemnější. 
Nakoupily se proto i sedací vaky, které jsou velmi 
pohodlné a barevně spestřují prostor půjčovny. 
V roce 2014 se uskutečnilo více pořádaných 
kulturních a vzdělávacích akcí než v předchozích 
letech, úměrně tomu se také zvýšila jejich 
návštěvnost. Probíhaly také již ustálené cykly - 
Univerzita 3. věku, Akademie III. věku, Hudební 
akademie, PC kurzy a nově cyklus historických 
přednášek Když múzy nemlčely a kurz Tréninku 
paměti pro studenty U3V.  
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Za rok 2013 2014 rozdíl 
Celková návštěvnost oddělení pro dosp. 77 956 76 576 -1 380 
Celkový počet registrovaných uživatelů 4 490 4 550 +60 
Celkový počet výpůjček 275 618 266 630 -8 988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Čítárna 
 
V čítárně bylo v roce 2014 k dispozici 192 titulů pravidelně docházejících periodik. V dospělém 
oddělení 149, v dětském oddělení 19, v hudebním 4 a v ostatních (příruční knihovna a studovna) 20 
titulů periodik. Průběžně dochází k vyřazování opotřebovaných časopisů a k obnovování zajíma-
vých titulů podle zájmu a požadavků čtenářů. Periodika se archivují 5 let, proto probíhá kompleta-
ce časopisů z důvodů zjednodušení výpůjček starších ročníků ze skladu. Aktuální stav odpovídá 
i přehledu odebíraných periodik na webu knihovny. 
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2.1.2 Informační oddělení 
 
Oddělení poskytuje prezenční výpůjčky knih a regionálních periodik, informační (faktografické, 
bibliografické a referenční informace) a reprografické služby. V roce 2014 využilo služeb oddělení 
6 261 návštěvníků. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 1 572 dokumentů. Nejčastěji žádanými 
publikacemi byly knihy s regionální tématikou, dále pak knihy z oboru právo (občanský zákoník) 
film a lékařství. Knižní fond oddělení byl obohacen o 139 publikací, z toho fond studovny o 44 
novinek, 95 bylo s regionální tematikou. 

 Oddělení využívá pro vlastní potřebu a zpřístupňuje pro čtenáře externí databáze ANOPRESS 
a Automatizovaný systém právnických informací ASPI. 

  

 

 

  

 

Přístupy do dalších databází byly našim čtenářům nabídnuty bezplatně, díky projektům do kterých 
je knihovna zapojena, nebo které byly knihovně nabídnuty ke zkušebním provozům. Propagovány 
byly předem v médiích, byly nabízeny i přímo v knihovně, bohužel zájem našich uživatelů nebyl 
podle našich očekávání (Library Press Display).  

Počítač s MS Word a MS Excel byl využit 178 krát. I když toto číslo nemusí být úplně přesné, 
protože uživatelé využívají i dokumenty na PC připojených k internetu, v případech, kdy 
návštěvníci potřebují jen tisknout, tuto službu vykonává obsluha informačního oddělení. Pracovníci 
poskytují internetové a počítačové poradenství. Oddělení provádí analytický popis regionálních 
periodik. Během roku 2014 bylo zpracováno 2 777 článků (více než 100% nárůst) – to bylo dáno 
retrospektivním zápisem několika ročníků periodik: Zpravodaj města Kroměříže, Valašsko, 
Kvasické noviny a Zpravodaj města Chropyně. Upraveno bylo 14 274 záznamů (o sedminásobek 
více, než v roce 2013). K 31. 12. 2014 bylo v článkové databázi Knihovny Kroměřížska 43 524 
záznamů. 

Informační oddělení se podílí na stahování, vytváření a zpracovávání autorit, prioritou zůstávají ale 
regionální autority. Databáze byla za uplynulý rok obohacena o 173 nových autorit, podle možností 
jsou stávající osobnosti doplňovány, upřesňovány – byly provedeny změny a doplňky u 393 autorit. 
Databáze regionálních osobností měla ke konci roku 2014 záznamy o 3 700 osobnostech. 

Průběžně doplňována a aktualizována je i databáze neziskových organizací na stránkách 
www.mesto-kromeriz.cz, i když ke konci roku (od listopadu) byla díky rekonstrukci webových 
stránek města nedostupná. 

Úsek se stará o publikování a propagaci informací týkajících se knihovny na webu města, 
facebookovém účtu knihovny, na veřejně dostupných bezplatných portálech - plakatovna.cz, vylep-
plakat.cz a na nově vzniklém portále města www. mojekromeriz.cz. Informuje čtenáře, neziskové 
organizace, nevládní neziskové organizace i zájemce z řad veřejnosti formou e-mailových rozesílek 
o akcích pořádaných knihovnou. Adresář je aktualizován a doplňován o nové kontakty průběžně.  

 

Za rok 2014 
Databáze Anopress 
počet dotazů/zobrazené dokumenty 

1 103/3 052 

Databáze ASPI 
počet dotazů/zobrazené dokumenty 

165/108 



 
 

11 
 

0

500

1000

1500

2013 2014

MVS - požadavky z jiných 
knihoven

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014

MVS - požadavky knihovnám

Oddělení realizuje informační lekce pro střední školy a 9. ročníky základních škol, v loňském roce 
jich bylo uskutečněno 18. Pracovníci se podíleli na správě webové stránky knihovny. Realizovali 
výstavy, panelové a výstavy knih, k aktuálním událostem např. úmrtí osobností, výročím: založení 
čítárny a studovny, Řecko, J. Spáčil, Arabela, tiskaři Krylovi, G. G. Marques, K. Kryl, prezentační 
výstava neziskových organizací. 

 

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

V roce 2014 bylo obdrženo 768 požadavků z jiných knihoven na zápůjčku z našeho fondu. Naopak 
naši čtenáři si vyžádali 76 titulů z jiných knihoven, z nichž 3 žádosti byly vyřízeny zasláním 
xerokopie. Ve dvou případech byl požadovaný titul dodán v rámci MMVS, která je zajišťována ve 
spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci. 

V rámci regionu Kroměřížsko jsme spolupracovali s 27 knihovnami, kterým jsme celkem zapůjčili  
426 knižních jednotek. Z regionu naše služby nejčastěji využila Obecní knihovna Zdislavice 
(91 výpůjček) a knihovna Psychiatrické nemocnice (také 91 výpůjček). 

 

 

 
Požadavky 2013 2014 
Z jiných knihoven 1001 768 
-kladně vyřízených 981 763 
Knihovnám  120   76 
-kladně vyřízených 115 71 
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2.1.4 Internet pro veřejnost 
 
Statistika internetu je evidována v rámci celé knihovny - v roce 2014 využilo v knihovně internet 
10 628 návštěvníků. V Informačním a Hudebním oddělení se připojilo na PC knihovny 1 644 
uživatelů při 6 722 návštěvách. Se svým vlastním notebookem (nebo jiným zařízením) se v roce 
2014 v knihovně připojilo k internetu přes wifi síť 404 uživatelů. 

 

 

Za rok 2013 2014 rozdíl 
Využití internetu v Informa čním a Hudebním oddělení 7 924 6 722 - 1202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5 Centrum celoživotního učení 
 
Centrum celoživotního učení (dále jen CCU) v roce 2014 pořádalo celkem čtyři cykly kurzů pro 
veřejnost. 
V období 23. 3. – 24. 4. 2014 a 13. 10. – 6. 11. 2014 se konaly kurzy Základů počítačové 
gramotnosti s hodinovou dotací 16 vyučovacích hodin, v těchto kurzech se jejich účastníci 
seznámili především se stavbou počítače, jeho základní obsluhou a parametry a dále pak se naučili 
psát texty v textovém editoru Word, pohybovat se na internetu a používat e-mailovou poštu. 
V období 24. 11. – 26. 11. 2014 a 2. 12. – 4. 12. 2014 se konaly dva Kurzy digitální fotografie, 
vždy ve třech lekcích o celkové délce 6 vyučovacích hodin. Zde si účastníci mohli vyzkoušet 
a osvojit pravidla pořizování digitálních fotografií z technického i uměleckého hlediska a dále pak 
jejich uchovávání a úpravy v běžně dostupných programech. 
Dále CCU poskytovalo individuální konzultace v délce trvání zpravidla 1 – 3 hodin, ve kterých měli 
zájemci možnost si osvěžit a případně doplnit své znalosti a dovednosti při používání vlastních 
zařízení (např. notebooků, chytrých mobilních telefonů a tabletů). 
 
 

-2000

0

2000

4000

6000

8000

2013 2014 rozdíl

Využití internetu



 
 

13 
 

2.2 Hudební oddělení 
 
V roce 2014 došlo v Hudebním oddělení k přerozdělení fondu, jehož důsledkem byly veškeré 
audioknihy přesunuty do Oddělení pro dospělé čtenáře. Tato skutečnost se negativním způsobem 
„odrazila“ na návštěvnosti Hudebního oddělení a následně na počtu výpůjček CD. Fond je tedy 
nadále rozšiřován zejména o hudební CD. V nabídce taktéž zůstávají pohádky a písničky pro děti. 
V roce 2014 bylo pořízeno 127 nových CD. K vyhledávání dokumentů mohou čtenáři využít PC 
s online katalogem. Nadále jsou k dispozici 4 PC s přístupem na internet. Ke každému PC 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. 
I v roce 2014 pokračovala spolupráce při 
pořádání akcí s Informačním střediskem Europe 
Direct Kroměříž (např. nevšední vystoupení, 
o které se „postarala“ všestranná umělkyně 
Vladivojna La Chia, Hudební akademie a další). 
Zaměstnanci hudebního oddělení se podílí na 
propagaci akcí knihovny – tvorba pozvánek, 
letáků, zveřejňování akcí na webu knihovny, 
webu Europe Direct Kroměříž a stránkách města 
Kroměříž. 
 

 
 

 
 
 
Za rok 2013 2014 rozdíl 
Počet návštěvníků 6 656 5 567 -1 089 
Počet výpůjček  CD 13 265 6 556 -6 709 
MC  226 54 -172 
Periodika 973 470 -503 
Celkový počet výpůjček 14 725 7 141 -7 584 
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2.3 Informační středisko Europe Direct Kroměříž 
 
Informační středisko 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 střediska patří zejména poradenství: 
lidé se mohou na kroměřížské ED obracet s dotazy ohledně 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 
střediska máme širokou nabídku publikací a výukových materiálů o EU. 
K činnosti střediska taktéž patří pořádání besed, přednášek, výstav atd. nejen s evropskou 
tematikou. Informační středisko Europe Direct Kroměříž v roce 2014 uspořádalo besedy 
a přednášky pro 839 osob všech věkových kategorií. Různé výstavy střediska shlédlo odhadem 
8000 lidí. Středisko dále oslovilo více než 4000 osob prostřednictvím spoluúčasti na akcích 
partnerských organizací. 

Přivítali jsme veřejně známé osobnosti: redaktora 
Zdeňka Velíška a socioložku Jiřinu Šiklovou. 
O nevšední kulturní zážitek se „postara-
la“ skladatelka, zpěvačka, textařka a výtvarnice 
v jedné osobě Vladivojna La Chia. Interaktivní 
zábavnou formou jsme s dětmi a studenty 
„oslavili“ Den Evropy a Evropský den jazyků. Pro 
studenty středních a vyšších odborných škol, ale 
i pro širokou veřejnost jsme uspořádali cca 20 
přednášek na aktuální témata (např. Budoucnost 
Evropy v dnešním světě, Život v Evropě aneb 10 let 
od vstupu České republiky do EU, Elektromobilita 
a obnovitelné zdroje energie a další). 

Veřejností oblíbená je rovněž vědomostní soutěž 
Eurotime a soutěžní výstava fotografií, která se 
vždy váže k aktuálně předsedající zemi Radě 
Evropské unie (Itálie mýma očima, Řecko mýma 
očima). 
I v roce 2014 pokračovala spolupráce s euro-
poslankyní Olgou Sehnalovou (Italské dny 
v Kroměříži, Řecké dny v Kroměříži). 
Informační středisko Europe Direct se svou 
činností snaží přispět k lepší informovanosti 
a orientaci v „zákonitostech“ EU. Působí jako 
„prostředník“ mezi EU a jejími občany v regionech 
s cílem šířit relevantní informace o EU.  
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 2.4 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). 
 
 
 
2.4.1 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)  - knihovna ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ukončila 
4. ročník Univerzity 3. věku. Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, 
které se člení do čtyř semestrů. Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně imatrikulováni za 
přítomnosti oficiálních představitelů UTB ve Zlíně. Na závěr studia absolventi obdrží Osvědčení o 
absolvování U3V. Výuku vedou akademičtí pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných 
univerzit a odborní pracovníci. Na závěr každého ročníku jsou posluchači přijati v obřadní síni 
kroměřížské radnice za přítomnosti vedení města. Tento akt je pro studenty U3U oceněním jejich 
píle a chuti se stále se vzdělávat 
Akademie III. v ěku (A3V) – je zájmové studium určené seniorům, kteří chtějí trávit svůj volný čas 
aktivně a mají zájem se stále vzdělávat. Přednášky s rozmanitou tématikou mají stále velký ohlas. 
Přednášky se konají po celý rok, vždy jednou měsíčně. V roce 2014 proběhl již 20. ročník. 
Když múzy nemlčely - cyklus přednášek, které pro veřejnost připravila knihovna, Národní 
památkový ústav - územní odborné pracoviště v Kroměříži a Muzeum umění v Olomouci. 
Přednášky se zaměřují na historii města Kroměříže a v roce 2014 představily nejen renesanční 
a barokní Kroměříž, ale i pýchu biskupa Castelcorna, Salla terrenu, sbírky grafik, kreseb, knihovnu 
a archiv. Připraveno bylo 10 přednášek, každá se konala vždy poslední středu v měsíci kromě 
letních prázdnin.  
 
 
 
2.5 Oddělení pro děti a mládež  
   
V roce 2014 se podařilo oproti roku 2013 v oddělení pro děti a mládež zvýšit počet registrovaných 
čtenářů a návštěvníků. Úspěšně také proběhl 5. ročník hry Knížkometr aneb Děti Knihovny 
Kroměřížska čtou s Nestlé, do kterého se zapojilo 821 dětských čtenářů. Odměnu za 1. metr 
přečtených knih si odneslo 110 dětí, za 2. metr 28 a za 3. metr 6 dětí. V roce 2014 dětské oddělení 
pokračovalo ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem, kde dalším rokem probíhalo slavnostní 
pasování prvňáčků na čtenáře knihovny za přítomnosti zástupců města Kroměříž a zámeckého 
knihovníka. I nadále se o akcích pořádaných oddělením pro děti a mládež široká veřejnost může 
dočíst na stránkách regionálního tisku. Veškeré akce jsou společně s fotografiemi zveřejněny i na 
webových stránkách a facebooku Knihovny Kroměřížska. 
Registrovaní čtenáři mohou využívat v dětském oddělení 5 PC (4 x internet, 1 x on-line katalog). 
Od února mají děti k dispozici i i-Pad, který si mohou prezenčně půjčit. Této možnosti v průběhu 
roku využilo 591 čtenářů. Ostatních internetových stanic využilo 2 909 čtenářů. Víc, než v roce 
2012. Děti mají také možnost zpestřit si pobyt v knihovně hraním deskových her, které si mohou 
zapůjčit u knihovnic, kreslením a jinými jednoduchými výtvarnými činnostmi. Materiál jim opět 
poskytují knihovnice. K odpočinku jim také slouží relaxační koutek vybavený válecími vaky 
a polštáři.  
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V roce 2014 jsme v dětském oddělení přišli s novinkou. Byl založen klub Figurka, jehož členové 
(všichni z řad registrovaných čtenářů) mají možnost vypůjčit si společenskou hru. Zájem o členství 

v klubu projevilo zatím 160 čtenářů. Vybrat si mohou 
ze 69 ks her pro různé věkové kategorie. Možnosti 
zapůjčení hry využilo 719 uživatelů. I nadále si rodiče 
mohou zapůjčit Tematický kufřík, kterých je 
k dispozici 14. Poslední z nich s názvem Malý 
pozorovatel v přírodě vznikl za podpory 
Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž. 
Kufříky si zapůjčilo celkem 50 rodičů.  
 
 
 
 
 

 
 

Za rok 2013 2014 rozdíl 
Počet registrovaných čtenářů 1 629 1 762 +133 
Počet návštěvníků 32 232 33 149 +917 
Celkový počet výpůjček 91 384 94 170 + 2 786 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informa ční lekce a tematické besedy pro mateřské, základní a speciální školy 
Součástí vzdělávacích aktivit oddělení pro děti a mládež byly již tradičně lekce pořádané pro děti 
mateřských a základních škol, ZŠ a MŠ speciální Barbořina a pro žáky školních družin. Děti byly 
prostřednictvím informačních lekcí seznamovány se základními informacemi o knihovně, 
o systému řazení knih a informováni o způsobu, jakým si lze prodlužovat výpůjční dobu 
zapůjčených knih či jak vyhledat informace o knihách v on-line katalogu nebo na webových 
stránkách knihovny. Tematické besedy byly již tradičně rozděleny na programy pro školy, které se 
konaly v dopoledních hodinách, a na programy pro děti ze školních družin, které probíhaly vždy ve 
čtvrtek odpoledne. Ze statistiky vychází, že ze strany škol byl i letos o tematické besedy v knihovně 
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zájem. Knihovnice při besedách používají různé didaktické pomůcky, děti do besed interaktivně 
zapojují, a využívají velkoplošné obrazovky, čímž pozvedávají celkovou úroveň programů.  
 
 
 2013 2014 rozdíl 
Počet besed pro školní družiny 37 32 -5 
Počet žáků 1214 1 069 -145 
 2013 2014 rozdíl 
Počet lekcí a besed pro MŠ, ZŠ a Speciální školy  175 178 +3 
Počet dětí 3410 3 424 +14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam veškerých aktivit pořádaných oddělením pro děti a mládež v roce 2014 je uveden níže. 
 
 

3. Pobočky knihovny  
 
V sumárních výsledcích, ve sledovaných ukazatelích statistiky – registrovaní uživatelé a výpůjčky 
je u poboček Knihovny Kroměřížska (městských i v integrovaných obcích) zaznamenán nárůst, 
v návštěvnosti mírný pokles ve srovnání s rokem 2013.  
 

2013 2014 
registrovaní uživatelé 311 334 +23 
návštěvníci 4 567 4 561 -6 
výpůjčky 13 193 13 247 +54 
 
 
 
3.1 Městské pobočky: 
 

uživatelé návštěvníci výpůjčky 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Oskol 89 90 +1 1 306 1 301 -5 6 239 6 639 +400 
Lutopecká 57 61 +4 1 274 1 323 +49 2 098 1 848 -250 
Nitranská 12 12   133 110 -23 676 530 -146 
celkem 158 163 +5 2 713 2 734 +21 9 013 9 017 +4 
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Oskol – nárůst ve výpůjčkách, velmi mírný pokles v registrovaných uživatelích a návštěvnosti 
 
Lutopecká – mírný nárůst registrovaných uživatelů i návštěvnosti, mírný pokles výpůjček. 
 
Nitranská – mírný pokles v návštěvnosti a výpůjčkách, počet registrovaných je stejný jako 
v r. 2013. 
 
Výpůjční protokol poboček Oskol a Lutopecká je automatizovaný, knihovny pracují v knihovním 
systému Clavius. 
 
 
3.2 Pobočky mimo město: 
 

uživatelé 
 

návštěvníci výpůjčky 
 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Bílany 45 47 +2 572 395 -177 706 662 -44 
Hradisko 15 19 +4 288 314 +26 489 576 +87 
Postoupky 41 49 +8 490 631 +141 1085 1 354 +269 
Těšnovice 37 42 +5 260 314 +54 890 1 001 +111 
Trávník 15 14 -1 244 173 -71 1010 637 -373 
celkem 153 171 +18 1854 1 827 -27 4180 4 230 +50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bílany – ve statistických výsledcích za rok 2014 je zaznamenán mírný nárůst nově registrovaných 
uživatelů, pokles v návštěvnosti i výpůjčkách.  
 
Hradisko – ve všech třech sledovaných ukazatelích je vykazován nárůst v porovnání s r. 2013. 
 
Postoupky – ve všech třech sledovaných ukazatelích je vykazován nárůst v porovnání s r. 2013. 
Knihovnice uspořádala besedy a knihovnické lekce pro děti z mateřské i základní školy, dvě besedy 
byly připraveny pro dospělé obyvatele obce. 
 
Těšnovice – ve všech sledovaných ukazatelích – uživatelé – návštěvnost - výpůjčky je vykazován 
oproti roku 2013 nárůst.  
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Trávník – knihovna vykazuje v porovnání s r. 2013 pokles ve všech třech sledovaných ukazatelích – 
registrovaní uživatelé, návštěvnost i výpůjčky.  
 
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. 
 
 
 
3.3 Srovnání statistických výsledků - Knihovna Krom ěřížska+pobočky 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013 2014 rozdíl 
Knihovní fond  187 603 188 305 +702 
    
Registrovaní uživatelé 6 546 6 565 +19 
z toho uživatelé do 15 let 1 690 1 811 +121 
    
Návštěvníci celkem 203 163 210 394 +7 231 
    
Výpůjčky  393 805 385 114 -8 691 
    
Meziknihovní výpůjční služba    
obdržené požadavky z jiných knihoven 1 001 768 -233 
zaslané požadavky jiným knihovnám 120 76 -44 
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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 2014 činil přírůstek celkem 7 556 knihovních jednotek, z toho 7 180 knih 
(včetně VF a poboček), 205 AV médií, 49 DVD, 2 elektronické zdroje, 3 mapy, 6 tištěných 
hudebnin, 72 brožur a 39 deskových her. Knihovna odebírala 192 titulů periodik. V roce 2014 byla 
knihovna vybrána do pilotního projektu Cizojazyčná literatura, cílem tohoto projektu je doplnit 
a zkvalitnit v knihovnách fond cizojazyčné literatury. V první části projektu obdržela knihovna dle 
vlastního výběru 64 svazků v hodnotě 14 149 Kč. V rámci projektu Kooperativní tvorba a využívání 
národních autorit převzala knihovna 4 700 záznamů, 34 záznamů knihovna vytvořila a zaslala do 
souboru národních autorit. Do souborného katalogu Caslin (účast od r. 2007) bylo zasláno 4 081 
katalogizačních  záznamů, staženo bylo 1765 záznamů, ze souborného katalogu Národní knihovny 
byla staženo 2 580 katalogizačních záznamů. Celkem 4 345 záznamů. Ve srovnání s r. 2013 (3 066) 
bylo převzato o 1 279 záznamů více. K 31. 12. 2014 byl zrušen odběr periodik od firmy Petra-
Boček,  od r. 2015 budou periodika dodávána přímo od nakladatelů nebo distribučních firem. 

 
 
4.1 Tematické složení přírůstků knih za rok 2013 a 2014 (bez VF a poboček) 
 
 
Tematická skupina 2013 2014 
Naučná 1 333 1 310 
Beletrie 2 469 2 385 
Mládež naučná 163 195 
Mládež beletrie 1 096 1 091 
Hudebniny 11 6 
Mapy 12 3 
Celkem 5 111 4 990 
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Přírůstky knih za rok 2014
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Náklady na nákup knihovního fondu v roce 2014 

 2013 2014 
Náklady 900 660, 35 994 736, 46 
Úspora 435 392,00 449 054,20 
Celkem 1 336 052,00 1 443 790,60 
 
 
 
4.2 Výměnný fond 
 
 2013 2014 
Náklady 479 081, 00 Kč 401 393,25 
Úspora 215 206,00 Kč 181 564,35 
Celkem 694 287,00 Kč 582 957,60 

Tematická skupina 2013 2014 
Naučná 50 187 51 240 
Beletrie 61 007 63 200 
Mládež naučná 7 951 7 424 
Mládež beletrie 17 326 16 979 
Hudebniny 440 450 
Mapy 532 535 
Celkem 137 443 139 828 
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v roce 2014

Knihovna zakoupila v roce 2014  5 285 svazků knih, map, hudebnin, AV medií, elektronických 
zdrojů a deskových her v hodnotě 1 443 790,60 Kč, nákladová cena činila 994 736,46 Kč (kromě 
VF). Darem a jiným nabytím získala knihovna 389 knihovních jednotek v hodnotě 61 418 Kč. 
Vyřazeno bylo 5202 knihovních jednotek: 4938 knih, 40 brožur, 118 AV medií, 106 elektronických 
zdrojů. 

 
 
4.3 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu  
 
 
Druh dokumentu 2013 2014 
AV media 8 856 8 892 
Brožury 678 710 
Elektronické zdroje 672 568 
Hudebniny 449 454 
Knihy 141 878 141 853 
Mapy 546 548 
Hry 30 69 
Celkem 153 109 153 194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem stav včetně VF (35 111 sv.) k 31.12.2014: 188 305 knihovních jednotek. 
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4.4 Další činnost oddělení v roce 2014 
 
Průběžně a podle potřeby byl aktualizován a opravován knižní fond, pravidelně se prováděly opravy 
slovníků a převod klíčových slov na předmětová hesla. Průběžně byly opravovány katalogizační 
záznamy knih a AV medií. V roce 2014 uzavřela knihovna smlouvu s distribuční firmou Bonton 
a zakoupila 49 DVD v hodnotě 20 000 Kč. 

 

5. Projekty a dary 
  
Realizace projektu Europe Direct – získání finančních prostředků z Evropské unie na realizaci 
projektu, 13 600 EUR. 
 
Realizace projektu Grundtvig – získány finanční prostředky na realizaci projektu, na 2,5 leté 
období, celkem 13 200 EUR, ukončení projektu v roce 2014, doplatek v r. 2014 ve výši 2 640 EUR.  
 
Partnerství v projektech:  
 
- ÚZS – řešení krizových situací – 4 semináře (prosinec 2014 - březen 2015) 
- Expozice K. Kryla – Město Kroměříž 
- Projekty europoslankyně O. Sehnalové – Dny kultur předsednických států – Litva, Itálie 
- účast v projektech SKIP – Březen měsíc čtenářů, Pasování prváčků, Týden knihoven, Noc 
   literatur, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem atd. 
 
  
V roce 2014 obdržela Knihovna Kroměřížska následující dary: 
 
Knižní dary v celkové výši 39 208 Kč, zapsány do fondu knihovny. 
 
 
 
6. Zahraniční návštěvy v roce 2014 
 
Významná návštěva amerických knihovnic a knihovníků proběhla v červnu. Návštěva probíhá již 
pravidelně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. 
Návštěva španělských knihovníků z Toleda, slovenských knihovníků ze Žiliny – v rámci projektu 
Grundtvig v Praze v Národní knihovně ČR. 
 
Návštěva Krajskej knižnice v Žilině – projekt Grundtvig 
Návštěva Krajskej knižnice A. Kmeťu v Nitře 
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7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 
 
V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím.  
 
 
 
8. Regionální funkce v okrese Kroměříž v roce 2014 
 
Komentář k realizovanému projektu výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž   
v roce 2014 
_________________________________________________________________________ 
 
V roce 2014 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 služeb.  
 
Na poskytování regionálních služeb v regionu se podílela Knihovna Kroměřížska i knihovníci 
profesionálních knihoven. Na základě uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným typem 
a rozsahem služeb) vykonávali prof. knihovníci vybrané regionální služby pro neprofesionální 
knihovny (obecní/místní). 
 
Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 110 
zaregistrovaných základních knihoven a jejich poboček.  
 
Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od r. 2007 Souborný katalog pro veřejné 
knihovny okresu Kroměříž. Celkem je od r. 2007 zapsán do AKS Clavius REKS knihovní fond 28 
neprofesionálních knihoven. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové 
stránky Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz –katalog i ze stránek jednotlivých knihoven. 68 
neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové stránky nebo využívá domény svého 
zřizovatele. 

 
Poradenská a konzultační činnost: 
Počet obsloužených knihoven: 97 
Počet poskytnutých konzultací: 242 
  z toho 45  konzultací se zřizovateli knihoven. 
Počet metodických návštěv: 346 
  z toho na 66 se zřizovateli.   
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Statistika knihovnických činností:  
Knihovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska a profesionálních knihoven zpracovaly 
80 ročních statistických výkazů (započteny i sumáře) činnosti knihoven za okres Kroměříž.  
Samostatně byl zpracován  tabulkový Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 
r. 2014 i za celý rok 2014, včetně slovního komentáře za uvedená období. 
 
 
Vzdělávání knihovníků, semináře: 
Počet obsloužených knihoven v rámci RF: 56 
počet akcí v rámci RF: 11 
počet účastníků akcí v rámci RF: 121 
počet vyuč. hodin v rámci RF 27 
 
 
Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska připravilo odborné semináře určené pro 
neprofesionální knihovníky i setkání se zřizovateli knihoven. Pro rok 2014 byla zpracována 
a přednesena témata: 
Veřejné knihovnické a informační služby, evidence, vykazování, současná česká literatura, česká 
literatura pro děti a mládež, knihovnická terminologie, inspirace pro práci s dětmi v neprofesionální 
knihovně, propagace knihovny v obci, online katalog, interiér knihovny. Součástí seminářů byla 
i prezentace fotodokumentace současných interiérů knihoven.  
Pro prof. knihovníky – téma – databanka vzdělávacích programů, elektronické knihy, MARC 21. 
 
Porady: 
Počet obsloužených knihoven: 12 knihoven okresu 
Počet porad: 8 
Počet účastníků: 80 knihovníků 
 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: 
Počet obsloužených knihoven:  26 
Počet revidovaných knihoven:  17 
Počet revidovaných kj.:  40 113 
Počet aktualizovaných kj.:  25 619 
Z kmenového fondu přebaleno, opraveno:  1 661 
Počet vyřazených kj.   5 238 
Počet kj. zapsaných do AKS Clavius-retro:   6 159 
 
Nákup KF z prostředků obcí: 
 Počet obsloužených knihoven:  12 
 Počet nakoupených kj. 621 
 
Zpracování KF z prostředků obcí: 
Počet obsloužených knihoven:  69 
Počet zpracovaných kj.:  3 962 
Z toho počet přírůstků kj. zapsaných do AKS Clavius:  1 812 
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Výměnný fond:  
Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2014:  35 111 kj. 
Roční přírůstek VF: 2 271 kj. 
Roční úbytek: 1 652 kj. 
Zakoupeno z fin.prostř.kraje na regionální funkce: 2 271 kj. 
Zakoupeno z fin.prostředků dalších zdrojů: 0 kj. 
 
 
Cirkulace výměnného fondu:  
Počet obsloužených knihoven: 102 
Počet expedovaných souborů: 440 
Počet svazků v souborech: 18 755 
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 obsloužených knihoven: 28 
V této službě je zahrnuta práce na Souborném katalogu okresu KM – konfigurace, instalace AKS 
Clavius REKS-nastavení pro retrokonverzi a údržba. Instalace AKS Clavius REKS – modul revize-
pro zpracování revizí KF, zprovoznění výpůjčních modulů a WWW katalogů. Byly poskytnuty 
telefonické konzultace. 
 
 
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:  
Počet obsloužených knihoven: 97 
Počet ujetých km: 5 759 
Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi se 
zřizovateli, s knihovníky, s prováděním retrokonverzí KF,  revizí, aktualizací KF.  
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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. – X. po – pá 9.00 – 18.00, so 9.00 – 17.00, ne 10.00 – 17.00 

                                      X. – IV. po – pá 9.00 – 17.00, so 9.00 – 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 a francouzský jazyk, základy ruského jazyka 

 

TIC vstoupilo do roku 2014 s celou 
řadou novinek. Jak již bylo zmíněno 
v předchozí výroční zprávě z roku 
2013, jednání se společností LEO 
Express vyústila v zahájení prodeje 
jízdenek této společnosti přímo na 
pokladnách Infocentra. Tímto jsme 
reagovali na rostoucí poptávku ze 
strany zákazníků. 
Měsíc leden a únor byl ve znamení 
veletrhů, kterých jsme se v roce 2014 
účastnili. Období veletrhů odstartoval 
Regiontour v Brně, jenž jsme  aktivně 
personálně vykrývali po celou dobu jeho 

trvání, tj. od 16. do 19. ledna 2014. Dále 
jsme se účastnili veletrhu ITF Slovakiatour v Bratislavě, který probíhal ve dnech 30.1 – 
2. 2. 2014, či veletrhu Tourism Expo Olomouc, konající se ve dnech 14. 2. – 16. 2. 2014. 
V TIC Kroměříž došlo v roce 2014 k poměrně vysokému nárůstu celkového počtu domácích 
i zahraničních návštěvníků, využívajících našich služeb (viz. tabulka níže). Personální složení TIC 
Kroměříž tvořili mimo sezónu 3 zaměstnanci, v hlavní sezónu pak 4 zaměstnanci. Infocentrum 
nabízelo své služby během turistické sezony 2014 celkem 7 dnů v týdnu, vč. státních svátků. 
Zájem o služby Infocentra byl značný. 
V roce 2014 využilo služeb TIC Kroměříž celkem 52 254 návštěvníků. Z toho 1 832 zahraničních 
turistů. 420 německy hovořících turistů, 529 anglicky hovořících turistů, 208 Francouzů, 153 
Poláků, 142 rusky hovořících turistů. Výjimkou nebyli ani Italové, Španělé, Japonci a ostatní. 
Rovněž došlo k nárůstu celkového počtu návštěvníků využívajících internet, který zde využilo 
celkem 6 638 návštěvníků, čtecí koutek (denní tisk, využití WIFI se svým vlastním notebookem 
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nebo jiným zařízením) 1 014 návštěvníků.  
Návštěvnost 2013 2014 rozdíl 
celková návštěvnost TIC Kroměříž 33 794 52 254 + 18 460 
počet zahraničních návštěvníků 1 590 1 832 + 242 
z toho:    
německy hovořící návštěvníci 365 420 + 55 
anglicky hovořící návštěvníci 347 529 + 182 
Francouzi - 208 -  
Poláci 269 153 - 116 
rusky hovořící návštěvníci 127 142 + 15 
ostatní (Italové,Španělé, Japonci..) 482 380 - 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejsilnějším měsícem co do návštěvnosti a počtu rozdaných propagačních materiálů, byl opět 
měsíc srpen. 
U využití průvodcovských služeb, které TIC zprostředkovává, došlo k mírnému poklesu, což 
může být způsobeno i podvečerními prohlídkami města s biskupskými many v dobových 
kostýmech, které po dobu letních prázdnin probíhají každý pátek. Na této atrakci se Infocentrum 
podílí již druhým rokem tím, že zajišťuje sezónní předprodej vstupenek za sníženou cenu. 
Ve spolupráci s městem probíhala již druhým rokem v Infocentru letní hra pro děti i dospělé. 
Turisté měli možnost vyrazit si vlastnoručně či s pomocí pracovnic TIC mince.   
 
 
Přehled průvodcovských služeb 2013 2014 rozdíl 

počet průvodcovských služeb - celkem 28 21 - 7 
průvodce v ČJ 6 11 + 5 
průvodce v AJ 7 4 - 3 
průvodce v NJ 12 6 - 6 
průvodci v ostatních jaz. (RJ, ŠJ) 3 0 - 3 
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V TIC došlo ke změně provozní doby v hlavní turistickou sezónu, tj. od 1. května do 31. září jsme 
prodloužili otevírací hodiny v týdnu do 18.00 hod. a v sobotu a neděli do 17.00 hod. 
 
 

 
 
V rámci zlepšení kvality služeb pro 
cyklisty i v rámci podpory 
cykloturistiky v Kroměříži a okolí TIC 
přistoupilo k certifikaci „Cyklisté 
vítáni“ . V současné době TIC splňuje 
standardy srovnatelné s obdobnými 
systémy používanými ve státech EU. 
Rozšířili jsme naše služby např. 
o poskytování základního nářadí pro 
cyklisty či o prodej základních 
náhradních dílů pro jednoduché opravy 
kol, nabídky jednodenních výletů na 
kole po okolí apod. 
V rámci podpory turistického ruchu 

a spolupráce s Olomoucí byl v květnu 
2014 v TIC zahájen prodej turistických karet Olomouc region Card, 

která opravňuje svého držitele čerpat zajímavé slevy na turisticky atraktivních místech 
v Olomouci, Kroměříži, na Střední Moravě a v Jeseníkách. 
Ve spolupráci s hotelovou školou uspořádalo TIC v prostorách knihovny školení průvodců, kteří 
externě spolupracují s Infocentrem a zajišťují průvodcovské služby. V měsíci srpnu proběhla bez 
výhrad v TIC pravidelná kontrola z ATIC ČR, která sleduje plnění podmínek, na základě kterých 
nám byl udělen certifikát. 
U prodeje vstupenek a jízdenek došlo k celkovému navýšení uskutečněných prodejů. Velký podíl 
na tom má zavedení nového prodejního a rezervačního systému společnosti LEO Express. Naopak 
pokles se projevuje u prodeje vstupenek DK a kina Nadsklepí vzhledem k pozastavení tohoto 
prodeje od 1.5. 2014. Tzn. tabulka zohledňuje pouze prodej uskutečněný za období leden až duben 
2014. 
 
 
 
 
 
Počet prodaných vstupenek a jízdenek 2013  2014 rozdíl 
vstupenky (Ticketportal, -pro, -art) 3 470 5 697 ks + 2 227 
vstupenky DK a kina Nadsklepí KM 3 930 1 746 ks - 2 184 
jízdenky (Student Agency,Tourbus,LEO Express) 905 1 344 ks + 439 
karty ISIC, SCHOLAR, ITIC 77 64 ks - 13 
Olomouc region Card 0 82 ks + 82 
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U počtu zdarma rozdaných propagačních materiálů dochází k poklesu, což může být způsobeno 
úsporným režimem vzhledem k omezenému rozpočtu na další období.  
 
 
 
Počet rozdaných materiálů  2013 2014  rozdíl 
propagační materiály – celkem 35 460 25 410 ks - 10 050 
mapy/plány města 7 150 5 447 ks - 1 703 
cyklomapy 3 644 2 170 ks - 1 474 
kalendárium 3 856 3 736 ks - 120 
Informace pro návštěvníky - 818 ks - 
Baťův kanál 780 341 ks - 439 
Turistický průvodce 684 2 346 ks + 1 662 
ostatní materiály 19 346 10 552 ks - 8 794 

 
 
 
 
V hlavní turistickou sezónu 2014 opět fungovala úschovna kol a zavazadel. Tuto službu poskytuje 
TIC Kroměříž i nadále zdarma. 
 
 
 
 
 Využití úschovny kol a zavazadel za rok 2014 
vypsáno úschovních lístků celkem 61 
úschovna kol 91 
úschovna zavazadel 57 
ostatní (přilba, zámek, spacák … ) 31 

 
 
 
 
 

• 4. února 2014 – Konference cestovního ruchu Východní Moravy, Vsetín 
• 7. března 2014 – Konference A.T.I.C. ČR, Výstaviště Černá louka, Ostrava  
• 9. dubna 2014 – Setkání informačních center Zlínského kraje, Otrokovice 
• 4. června 2014 – návštěva Nitry, partner. město – navazování spolupráce 
• 5. listopadu – vzdělávací celodenní seminář „Manipulace a jak jí účelně čelit“ 

(financováno Asociací turistických informačních center) 
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Poskytované služby: 
• poskytování turistických informací o Kroměříži a okolí 
• přehled kulturních a společenských akcí ve městě 
• informace o ubytování, stravování a službách ve městě a okolí, rezervace ubytování 
• informace o turistických a cykloturistických trasách 
• tipy na výlety po městě a okolí 
• informace o dopravě, autobusové a vlakové spoje 
• nabídka propagačních materiálů, mapy města a okolí, turistické časopisy a noviny 
• zprostředkování průvodcovských služeb 
• prodej suvenýrů, publikací a turistických tiskovin 
• prodej poštovních známek, obálek a pohlednic 
• předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce 
• předprodej vstupenek v síti Ticketart, Ticketpro a Ticketportal 
• prodej vstupenek na představení Divadelního spolku Kroměříž 
• předprodej vstupenek na Buchlovské hudební léto 
• předprodej vstupenek na akce hudebního klubu Golem ve Zlíně 
• prodej ISIC a ITIC karet, SCHOLAR a IYTIC karet 
• prodej jízdenek na vnitrostátní a mezinárodní dopravní linky společnosti  Student Agency, 

Tourbus a LEO Express 
• kopírování a skenování pro veřejnost, internet 
• úschovna kol a zavazadel zdarma 

 
TIC se stará o propagaci města na webových stránkách Východní Moravy, na FB a na veřejně 
dostupných bezplatných portálech. Rovněž provádí zadávání a aktualizaci akcí, konajících se ve 
městě a okolí na stránky města www.mesto-kromeriz.cz, na stránky Východní Moravy 
www.vychodni-morava,cz, na FB, popř. na další dostupné bezplatné portály. TIC podává 
informace a vyřizuje požadavky formou e-mailů, telefonátů či dopisů.  
TIC zajišťuje propagaci a personální vykrytí na veletrzích cestovního ruchu, při významných 
akcích (Dožínky, Poutní dny, seminář „Celoživotní učení“  Okresní hospodářské komory apod.) 
 
Příloha  
PŘEHLED NÁVŠT ĚVNOSTI TIC 2014 
 

Měsíc 2014 Počet návštěvníků 
leden 3 178 
únor 3 045 
březen 3 322 
duben 4 152 
květen 5 703 
červen 5 252 
červenec 5 182 
srpen 6 906 
září 6 005 
říjen 3 722 
listopad 3 010 
prosinec 2 777 
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PŘEHLED PRODEJE VSTUPENEK 2014 
 

Měsíc 2014 Ticketart Ticketpro Ticketportal DK 
leden 46 99 166 586 
únor 30 123 171 573 
březen 76 97 144 367 
duben 60 80 235 220 
květen 21 80 353 0 
červen 55 56 268 0 
červenec 98 25 74 0 
srpen 9 23 33 0 
září 74 74 178 0 
říjen 101 133 44 0 
listopad 89 87 238 0 
prosinec 103 123 285 0 

 
 
PŘEHLED PRODEJE JÍZDENEK 2014 
 
 

Měsíc 2014 Student Agency Tourbus LEO Express 
leden 63 0 0 
únor 58 0 0 
březen 55 12 18 
duben 74 7 28 
květen 90 2 43 
červen 78 2 114 
červenec 92 4 48 
srpen 91 3 31 
září 81 6 56 
říjen 72 1 44 
listopad 45 4 31 
prosinec 47 5 39 
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10. Ekonomické ukazatele, majetek  
 
Hospodaření Knihovny Kroměřížska  

  

   
 Celkové výnosy v roce 2014 15 619 476,81 Kč 
   Výnosy z prodeje služeb KK(čtenář. poplatky, přednášky, kurzy) 
   Výnosy z prodeje služeb TIC(vstup., jízdenky, zboží, průvodci) 

632 801,00 Kč 
295 236,58 Kč 

   Úroky z běžných účtů          68,19 Kč 
   Ostatní výnosy – Univerzita třetího věku 47 431,00 Kč 
   Ostatní výnosy (sběrné suroviny, prohlídky krytu)  31 080,59 Kč 
   Refundace odpisů majetku pořízeného z investičních transferů  45 264,06 Kč 
   Zapojení fondů (krytí kurzových ztrát vzniklých v rámci zahr. 
   projektů – z rezervního fondu          

14 416,15 Kč 

   Tržby z prodeje materiálu a zboží - knižní lístky,sáčky,obal. folie  
   Tržby z prodeje zboží TIC– upomínkové předměty, pošt.známky  

21 513,00 Kč 
229 263,00 Kč 

   Knihovní fond – dary 39 208,00 Kč 
   Projekt Europe Direct 374 516,84 Kč 
   Projekty Grundtvig 203 678,40 Kč 
   Příspěvek na provoz od zřizovatele 11 460 000,00 Kč 
   Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 2 225 000,00 Kč 
   
 
 

  

Výnosy z prodeje služeb v Knihovně Kroměřížska se v roce 2014 oproti roku 2013 snížily 
o  1 983 Kč, výnosy z prodeje služeb v Turistickém informačním centru /TIC/ se v roce 2014 
oproti roku 2013 snížily o 2 862,72 Kč. Tržby z prodeje zboží v knihovně se letos v porovnání 
s rokem 2013 snížily o 9 180,- Kč, prodej materiálu a zboží v TIC se v roce 2014 v porovnání 
s rokem 2013 zvýšil o 23 938,- Kč. 
Výnosy z prohlídek v krytu, které byly zahájeny v tomto roce, byly ve výši 19 620,- Kč.  
 
 
Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta 
Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž) ve výši 2 225 000,- Kč. 
 

 

  
Výše poskytovaného grantu na projekt Europe Direct byla v roce 2014 ve výši 13 600 EUR, 
hlavním cílem projektu je poskytování informací občanům o Evropské unii. 
 
 
Projekt Grundtvig od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Praha, byl zahájen 
1. 8. 2012, celková výše grantu je 13 200 EUR, projekt byl ukončen v roce 2014 s doplatkem 
2 640 EUR. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

34 
 

Celkové náklady v roce 2014 15 488 204,24 Kč 
   Materiálové náklady (včetně nákladů na knihovní fond)    1 968 364,86 Kč 
   Energie 633 024,02 Kč 
   Opravy a udržování 374 275,00 Kč 
   Cestovné 89 460,41 Kč 
   Náklady na reprezentaci 12 323,00 Kč 
   Služby 990 182,75 Kč 
   Osobní náklady (mzdy, OON, zákonné pojištění) 10 308 169,00 Kč 
   Zákonné sociální náklady 325 555,00 Kč 
   Ostatní náklady z činnosti včetně ostatních finančních nákladů 153 177,63 Kč 
   Náklady z drobného dlouhodobého majetku 247 604,60 Kč 
   Odpisy dlouhodobého majetku 199 009,65 Kč 
   Prodaný materiál a zboží 187 058,32 Kč 
 
 
 
Z položky materiálové náklady: 
  nákup knihovního fondu celkem 1 534 409,04 Kč 
  z toho:  knihy 914 536,46 Kč 
               časopisy 138 279,33 Kč 
               AV media, dětské hry 80 200,00 Kč 
               výměnné soubory knih -z dotace Zlínského kraje  401 393,25 Kč 
 
 
 

  

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 2014 ve srovnání s rokem 2013 byly úspory v nákupu materiálu o 83 810,15 Kč, 
spotřeba energií byla letos o 64 115,42 Kč nižší a také v nákladech u služeb se ušetřilo 
o 44 204,24 Kč více ve srovnání s loňským rokem. U služeb byly v roce 2014 nižší náklady na 
telekomunikační služby, úklid a poštovné. 

 

  
Hospodářský výsledek knihovny byl v roce 2014 ve výši 131 272,57 Kč, z toho z hlavní 
činnosti 130 853,48 Kč, z doplňkové činnosti 419,09 Kč.  

 

  
 
 
Stav majetku k 31. 12. 2014 podle jednotlivých majetkových účtů: 
               dlouhodobý hmotný majetek 3 253 818,52 Kč 
               drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 128 480,46 Kč 
               dlouhodobý nehmotný majetek 768 875,00 Kč 
               drobný dlouhodobý nehmotný majetek 398 032,70 Kč 
celkem 11 549 206,68 Kč 
  
 
 
 
 



 
 

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10.1 Kontrolní činnost 
 
Veřejnosprávní kontrola (Útvar interního auditu, Městský úřad Kroměříž) – předmět kontroly: 
 hospodaření s veřejnými prostředky (3.-12.11.2014, kontrolované období rok 2013) 
 
Veřejnosprávní kontrola (Ministerstvo kultury) – předmět kontroly: 
 hospodaření s veřejnými prostředky (14.10.2014, kontrolované období rok 2012) 
 
Veřejnosprávní kontrola ( Finanční úřad Zlínského kraje) – předmět kontroly: 
 vyúčtování dotací ze státního rozpočtu (19.3.2014, kontrolované období 2010-2012) 
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11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí 
 
Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu:  
Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková  
Ekonomický úsek – Ing. Silvie Teperová  
Úsek služeb – Mgr. Kamila Brablíková  - zástupkyně ředitelky 
Oddělení zpracování fondů – Vladimíra Záhořáková  
Úsek regionálního knihovnictví – Mgr. Ivana Drobníková  
Turistické informační centrum Kroměříž - detašované pracoviště  – Mgr. Zdenka Veselá 
 
12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání 
 
Avramova Antoaneta - RF  
Bosáková Soňa  
Brablíková Kamila Mgr.  
Drobníková Ivana Mgr. - RF  
Dvořák Petr Bc.  
Ivanová Veronika - IC 
Jedruchová Zita  
Ježíková Petra  
Koutská Dana  
Kašpárková Šárka PhDr.  
Koppová Petra (MD – listopad 2012)  
Kořínková Marcela  
Králíková Eva – RF - zástup za P. Koppovou od listopadu 2012  
Kyller Oldřich  
Lucassenová Petra  
Náplavová Miroslava  
Nesiba Ondřej DiS.  
Parobková Jaroslava  
Pavlíková Lucie Bc.  
Reimerová Miroslava roz. Zlámalová - TIC 
Roubalíková Vladimíra  
Rýdlová Kamila  
Skácelová Ivana Bc. -  náhrada 1 úvazku za projekt ISED 
Skopalová Dagmar - TIC  
Teperová Silvie Ing. 
Typlt Kamil Ing.  
Veselá Zdenka Mgr. - TIC  
Vondrášková Iveta DiS. – projekt ISED – úvazek 0,4 
Zapletal David Mgr. – projekt ISED – úvazek 0,6 
Záhořáková Vladimíra  
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 nově zřízeného Turistického informačního centra 
Kroměříž. 
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12.1 Celoživotní vzdělávání 
 
PhDr. Šárka Kašpárková 

-  Podíl na zpracování typových pozic pro oblast knihovnictví  
-  Účast v Ústřední knihovnické radě – poradní orgán MK ČR  
-  Účast v reg. výboru SKIP Velká Morava – aktualizace webu SKIP včetně obsáhlého   
-   adresáře  
-  Koncepce knihovnictví– priority 12, 21 
-  Realizace pilotního programu – priorita 12 pro MK ČR  
-  Knihovny v 21. stol. - Olomouc 
-  Agemanagement - Zlín 
-  Nový občanský zákoník - Jihlava 
-  Konference sdružení hist. sídel - Písek 
-  Studijní zájezd po německých knihovnách – SKIP  
-  kulaté stoly ÚZS – listopad Praha, prosinec Praha 

 
 
Vzdělávání – školení ODZF v roce 2014: 
 
Vladimíra Záhořáková 

- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, Knihovna Kroměřížska 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska  

 
Eva Králíková 

- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, Knihovna Kroměřížska 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska 
- Katalogizační pravidla RDA, MARC 21, Zlín 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska  

 
Vzdělávání – školení REFU v roce 2014: 
 
Mgr. Ivana Drobníková 
 

- Krajský seminář knihoven Zlínského kraje 
- Výhody vzdělávání: Proč ČR potřebuje knihovny 
- Design služeb 
- Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny 
- Celostátní konference –Knihovny současnosti 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Současná česká literatura  
- Současná česká literatura pro děti a mládež 
- Nová katalogizační pravidla RDA, MARC 21, Zlín 
- Knihovny Zlínského kraje 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska  
- Pracovní setkání odborných knihoven a knihoven paměťových institucí 
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Antoaneta Avramová 
- Katalogizační pravidla RDA, MARC 21, Zlín 
- Na počátku byl Andersen 
- Krajský seminář knihoven Zlínského kraje 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Současná česká literatura 
- Současná česká literatura pro děti a mládež 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Školení BOZP, PO, Knihovna Kroměřížska 

 
Monika Zlámalová 

- Katalogizační pravidla RDA, MARC 21, Zlín 
- Na počátku byl Andersen 
- Krajský seminář knihoven Zlínského kraje 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Současná česká literatura 
- Současná česká literatura pro děti a mládež 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- E-learning – knihovnický kurz 
- Školení BOZP, PO, Knihovna Kroměřížska 

 
 
Vzdělávání – školení  ekonomického úseku v roce 2014 : 
 
Ing. Teperová Silvie, Náplavová Miroslava 
- Školení k účetnictví (Vnitřní předpisy v účetní praxi PO), Olomouc 
 
Vladimíra Roubalíková 
- Legislativní novinky ve mzdové účtárně, Zlín 
- Školení Změny daní z příjmů - mzdová účetní ,Kroměříž 
 
 
Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2014: 
 
Soňa Bosáková  

- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikační styly v knihovnické praxi, KFB Zlín 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska 
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska  
- Německé knihovny, Knihovna Kroměřížska 
- Cestovní ruch, Knihovna Kroměřížska 
- Novinky v katalogizaci, KFB Zlín 
- Volně přístupné elektronické zdroje a rešeršní strategie, KFB Zlín 
- Setkání paměťových institucí, Knihovna Kroměřížska  
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Mgr. Kamila Brablíková  
- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska  
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- NiTLib – Knižnice bez bariér, Nitra 
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska   
- Německé knihovny, Knihovna Kroměřížska 
- Knihovny současnosti, Olomouc 
- Seminář projektu Grundtvig, Praha 
- Seminář projektu Grundtvig, Žiliny 
- Kurz trenéra paměti, Praha 
- Hrátky s pamětí, Břeclav 

 
Bc. Petr Dvořák 

- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Workshop Využití a šíření výsledků Programu celoživotního učení prostřednictvím 

knihoven, Riga 
- Komunikační strategie pro knihovny, Praha 

 
Petra Ježíková 

- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Komunikační styly v knihovnické praxi, KFB Zlín 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Školení Google, KFB Zlín 

 
Marcela Kořínková 

- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Výsledky celostátního průzkumu dětského čtenářství, KJM Brno 
- OKNA, Hradec Králové 
- Knihovny a práce s psychicky nemocnými lidmi, Knihovna Kroměřížska                        
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Petra Lucassenová 
- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Jak získávat peníze na projekty knihovny, Praha 
- Erasmus+ (Europe Direct), Knihovna Kroměřížska  

 
Ondřej Nesiba, DiS. 

- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Na začátku byl Andersen, Knihovna Kroměřížska  
- Seminář projektu Grundtvig, Praha 
- Seminář projektu Grundtvig, Žiliny 
- Hudební seminář, KJM Brno 

 
Jaroslava Parobková 

- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Dobrovolná služba, Knihovna Kroměřížska  
- Německé knihovny, Knihovna Kroměřížska  

 
Bc. Lucie Pavlíková, DiS. 

- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Na začátku byl Andersen, Knihovna Kroměřížska  
- NiTLib – Knižnice bez bariér, Nitra 
- Konference drogy, K-centrum KM 
- Komunikační prostředky osob se sluchovým postižením v praxi, Praha 
- Dobrovolná služba, Knihovna Kroměřížska  
- Knihovny a práce s psychicky nemocnými lidmi, Knihovna Kroměřížska  
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Kamila Rýdlová 
- Biblioterapie a vliv četby na osobnost člověka, Knihovna Kroměřížska 
- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Na začátku byl Andersen, Knihovna Kroměřížska 
- OKNA, Hradec Králové 
- Knihovny a práce s psychicky nemocnými lidmi, Knihovna Kroměřížska 
- Trénink paměti, Knihovna Kroměřížska  
- Chceme dětem číst 6, KJM Brno 
- Fantastika v současné české literatuře, e-learningový kurz 
- Mládí v hledí knihovny, Vyškov  

 
Bc. Ivana Skácelová 

- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Na začátku byl Andersen, Knihovna Kroměřížska 
- Německé knihovny, Knihovna Kroměřížska  
- Výroční zasedání SKAT, Praha  
- Knihovny současnosti, Olomouc 
- Nejnovětší britská literatura, KFB Zlín 
- Zadávání a editace akce na webu města, Kroměříž  

 
Iveta Vondrášková, DiS. 

- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Školení e-knihy, Knihovna Kroměřížska 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Prevence násilí na pracovišti, Knihovna Kroměřížska 
- Německé knihovny, Knihovna Kroměřížska  
- Koordinační setkání Europe Direct, Most 
- Seminář projektu Grundtvig, Praha 
- Seminář projektu Grundtvig, Žilina  
- Koordinační setkání Europe Direct, Kroměříž  
- Školení pro Europe Direct, Praha  

 
Mgr. David Zapletal 

- Školení iPad, Knihovna Kroměřížska 
- Komunikace s osobami s tělesným postižením, SZŠ KM 
- Školení BOZP, Knihovna Kroměřížska  
- Školení PO, Knihovna Kroměřížska 
- Koordinační setkání Europe Direct, Most 
- Seminář projektu Grundtvig, Praha 
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- Seminář projektu Grundtvig, Žilina  
- Pokyny k ukončení projektu Grundtvig, Praha  
- Koordinační setkání Europe Direct, Kroměříž  
- Europe Direct AGM, Bonn 

 
 
13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2014 
 
Podle smlouvy s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální  v Kroměříži se uskutečnila 
i v roce 2014 povinná praxe studentů prvních ročníků. Na krátkodobých praxích (od října do 
května, vždy v úterý a čtvrtek) se v půjčovnách vystřídalo 20 studentů. Při první praxi studenti vždy 
absolvují prohlídku knihovny s podrobným popisem jejích činností. 

 

Od začátku roku jsou zapojeny tři ženy (ve věku 31, 28 a 49 let) - dobrovolnice do Programu 
Dobrovolníci v Knihovně Kroměřížska. Do konce roku odpracovaly dohromady 160 hodin, zapojily 
se do úpravy a údržby zeleně v letní čítárně, další pomáhala při organizování a realizaci přednášek 
a besed pro dospělé a třetí připravovala a realizovala kvízy, dílničky a soutěže v půjčovně pro děti, 
psala články o akcích knihovny do regionálního tisku a na blog Knihu, prosím. Na blogu propaguje 
a doporučuje novinky české i světové literatury pro děti i dospělé. U příležitosti Mezinárodního dne 
dobrovolníků bylo oficiálně poděkováno a drobnými dárky odměněna jejich práce pro naší 
organizaci. 

 
 
14. Public relations 
 
14.1 Web a facebook 
Webové stránky byly průběžně aktualizovány. Na změnách se výrazně podílela Bc. Ivana 
Skácelová. Byla utvořena redakční rada ve složení I. Skácelová, K. Rýdlová, P. Lucassenová, 
K. Brablíková. Facebook udržuje S. Bosáková a I. Skácelová. Web pro děti upravuje K. Rýdlová. 
V nejbližší budoucnosti bude nutné udělat upgrade webu a jeho grafiky. V současné době  na to 
chybí finanční prostředky. 
 
14.2 Prezentace knihovny 

1. Prezentace pro Knihovny 21. století – PhDr. Šárka Kašpárková  
+ články do sborníku 

2. Prezentace řešení integrace zdravotně postižených pro Krajskou knihovnu v Nitře 
3. Prezentace pro americké knihovníky (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Praha)  

Mgr. Kamila Brablíková  
4. Prezentace projektů v rámci rekvalifikačního kurzu Brno 
5. Prezentace vzdělávání pro seniory – Floria Kroměříž 

 
 
15. Technika – software 
 
Knihovna využívala v r. 2014 SW Clavius Reks verze SQL ve formátu MARC21. Pro uživatele 
využívá OPAC Carmen. 
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Příloha č. 1 Akce pořádané oddělením pro děti a mládež 
 

 
 
Předvánoční setkání s Janem Svitákem 

Jan Sviták mladý spisovatel žijící v Kroměříži 9. prosince 
2014 potěšil a pobavil na 40 žáků pátých tříd ze ZŠ 
Slovan. Ve svém předvánočním povídání dětem poradil 
originální vánoční dárek - Napsat příběh. Dětem vyprávěl 
o svých vlastních spisovatelských začátcích i o tom, že již 
příští rok si budou moct přečíst jeho novou knížku pro 
děti. Nakonec dětem zodpověděl řadu dotazů a za 
nejzajímavější otázky získali Sára s Vojtou dárek v podobě 
knihy s podpisem. Do budoucna se těšíme na další 
setkání. :) 

 

 

 

Mikulášská nadílka v knihovně 

Na pátek 5. a sobotu 6. prosince si knihovníci pro 
své návštěvníky připravili Mikulášskou nadílku 
v podobně snížení zápisného do knihovny o 50%. 
V pátek pak také budovou knihovny procházeli 
čert s andělem, kteří návštěvníkům rozdávali 
drobné sladkosti a ptali se na známou otázku zda 
byli hodní. Děti v dětském oddělení pak za 
sladkosti zarecitovaly a zazpívaly vánoční 
básničky a písničky. 

 

 

Mezinárodní den zdravotně postižených v dětském odd. 

Věděli jste, že 3. prosinec se slaví Mezinárodní den zdravotně 
postižených? Návštěvníci dětského oddělení Knihovny 
Kroměřížska to právě 3. 12. 2014 měli možnost zjistit hned po 
svém příchodu do knihovny. Knihovnice pro děti nachystaly 
spoustu zajímavých aktivit a úkolů, kterými si mohly zpestřit 
vybírání a půjčování knížek - pantomimu, poznávání podle 
hmatu, děti také mohly zkusit napsat své jméno nohama nebo 
třeba jen vyzkoušet zda je jejich levá ruka stejně zdratná 
a obratná jako ta pravá. Zábavné odpoledne si užila asi třicítka 
školáků. 
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Den pro dětskou knihu 2014 

Den pro dětskou knihu je již tradičním 
předvánočním setkáním všech, kteří se chtějí 
dobře pobavit. V sobotu 29. listopadu 2014 se tak 
v Knihovně Kroměřížska sešlo na padesátku dětí, 
rodičů i prarodičů a knihovnice z dětského 
oddělení pro ně připravily dopoledne plné zábavy. 
Děti zdobily vánoční stromeček, vytvářely 
výrobky ve výtvarné dílničce, trefovaly se do pusy 
čertovi, chytaly rybičky a zahrály si obří člověče, 
nezlob se. Každý příchozí pak od knihovnic získal 
los do tomboly, ve které bylo plno krásných 
dárečků. Celé dopoledne zpříjemnily svým 
pěveckým vystoupením Anetka a Šárka Měsícovi. 

 

Autorská výstava Filipa Tomeše 

Dětské oddělení dává prostor šikovným dětem, které mají co ukázat ostatním. Jedním z nich je 
dvanáctiletý Filip Tomeš, který rád kreslí. Sbírku obrázků (zvířata, manga, draci) mohou čtenáři 
obdivovat na výstavě v dětském oddělení. 

 

Strašidlená knihovna 

V pátek 31. října 2014 uspořádaly knihovnice v dětském 
oddělení Knihovny Kroměřížska zábavné odpoledne se 
Strašidelnou knihovnou. Pro děti byla nachystaná speciální 
hra Wanted! s hledáním známých hororových příběhů, 
výtvarná dílna, hod na dýni, pavoučice slečna Písmenková 
a jeden roztomilý duch. Děti se také mohly "zmalovat" 
připravenými malovátky na obličej dle libosti, takže se to 
v knihovně brzy hemžilo nejrůznějšími strašidly. Zábavné 
odpoledne si užilo na 282 dětí a jejich rodičů. 

 

 

 

Mezinárodní den bílé hole 

U příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, který 
nás upozorňuje na to, že v našem okolí žijí 
i nevidomí lidé uspořádaly knihovnice v dětském 
oddělení Knihovny Kroměřížska speciální akci. 
Pro děti byly nachystány různé aktivity zaměřené 
na vnímání světa ostatními smysly. Ve výtvarné 
dílničce, si pak mohli vytvořit hmatový obrázek. 
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Italské dny dětem 

U příležitosti již tradičních evropských dnů, 
které v Kroměříži pořádá europoslankyně Olga 
Sehnalová, si děti v dětském oddělení Knihovny 
Kroměřížska mohly 14.10.2014 vyzkoušet svoje 
vědomosti a znalosti o Itálii. Knihovnice pro ně 
nachystaly vědomostní kvíz, výtvarnou dílnu kde 
si děti mohly "upéct" svoji vlastní pizzu, vázání 
špaget na čas nebo prodlužování Pinocchiova 
dlouhého nosu tou nejšílenější lží. Za svou snahu 
pak byly odměněni drobným dárkem z rukou 
paní europoslankyně. 

 

Mezinárodní den hudby v dětském 

U příležitosti mezinárodního dne hudby uspořádaly knihovnice z dětského oddělení Knihovny 
Kroměřížska zábavné odpoledne plné různých aktivit. Děti si mohly vyzkoušet "zahrát" si na 
speciální hudební nástroj známé písničky, složit puzzle hudebních nástrojů, pantomimou předvést 
názvy písniček, doplnit text známé písničky a spoustu dalších kvízových a zábavných aktivit. 

 

 

Výstava - Anděl pro Karla Kryla 

U příležitosti 70. výroční narození kroměřížského 
rodáka Karla Kryla uspořádalo dětské oddělení 
Knihovny Kroměřížska výtvarnou soutěž "Anděl 
pro Karla Kryla". Ze 180 obrázků porota vybrala 
9 nejlepších (3 kategorie). Nejen vítězné obrázky 
můžou návštěvníci knihovny vidět v době prázdnin 
ve vestibulu. Poté výstava poputuje pod hlavičkou 
Nadačního fondu Karla Kryla i do dalších měst 
České republiky. 

 

 

 

Anděl pro Karla Kryla 

U příležitosti 70. výročí narození kroměřížského rodáka Karla Kryla uspořádalo dětské oddělení 
Knihovny Kroměřížska velkou výtvarnou soutěž "Anděl pro Karla Kryla" inspirovanou jednou 
z jeho písní. Děti měly za úkol na motivy písně vytvářet vlastní anděly. Celkem do soutěže přišlo 
180 výtvarných děl, které pak porota ve složení výtvarnice Eva Navrátilová, blogerka Martina 
Flasarová, ředitelka knihovny PhDr. Šárka Kašpárková a knihovnice Kamila Rýdlová rozdělila do 
kategorií ZŠ praktické a ZŠ speciální, kategorie do 12 let a kategorie od 13 let. V každé kategorii 
pak porota vybrala 3 nejlepší díla. Slavnostního předávání cen výhercům se jako host zúčastnil Petr 
Oupor z Nadačního fondu Karla Kryla a Mirek Karásek z Rádia Kroměříž. O hudební vsuvku se 
postaral Antonín Laciga pod vedením Ing. Karla Janáčka. 
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Trpaslíci v knihovně 

U příležitosti Mezinárodního dne trpaslíků navštívila 20. června 2014 Knihovnu Kroměřížska 
delegace sedmi trpaslíků z pohádky o Sněhurce, aby si tak prověřili znalosti jejích čtenářů. Pro děti 
tak v prostoru dětského oddělení bylo nachystáno hned 7 soutěžních stanovišť se záludnými 
otázkami. Pro ty menší pak výtvarná dílnička s omalovánkami. Po skončení programu delegace 
trpaslíků odcestovala zpátky do pohádky, ale velmi si pochvalovala znalosti a hravost 
kroměřížských čtenářů. 

 

Pověsti se spisovatelkou Alenou Ježkovou 

Dne 19. června 2014 navštívila Knihovnu Kroměřížska a pro 44 dětí 
ze čtvrtých tříd ZŠ Slovan uspořádala autorské čtení svých knih 
spisovatelka Alena Ježková. Nejvíce se s dětmi bavila o pověstech 
českých i moravských a děti všechny (spisovatelku, knihovnice i své 
učitelky) mile překvapily svými znalostmi. Závěrečný čas byl 
věnován dotazům na to, jak se člověk může stát spisovatelem, jak se 
taková knížka vlastně píše nebo jak dlouho to trvá. 

 

 

 

Workshop Zentangle 

Dne 18. června 2014 proběhl v prostorách 
dětského oddělení Knihovny Kroměřížska 
workshop  pod vedením lektorky/dobrovolnice 
Martiny Flasarové. Zentangle je nové umění 
spojující kresbu s relaxací. Jistě už to každý 
z nás někdy zkoušel, jedná se o takové to 
mimoděčné malování a čmárání si na papír. 
Umění zentangle tomu jen dává jistou formu 
a nabízí techniky, jak z takových malůvek udělat 
něco, co potěší oko. Malování zentangle si tak 
během dvou hodin vyzkoušela zhruba dvacítka 
dětí a jejich rodičů. 

 

Krajské kolo autorské literární soutěže 

Dne 11. června 2014 se v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně uskutečnilo vyhlášení výsledků 
krajského kola literární soutěže "Kde končí svět", na jejíž organizaci se spolupodílejí Knihovna 
Kroměřížska, Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti a Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně. K dětem promluvil a v jejich 
spisovatelské kariéře je podpořil zlínský spisovatel Antonín Bajaja, který dětem ukazoval značně 
okousanou tužku, kterou napsal svoji první knihu. Ocenění za svou práci získalo i 7 dětí 
z Kroměřížska. Karolína Smolinková (ZŠ a MŠ Pravčice), Veronika Rožnovská (ZŠ Jana Bezděka 
Martinice), David Tomeček (ZŠ Zachar, Kroměříž), Veronika Sedláková (Gymnázium Kroměříž), 
Veronika Vlhová (ZŠ prakt. a ZŠ spec. Kroměříž), Daniel Bakalík (ZŠ prakt. a ZŠ spec. Kroměříž) 
a Eva Záslavová (ZŠ prakt. a ZŠ spec. Kroměříž). Všem oceněným gratulujeme :). 
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Den dětí pohádkově 

U příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádaly 2. června 
2014 knihovnice v dětském oddělení Knihovny Kroměřížska 
zábavné odpoledne s pohádkami. Pro děti byly nachystány 
různé pohádkové aktivity. Například si mohly zkusit chytit 
zlatou rybku, postavit Perníkovou chaloupku nebo pomoct 
Popelce roztřídit hrách a kukuřici. Pro ty výtvarně nadané 
byla možnost vyrobit si vlastní královskou korunu nebo 
ozdobit hrníček z pohádky Hrnečku, vař! Největší ohlas 
ovšem sklidila Pohádková šatna, kde ze sebe děti mohly 
zkusit udělat čerta, Červenou Karkulku, princeznu nebo vlka. 
Některé děti kostýmové doplňky kombinovaly do 
neuvěřitelných kreací. 

 

 

Hrátky s básničkou 

V dětském oddělení se 29. května 2014 v odpoledních hodinách uskutečnila veselá akce Hrátky 
s básničkou. Pro rodiče a děti z MC Klubíčko ji připravila autorka knih s říkadly pro děti Romana 
Suchá. Společně s dětmi u básniček cvičila a malovala. Akce se zúčastnilo 30 dětí se svými rodiči 
a prarodiči. 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 2014 

V dnech 21. a 22. května 2014 si svůj slavnostní 
okamžik užili všichni kroměřížští prvňáčci, kteří 
byli slavnostně pasování do řad čtenářů Knihovny 
Kroměřížska. Uskutečnil se tak již 4. ročník této 
akce a i tentokrát se vše odehrálo v Manském sále 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži. V letošním 
roce knihovnice z dětského oddělení během dvou 
dopolední napasovaly 349 žáčků ze sedmi 
kroměřížských základních škol. Tak jako každý 
rok jim pomáhal zámecký knihovník Bc. Cyril 
Měsíc. Děti pak přišli pozdravit i zástupci města 
Ing. Blanka Šimůnková, MuDr. Jarmila Číhalová, 

Mgr. Pavel Zrna a také ředitelka knihovny PhDr. Šárka 
Kašpárková. O hudební doprovod se postarali žáci, absolventi a učitelé hudebního oboru ze ZUŠ 
Kroměříž pod vedením učitelů Jiřího Nepožitka a Milana Schona. Poděkování patří 
Arcibiskupskému zámku v Kroměříži, který umožnil, aby se tato slavnostní akce mohla konat 
v prostorách Manského sálu. 

 

Den rodiny 

U příležitosti Mezinárodního dnu rodiny nachystaly dne 16. května 2014 knihovnice z dětského 
oddělení Knihovny Kroměřížska zábavné aktivitky. Děti si mimo jiné mohly zkoušet vytvářet 
rodokmen vlastní rodiny. 
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Den Evropy 

U příležitosti Dne Evropy uspořádalo dětské 
oddělení a kroměřížské středisko Europe Direct 
(sídlící v Hudebním oddělení knihovny) zábavné 
odpoledne pro dětské návštěvníky. Pro děti byly 
nachystány různé kvízy, slepé mapky, křížovky, 
osmisměrky, přesmyčky a puzzlátka. 

 

 

Čarodějnická knihovna pro děti 

Ve středu 30. dubna 2014 v dětském oddělení Knihovny Kroměřížska proběhla již tradiční akce 
s názvem Čarodějnická knihovna. Pro děti byly nachystány různé zábavné aktivity, omalovánky 
i věštecká koule. 

 

Mezinárodní den proti hluku 

U příležitosti Mezinárodního dne proti hluku uspořádaly knihovnice z dětského oddělení zábavné 
odpoledne plné "tichých" aktivit. Děti si v nich vyzkoušely například pantomimu, ale také prstovou 
abecedu. Do akce se zapojilo asi 20 dětí. 

 

 

Odpoledne s francouzskou pohádkou 

Dne 10. dubna 2014 se v dětském oddělení 
Knihovny Kroměřížska uskutečnilo odpoledne 
s francouzskou pohádkou. Jednalo se o další z akcí 
s MC Klubíčko. Zatímco finským pohádkou vévodili 
Mumínci, těm francouzským slon Babar a jeho 
přátelé. Odpoledne zpestřila výtvarná dílnička. 

 

 

 

Večer s Andersenem a komisařem Vrťapkou 

Knihovnice dětského oddělení Knihovny Kroměřížska se zapojily do celostátní akce Noc 
s Andersenem, ale pojaly ji trochu jinak. Pro třicet dětí, které přišly v doprovodu rodičů 
zorganizovaly večerní program. Letošním tématem byl knižní psí hrdina komisař Vrťapka. Proto 
pro návštěvníky připravily stanoviště, na kterých museli vyluštit nejrůznější detektivní záhady. 
Největším lákadlem ale byla jistě návštěva psovoda prap. Františka Hanáka, který se svolením 
Krajského ředitelství Police ČR Zlín s sebou přivedl dva své svěřence Ronyho a Una. Děti si mohly 
vzít příklad z ukázky jejich poslušnosti. Velkým zážitkem pro ně jistě bylo i to, že si mohli sami na 
sobě vyzkoušet jaké to je mít na rukou želízka anebo si vlastnoručně osahat obušek. V závěru 
večera si každý malý návštěvník převzal z rukou prap. Hanáka za správně vyřešené případy vlastní 
policejní průkaz. 
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Mezinárodní den dětské knihy 

U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy 
navštívilo dětské oddělení Knihovny Kroměřížska 
hned několik známých dětských knižních hrdinů, 
kteří dětem dělali společnost. Děti si tak mohly 
zahrát hru a hádat, kdo je jejich autorem. Pro ty 
nejmenší byly nachystané tematické omalovánky. 

 

 

Den deskových her 

U příležitosti Dne deskových her uspořádalo 
dětské oddělení Knihovny Kroměřížska zábavné herní odpoledne. 
K dispozici bylo několik druhů deskových her. Největší zájem však byl o obří Člověče nezlob se. 

 

 

Vyhlášení výsledků okresní literární soutěže 
Kroměřížská litera 

Dne 27. března 2014 se v konferenčím sále 
Knihovny Kroměřížska konalo vyhlášení 
výsledků okresního kola autorské literární 
soutěže Kroměřížská litera. Z 245 zaslaných děl 
vybrala pětičlenná porota 26 nejlepších prací, 
které postoupily do krajského kola, které se 
uskuteční ve Zlíně. Pozvání přijali také vzácní 
hosté mezi nimiž byla regionální básnířka paní 
Svata Mášová, vedoucí odboru školství Jiří 

Pánek a knižní blogerka a recenzentka Martina Flasarová. 
O zpestření programu se postarali studenti Gymnázia Kroměříž, kteří si pod vedení Mgr. Ireny 
Procházkové připravili vtipné recitační pásmo z básní Pavla Cmírala. 

 

Řecké dny v dětském 

V rámci tradičních evropských dnů, které 
v Kroměříži pořádá europoslankyně Olga 
Sehnalová, si děti v dětském oddělení Knihovny 
Kroměřížska mohly 25.3.2014 vyzkoušet různé 
vědomostní kvízy, zábavné hry nebo si něco 
vyrobit při výtvarné dílničce. Za svou snahu byly 
odměněni drobným dárkem přímo z rukou paní 
europoslankyně. 
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Světový den poezie v dětském 

V dětském oddělení Knihovny Kroměřížska proběhla v pátek 21. března oslava Světového dne 
poezie, který vyhlásilo UNESCO na podporu jazykové rozmanitosti. Pro děti byly nachastány různé 
rýmované a veršované úkoly. Každý si s tím poradil trochu jinak. 

 

 

Evropský den mozku 

U příležitosti Evropského dne mozku proběhlo 
11. března 2014 v dětském oddělení Knihovny 
Kroměřížska zábavné odpoledne, při kterém si 
mohly děti procvičit své mozkové závity. Děti tak 
trápily svou paměť, postřeh i logiku. Mozek je 
složitý lidský počítač a je nutné ho neustále 
procvičovat. 

 

 

Děti mluví česky 

U příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka, který spadá na 21. února, uspořádaly 
knihovnice z dětského oddělení Knihovny Kroměřížska zábavné odpoledne, při kterém si mohly 
děti procvičit svůj rodný jazyk češtinu. Na děti čekalo ,noho zajímavých cvičení se spisovnou 
i slangovou češtinou nebo nářečím. 

 

Zamilovaná knihovna 2014 

V oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska se stalo již tradicí oslavovat den sv. Valentýna 
tzv. "Zamilovanou knihovnou". V ten den jsou pro malé i větší čtenáře připraveny různé zábavné 
aktivity, kvízy, hry a výtvarné dílničky. Tentokrát vše proběhlo pod vedením dobrovolnice 
Martiny :). 

 

 

Den bezpečného internetu v dětském oddělení 

U příležitosti Dne bezpečného internetu 2014 
připravili knihovníci a dobrovolníci zábavné 
odpoledne v dětském oddělení. Jako novou 
službu pro děti knihovníci spustili půjčování 
iPadu, kde si děti mohou vyzkoušet hned několik 
her a aplikací. Dále pro ně byly nachystány různé 
pracovní listy k vyplňování. Například měly 
poznávat smajlíky, cvičně si vyplnit profil na 
facebooku a další. 
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iPad v knihovně 

Knihovna nově prezenčně (jen v knihovně) půjčuje iPad pro dětské čtenáře. Děti si tak mohou 
vyzkoušet, jak se s iPadem pracuje a co všechno umí na již nahraných aplikacích a hrách. 

 

 

Muminkovské dopoledne 

Ve čtvrtek 6. února 2014 navštívily děti 
z mateřského centra Klubíčko v doprovodu 
finských pohádkových postaviček Mumínků 
dětské oddělení knihovny. Celé dopoledne si děti 
si četly, hrály, zpívaly i kreslily. Velkým 
zpestřením byla i přítomnost finské studentky, 
která finsky četla a společně s dětmi si 
i zazpívala. 

 

 

 

 

 

Klub společenských her Figurka 

Od ledna 2014 rozjíždí dětské oddělení Knihovny 
Kroměřížska Klub společenských her Figurka. V rámci jeho 
členství je možnost půjčování společenských her domů. Hry 
si mohou půjčovat i čtenáři dospělého oddělení. 
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Příloha č. 2 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2014  
 
 
AKCE 2014  
 
LEDEN  
 2. 1. - 30. 1. Výstava fotografií ČSOP Planorbis 
 2. 1. - 30. 12. Kurz němčiny ve spolupráci Přátelé Evropy (1x týdně) 
 2. 1. - 10. 1.  Jan Karafiát – tématická výstava 
 8. 1. HUDEBNÍ AKADEMIE Ruggero Leoncavallo: Komedianti – poslechový pořad 
 9. 1. UNIVERZITA III. VĚKU 3.semestr cyklus A – Pomocné vědy historické 
 10. 1. UNIVERZITA III. VĚKU 3.semestr cyklus B – Baťa a Zlín 
 10. 1. - 18. 1. Haruki Murakami – tématická výstava 
 14. 1. Nový svět – promítání dokumentárního filmu z festivalu „Jeden svět“ 
 15. 1. Ilegální máma – promítání dokumentárního filmu z festivalu „Jeden svět“ 
 17. 1. UNIVERZITA III. VĚKU 3.semestr cyklus B – Baťa a Zlín 
 20. 1. - 15. 3.  Nejdelší noc – 21. srpen 1968 – výstava k 45. výročí srpnových událostí 
 20. 1. Nejdelší noc – 21. srpen 1968 – přednáška PhDr. Daniela Povolného PhD. 
 20. 1. - 25. 1. Jaroslav Foglar – tématická výstava 
 23. 1. Evropská hudba 21. století – Vladivojna La Chia – zpěvačka, textařka, hudební 
   skladatelka a výtvarnice – kulturně vzdělávací program 
 24. 1. UNIVERZITA III. VĚKU 3.semestr cyklus B – Baťa a Zlín 
 29. 1. Na přelomu epoch – renesanční proměna Kroměříže – v rámci cyklu „Když můzy 
  nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ přednáší O. Jakubec 
 
ÚNOR 
 1. 2. - 28. 2. Knihovna má výročí – výstava ke 110. výročí založení veřejné čítárny a 40-ti let 
  od založení studovny 
 3. 2. - 8. 2. Jindřich Šimon Baar – tématická výstava 
 3. 2. - 28. 2. Prezentace nevládních neziskových organizací města Kroměříže – výstava 
 5. 2. HUDEBNÍ AKADEMIE Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba – 
  poslechový pořad 
 6. 2. Muminkovské dopoledne – finské pohádky v dětském oddělení 
 6. 2. Detoxikační medicína MUDr. Jonáše – přednáší Iva Batůšková 
 10. 2. - 15. 2. Jiří Šlitr – tématická výstava 
 10. 2. - 15. 2. Zdeněk Galuška – tématická výstava 
 10. 2. - 15. 2. František Nepil – tématická výstava 
 11. 2. Den bezpečnějšího internetu – soutěžní kvíz a výstava knih o internetu a PC 
 11. 2. Den bezpečnějšího internetu – zábavné dětské odpoledne s hrami a aktivitami 
  spojené s bezpečným užíváním internetu a minikurz PC 
 13. 2. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodejní výstava výrobků chráněné dílny
  ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 14. 2. Zamilovaná knihovna – odpoledne plné zábavy ve valentynském duchu 
 18. 2. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus B – Kultura na Zlínsku 
 20. 2. Budoucnost Evropy v dnešním světě – beseda se Zdeňkem Velíškem 
 21. 2. Děti mluví česky – zábavné odpoledne pro děti 
 24. 2. Vliv kyseliny listové a Aloe barbadensis na lidský organismus – odborná  
  přednáška Nikoly Klímové 
 24. 2. - 1. 3. Jan Otčenášek – tématická výstava 
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 24. 2. - 29. 3. Bohumil Hrabal – tématická výstava 
 24. 2. - 29. 3. Robert Merle – tématická výstava 
 24. 2. - 31. 3. Ota Pavel – tématická výstava 
 25. 2. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodejní výstava výrobků chráněné dílny  
  ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 25. 2. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus B – Kultura na Zlínsku 
 26. 2. Pod barokním kladím – architektura v Kroměříži 17. a 18. století – v rámci cyklu
  „Když můzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ – přednáší J. Štětina 
  a M. Kindl 
 27. 2. AKADEMIE III. VĚKU Život s psychózou – přednáší B. Medková 
 
BŘEZEN 
 1. 3. - 31. 3. Březen měsíc čtenářů – znalostní kvíz, amnestie dlužníků 
 3. 3. - 31. 3. Léčivé mandaly – výstava kreseb Dagmar Baštincové 
 3. 3. - 30. 4. Karel Kryl – tématická výstava 
 4. 3. Setkání začínajících spisovatelů 
 5. 3. HUDEBNÍ AKADEMIE Vincenzo Bellini: Norma – poslechový pořad 
 6. 3. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodejní výstava výrobků chráněné  
  dílny ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 10. 3. Ingredere Hospes... VI. - prezentace sborníku Národního památkového ústavu  
  územního odborného pracoviště v Kroměříži 
 11. 3. Evropský den mozku – zábavné odpoledne pro děti 
 11. 3. Fair Trade – prezentace studentů SŠHS Kroměříž, prodej a ochutnávka výrobků 
 11. 3. Proč podpořit a rozvíjet Fair Trade? - výstava a přednáška 
 12. 3. Trénink paměti – přednáška H. Večeřové 
 17. 3. - 28. 3. Řekni mi co čteš - soutěž 
 17. 3. - 29. 3. Bohumil Hrabal – tématická výstava 
 18. 3. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus B – Kultura na Zlínsku 
 18. 3. Jarní příchutě noci – večerní čtení úryvků z oblíbených knih 
 19. 3. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus A – Archeologie na Kroměřížsku 
 20. 3. Jarní tvořivá dílnička – malování na hrnečky a smaltování 
 21. 3. Světový den poezie – aktivity pro děti 
 23. 3. - 24. 4. Základy PC – kurz (10 lekcí) 
 24. 3. - 28. 3. Řecko mýma očima – soutěžní výstava fotografií v rámci Řeckých dnů 
  v Kroměříži 
 24. 3. - 28. 3. Řecko nejen v literatuře – tématická výstava v rámci Řeckých dnů v Kroměříži 
 25. 3. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodejní výstava výrobků chráněné dílny  
  ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 25. 3. Řecké dny dětem – soutěže, vědomostní kvízy, výtvarné dílničky a zábavné hry  
  pro děti v rámci Řeckých dnů v Kroměříži 
 25. 3. Cestománie Řecko – promítání oblíbeného cestopisu v rámci Řeckých dnů 
  v Kroměříži 
 25. 3. Řecko, jak ho neznáte – beseda s Mgr. Aristidem Francem v rámci Řeckých dnů 
  v Kroměříži 
 26. 3. Pýcha biskupa Castelcorna – sbírka obrazů olomouckých biskupů a arcibiskupů – 
  v rámci cyklu „Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ – 
  přednáší M. Kindl 
 27. 3. Kroměřížská litera – vyhlášení okresního kola literární soutěže 
 27. 3. AKADEMIE III. VĚKU Finanční gramotnost – přednáší Ing. D. Vlček 
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 27. 3. Řecká krize trochu jinak – beseda s Doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou v rámci  
  Řeckých dnů v Kroměříži 
 28. 3. Magnesia Litera 2014 – celostátní soutěž o cenu čtenářů 
 31. 3. Den deskových her – představení deskových her 
 
DUBEN 
 1. 4. - 11. 4. Toulky krajinou a další krajiny Valašska – výstava fotografií ZO60/03 Planorbis 
  Kroměříž a SmRS ČSOP Valašské Meziříčí 
 1. 4. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus B – Kultura na Zlínsku 
 2. 4. Mezinárodní den dětské knihy – zábavné aktivity v dětském oddělení 
 2. 4. HUDEBNÍ AKADEMIE Fritz Wunderlich – poslechový pořad 
 3. 4. Průzkum hradů Zlínského kraje – přednáší Radim Vrla 
 4. 4. Večer s Andersenem a komisařem Vrťapkou – zábavný večer pro děti 
 8. 4. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus B – Kultura na Zlínsku 
 9. 4. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus A – Archeologie na Kroměřížsku 
 10. 4. Francouzské pohádky – setkání s MC Klubíčko 
 11. 4. Anděl pro Karla Kryla – vyhlášení výtvarné soutěže 
 14. 4. - 30. 4. Výstava k výročí Karla Kryla 
 14. 4. Kořeny života – vernisáž výstavy spojená s prodejní výstavou ZŠ a MŠ speciální 
  Kroměříže 
 14. 4. - 30. 4. Kořeny života – výstava prací žáků ZŠ a MŠ speciální Kroměříže 
 15. 4. Život v Evropě aneb 10 let od vstupu ČR do EU – přednáška Jiřiny Šiklové 
 15. 4. - 17. 4. Nejen velikonoční jarmark – prodejní výstava Sociální rehabilitace Zahrada 
  Kroměříž 
 16. 4. Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska – vyprávění cykloturisty Martina 
  Leschingera 
 22. 4. Básník Karel Kryl – pásmo zpěvů a poezie 
 22. 4. Mezinárodní den proti hluku – zábavné odpoledne pro děti 
 23. 4. Světový den knihy a autorských práv – tématická výstava 
 24. 4. AKADEMIE III. VĚKU Chřiby záhadné a mytické – přednáší PaeDr. Jiří Jilík 
 29. 4. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus B – Kultura na Zlínsku 
 29. 4. Základy PC – individuální kurzy (10 lekcí) 
 30. 4. Na plátnech a deskách – mistrovská díla Kroměřížské obrazárny - v rámci cyklu 
  „Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ přednáší M. Kindl a 
  M. Miláčková 
 30. 4. Čarodějnická knihovna – zábavné aktivity pro děti 
 
KV ĚTEN 
 1. 5. - 25. 5. Bohumil Hrabal – výstava díla předního českého spisovatele 
 3. 5. Zpřístupnění krytu pro veřejnost pod Knihovnou Kroměřížska 
 5. 5. Den Evropy – zábavné odpoledne pro děti 
 5. 5. - 30. 5. Zářivé světlo duše – výstava energetických obrazů výtvarnice Miriam 
  Kocourkové Rochové 
 6. 5. Pábitel Bohumil Hrabal – vzpomínkový pořad s Ivo Krobotem, Jiřím Pechou a 
  Pepčou Stejskalem 
 7. 5. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus A – Archeologie na Kroměřížsku 
 7. 5. HUDEBNÍ AKADEMIE Gioacchino Rossini – Alžběta, královna anglická – 
  poslechový pořad 
 13. 5. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus B – Kultura na Zlínsku 
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 14. 5. Z baňky nemusíš mít strach aneb Jak širokospektrální terapie pomáhá při potížích 
  mimo jiné pohybového, imunitního, endokrinního systém a psychiky – přednáší 
  Ivo Škrabal 
 14. 5. Noc literatury – 2. ročník čtení současné evropské literatury 
 16. 5. Mezinárodní den rodiny – zábavné odpoledne pro děti 
 21. 5. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus A – Archeologie na Kroměřížsku 
 21. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
 22. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
 26. 5. - 31. 5. Jindřich Spáčil – výstava z tvorby regionálního spisovatele 
 28. 5. - 6. 6. Klára Janečková – tématická výstava 
 28. 5. Z podzemí do nebe – Salla Terrena Kroměřížského zámku – v rámci cyklu „Když 
  múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ přednáší P. Perůtková 
   a M. Perůtka 
 29. 5. Hrátky s básničkou – zábavné dětské odpoledne 
 29. 5. AKADEMIE III. VĚKU Pětilistá růže Moravy – přednáší P. Oupor 
 
ČERVEN 
 2. 6. Mezinárodní den dětí – zábavné odpoledne pro děti 
 2. 6. Deník Gréty Kaiserové – křest nové knihy spisovatelky Kláry Janečkové 
 2. 6. - 9. 6. Velká válka v kronikách – výstava ve spolupráci se Státním okresním archivem 
  Kroměříž 
 4. 6. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus A – Archeologie na Kroměřížsku 
 5. 6. - 31. 8. Strom Karla Kryla – úryvky z díla kroměřížského rodáka 
 11. 6. - 30. 6. Opět a s nadšením – výstava obrazů Sdružení přátel výtvarného umění 
  Kroměřížska 
 13. 6. Velká burza knih 
 13. 6. Fair Trade - výstava 
 16. 6. Přemýšlíte o práci v zemích EU? přednáška o možnostech práce nejen v zemích
  EU – přednáší Ing. Jana Fojtíková 
 18. 6. Zentagle – kreslení relaxačních obrázků pod vedením Martiny Flasarové 
 19. 6. Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou 
 20. 6. Mezinárodní den trpaslíků – zábavné aktivity pro děti 
 23. 6. Běloruský sen - promítání dokumentárního filmu z festivalu „Jeden svět“ 
 24. 6. UNIVERZITA III. VĚKU 4. semestr cyklus A – Archeologie na Kroměřížsku 
 25. 6. Invenit et sculpsit – sbírka grafiky olomouckých biskupů a arcibiskupů - v rámci
  cyklu „Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ přednáší 
  M. Kindl a M. Miláčková 
 26. 6. Anděl pro Kryla – vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 
 26. 6. AKADEMIE III. VĚKU Hostýn v dávnověku – přednáší D. Kolbinger 
 
ČERVENEC – SRPEN 
 1. 7. - 29. 8. Knihovnička na Bajdě 
 1. 7. - 18. 7. Mezinárodní dne boje proti drogám – výstava k drogové problematice 
 1. 7. - 31. 7. Letní lechtivá literatura – tématická výstava 
 1. 7. - 31. 8. Anděl pro Kryla – výstava výtvarných prací 
 1. 7. - 31. 8. Příroda nezná hranic – výstava fotografií ČSOP Planorbis 
 1. 8. - 29. 8. Kdo nám pije krev – tématická výstava 
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ZÁŘÍ  
 1. 9. Škola hrou – zábavné odpoledne na uvítání nového školního roku 
 1. 9. - 30. 9. Středověk – tématická výstava 
 2. 9. - 30. 9. Mount Everest – výstava fotografií Davida Foltýna 
 3. 9. HUDEBNÍ AKADEMIE Giuseppe Verdi: Loupežnici – poslechový pořad 
 11. 9. Tiskařská rodina Krylů a Kroměříž – přednáška Petra Oupora 
 16. 9. Problémy a perspektivy MHD Kroměříž – beseda konaná v rámci Týdne mobility 
 18. 9. Pocity Květy Pokorné – křest knihy kroměřížské rodačky 
 22. 9. Expedice Kala Patar aneb Everest může vidět úplně každý – beseda 
  s J. Křetínským o cestování a horolezectví v rámci Týdne mobility 
 22. 9. - 11. 10. Baťa – tématická výstava 
 23. 9. - 9. 12. Hubněte s knihovnou – kurz zdravé životosprávy (10 lekcí) 
 24. 9. Perem a uhlem – sbírka kresby olomouckých biskupů a arcibiskupů - v rámci  
  cyklu „Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ přednáší  
  M. Kindl a M. Miláčková 
 25. 9. AKADEMIE III. VĚKU Putování po Skandinávii s autobusem plným 
  Kroměřížanů – přednáší M. Kvapil 
 29. 9. - 30. 9. Koordinační setkání EUROPE DIRECT 
 
ŘÍJEN  
 1. 10. Mezinárodní den hudby – zábavné aktivity a hry pro děti 
 1. 10. HUDEBNÍ AKADEMIE Hector Berlioz: Faustovo prokletí – poslechový pořad 
 1. 10. - 30. 10. Z mé tvorby … - výstava obrazů Jaroslava Maráka 
 6. 10 – 17. 10. Velká válka – tématická výstava 
 6. 10. - 10. 10 Týden knihoven – zábavné soutěžní kvízy 
 7. 10. Podzimní příchutě noci - večerní čtení úryvků z oblíbených knih 
 8. 10. - 17. 10. Itálie mýma očima – soutěžní výstava fotografií v rámci Italských dnů  
  v Kroměříži 
 13. 10. - 17. 10. Itálie v literatuře – tématická výstava v rámci Italských dnů v Kroměříži 
 13. 10. - 6. 11. Základy PC – kurz (10 lekcí) 
 14. 10. Cestománie Itálie – promítání cestopisu v rámci Italských dnů v Kroměříži 
 14. 10. Tak promlouvá hudba – povídání o italštině s Irenou Salvadori v rámci Italských  
  dnů v Kroměříži 
 14. 10. Italské dny dětem – zábavné aktivity a hry pro děti v rámci Italských dnů 
  v Kroměříži 
 15. 10. Mezinárodní den bílé hole – zábavné aktivity a hry pro děti 
 15. 10. Křest knihy prof. PaedDr. Jaroslava Vencálka, CSc. - Slovensko-Český  
  cezhraničný región 
 16. 10. Rovný přístup k uživatelům knihoven s duševním onemocněním – celodenní  
  seminář 
 16. 10. Zápisky z italské fronty – italská fronta očima plk. PhDr. Eduarda Stehlíka 
  v rámci Italských dnů v Kroměříži 
 17. 10. Krásy a gastronomie italských krajů – studenti Střední hotelové školy a služeb 
  představují italská jídla v rámci Italských dnů v Kroměříži 
 20. 10. Elektromobilita – přednáška o alternativním ekologickém pohonu vozidel 
 20. 10. - 31. 10. Tajné společnosti – tématická výstava 
 23. 10. Testování IQ – pořádá Mensa ČR 
 29. 10. Měsícova noční můra – knihovna olomouckých biskupů a arcibiskupů - v rámci 
  cyklu „Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ přednáší 
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  Cyril Měsíc 
 30. 10. AKADEMIE III. VĚKU Vybrané hudební výročí – přednáší PhDr. Jiří Šafařík 
 31. 10. Strašidelná knihovna – zábavné aktivní odpoledne pro děti 
 
LISTOPAD  
 1. 11. - 15. 11. Dotkni se vědy – tématická výstava 
 3. 11. - 30. 11. Výstava fotografií Jana Grossmana 
 3. 11. - 30. 11. Tváří realitě – výstava uměleckých portrétových fotografií uživatelů služby 
  Sociální rehabilitace Zahrada Kroměříž 
 3. 11. UNIVERZITA III. VĚKU 1. semestr cyklus B – Technologie potravin 
 3. 11. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodejní výstava výrobků chráněné dílny
  ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 4. 11. Specifika kontaktu s handicapovanými uživateli veřejné knihovny – školení pro 
  knihovníky 
 5. 11. HUDEBNÍ AKADEMIE Oskar Nedbal: Polská krev 
 5. 11. - 3. 12. Trénink paměti (5 lekcí) 
 6. 11. UNIVERZITA III. VĚKU 1. semestr cyklus A – Obrazárna dějin umění: 
  Arcibiskupské sbírky v Kroměříži jako uměnovědná učebnice 
 8. 11. - 24. 11. Den poezie – tématická výstava 
 10. 11. UNIVERZITA III. VĚKU 1. semestr cyklus B – Technologie potravin 
 12. 11. Ochrana tropického deštného pralesa – projekt Green Life – přednáška 
 13. 11. UNIVERZITA III. VĚKU 1. semestr cyklus A – Obrazárna dějin umění: 
  Arcibiskupské sbírky v Kroměříži jako uměnovědná učebnice 
 14. 11. Minikurz iPad Apple 
 18. 11. Minikurz iPad Apple 
 18. 11. Básník Karel Kryl – pásmo poezie v rámci Dne poezie 
 19. 11. Evropská dobrovolná služba  - seminář pro organizace – přednáší Dagmar Mega 
 20. 11. UNIVERZITA III. VĚKU 1. semestr cyklus A – Obrazárna dějin umění: 
  Arcibiskupské sbírky v Kroměříži jako uměnovědná učebnice 
 21. 11. Světový den pozdravů – zábavné aktivity pro děti 
 24. 11. UNIVERZITA III. VĚKU 1. semestr cyklus B – Technologie potravin 
 24. 11. Minikurz iPad Apple 
 24. 11. - 26. 11. Kurz digitální fotografie (3. lekce) 
 24. 11. - 28. 11. Dárky pro potěšení a radost – prodejní výstava výrobků sociálních služeb 
 26. 11. Zlato v hrdle – Hudební archiv olomouckých biskupů a arcibiskupů - v rámci  
  cyklu „Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže“ přednáší 
  J. Kocůrková 
 27. 11. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodejní výstava výrobků chráněné dílny 
  ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 27. 11. AKADEMIE III. VĚKU Mezigenerační solidarita – přednáší 
  Mgr. P. Motyčka, Ph.D 
 29. 11. Den pro dětskou knihu – dopoledne plné her a zábavy s vánoční tematikou 
 
PROSINEC 
 1. 12. - 31. 12. Obrazotvoření Jiřiny Malackové – výstava obrazů 
 1. 12. - 31. 12. Vánoce – tématická výstava 
 1. 12. - 31. 12. Nové knihy na dlouhé zimní večery – tématická výstava 
 1. 12. - 31. 12. Prezentace aktivit Europe Direct – výstava 
 2. 12. - 4. 12. Kurz digitální fotografie (3. lekce) 



 
 

58 
 

 3. 12. HUDEBNÍ AKADEMIE Gaetano Donizetti: Nápoj lásky 
 4. 12. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodejní výstava výrobků chráněné dílny 
  ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 4. 12. UNIVERZITA III. VĚKU 1. semestr cyklus A – Obrazárna dějin umění: 
  Arcibiskupské sbírky v Kroměříži jako uměnovědná učebnice 
 4. 12. - 6. 12. Mikulášská nadílka – tématická výstava 
 8. 12. Z popelnice do lednice - promítání dokumentárního filmu z festivalu „Jeden svět“ 
 9. 12. Vánoční setkání se spisovatelem Janem Svitákem 
 10. 12. Zlato v kapse – Sbírky medailí a mincí olomouckých biskupů a arcibiskupů – 
  v rámci cyklu „Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města 
  Kroměříže“ přednáší M. Myšák 
 11. 12. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodejní výstava výrobků chráněné dílny 
  ERGO Kroměříž, o. p. s. 
 11. 12. AKADEMIE III. VĚKU Vánoční besídka s programem 
 13. 12. Mezinárodní den lidí s postižením – výtvarná dílnička pro děti 
 17. 12. - 19. 12. Amnesty international – maraton psaní dopisů 
 5. 12. - 6. 12. Mikulášská nadílka – zápisné do knihovny za 50% 
 23. 12. Vánoční nadílka - zápisné do knihovny za 50% 
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Příloha č. 3 Knihovna Kroměřížska v tisku v roce 2014 
 

1.  INFORMAČNÍ CENTRUM KROMĚŘÍŽ. Certifikát informačního centra je dokladem 
kvalitních služeb. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 1, s. 3, fot. 

2.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Kalendárium akcí. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 
11, č. 1, s. 8. 

3.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 
11, č. 1, s. 9. 

4.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Unikátní výstava o srpnové invazi bude k vidění 
v Knihovně Kroměřížska. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 1, s. 9. 

5.  KŘIKLAVOVÁ, Le nka. Loňskou turistickou sezónu je možné považovat za celkem 
úspěšnou. Týdeník Kroměřížska, 7.1.2014, roč. 13, č. 1, s. 8. 

6.  SKÁCELOVÁ, Radka. Knihovna půjčuje také společenské hry. Týdeník Kroměřížska, 
7.1.2014, roč. 13, č. 1, s. 6. 

7.  SKÁCELOVÁ, Radka. V knihovně sbírají tonery a tiskové kazety. Týdeník 
Kroměřížska, 28.1.2014, roč. 13, č. 4, s. 10. 

8.  KUZNÍK, Antonín. Vzpomínání na nejdelší noc. Týdeník Kroměřížska, 28.1.2014, roč. 
13, č. 4, s. 10, fot. 

9.  KŘIKLAVOVÁ, Lenka - ZRNA, Pavel. Kroměříž zpřístupní technické památky. 
Týdeník Kroměřížska, 4.2.2014, roč. 13, č. 5, s. 6, fot. 

10.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Výzva pro kroměřížské pamětníky. Kroměřížský 
zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 2, s. 10. 

11.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 
11, č. 2, s. 9. 

12.  SKÁCELOVÁ, Ivana. Krátce z knihovny. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 2, 
s. 9. 

13.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Kalendárium akcí. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 
11, č. 2, s. 8-9. 

14.  ZRNA, Pavel. Expert na dopravu poradí, co s rozvojem cyklistiky v Kroměříži. 
Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 2, s. 2. 

15.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. S Velíškem o EU. INFOnoviny, 2014, roč. 19, č. 2, 
s. 3. 

16.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Řecko mýma očima. INFOnoviny, 2014, roč. 19, č. 2, 
s. 2. 

17.  HOŘAVA, Marek. V knihovně ukázali snímky krásné přírody. Kroměřížský deník, 
4.2.2014, roč. 19, č. 29, s. 3. ISSN 1801-9773. 

18.  CSIZMAZIOVÁ, Natalie. V Knihovně Kroměřížska s finskými Mumínky. Týdeník 
Kroměřížska, 25.2.2014, roč. 13, č. 7, s. 8, fot. 

19.  HRDINOVÁ, Michaela. Budoucnost Evropy nám nesmí být lhostejná. Týdeník 
Kroměřížska, 4.3.2014, roč. 13, č. 9, s. 8, fot. 

20.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 
11, č. 3, s. 9. 

21.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Přihlaste své fotky z Řecka do soutěže. Kroměřížský 
zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 3, s. 10. 

22.  ZRNA, Pavel. Přijďte poznat Řecko, jak ho ještě neznáte. Kroměřížský zpravodaj, 
2014, roč. 11, č. 3, s. 10. 

23.  ZRNA, Pavel - KUKLOVÁ, Veronika. Výzva: Zapojte se do přípravy expozice 
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v krytu. Kroměřížský zpravodaj, 2014 , roč. 11, č. 3, s. 7. 
24.  VERNEROVÁ, Kristýna. Děti tvořily přáníčka v Zamilované knihovně. Kroměřížský 

zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 3, s. 5, fot. 
25.  HRDINOVÁ, Michaela - VELÍŠEK, Zdeněk. Zdeněk Velíšek - zastánce sjednocené 

Evropy. Týdeník Kroměřížska, 11.3.2014, roč. 13, č. 10, s. 1 a 9, fot. 
26.  KUZNÍK, Antonín - KADLECOVÁ, Věra. Studenti hotelové školy představili své 

výrobky a podpořili svou aktivitou férový obchod. Týdeník Kroměřížska, 18.3.2014, 
roč. 13, č. 11, s. 8, fot. 

27.  JANOUŠKOVÁ, Jana - KADLECOVÁ, Věra. Víte, co je Fair trade? INFOnoviny, 
2014, roč. 19, č. 3, s. 4. 

28.  PROCHÁZKOVÁ, Petra. Ukážou lidem to, čeho si dřív nevšimli. Mladá fronta Dnes - 
Zlínský kraj, 12.3.2014, č. 60, s. 2. ISSN 1210-1168.  

29.  LIČKOVÁ, Soňa - KADLECOVÁ, Věra. Předvedli, co je Fair Trade. Kroměřížský 
deník, 12.3.2014, č. 60, s. 3. ISSN 1801-9773. 

30.  SKÁCELOVÁ, Radka. Kroměříž si bude připomínat Karla Kryla. Týdeník 
Kroměřížska, 1.4.2014, roč. 13, č. 13, s. 6. 

31.  MĚSTSKÝ ÚŘAD. Rok Karla Kryla 2014 v Kroměříži. Kroměřížský zpravodaj, 2014, 
roč. 11, č. 4, s. 10. 

32.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 
11, č. 4, s. 9. 

33.  VERNEROVÁ, Kristýna. Studenti představili FAIR TRADE. Kroměřížský zpravodaj, 
2014, roč. 11, č. 4, s. 2 fot. 

34.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Výroční zpráva Knihovny Kroměřížska za rok 2013. 
[sestavily Šárka Kašpárková a Kamila Brablíková; grafická úprava Iveta 
Vondrášková]. Kroměříž: Knihovna Kroměřížska, 2014. 60 l. (Kroužková vazba). 

35.  LIČKOVÁ, Soňa. Řecké dny nabízejí i téma tamní krize. Kroměřížský deník, 
26.3.2014, č. 72, s. 3. ISSN 1801-9773. 

36.  ZRNA, Pavel, 1976 - JANOUŠKOVÁ, Jana. V kroměřížské kultuře a cestovním ruchu 
je co napravovat. INFOnoviny, 2014, roč. 19, č. 4, s. 4, fot. 

37.  SKÁCELOVÁ, Radka. Anděl pro Karla Kryla. Týdeník Kroměřížska, 22.4.2014, roč. 
13, č. 16, s. 8. 

38.  DIVIAKOVÁ, Nikol. Kryla p řipomenou koncerty i výstavy. Kroměřížský deník, 
18.4.2014, č. 92, s. 3. ISSN 1801-9773. 

39.  ROHANOVÁ, Jana - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Kryty? Jen pro pár vyvolených. 
Kroměřížský deník, 18.4.2014, č. 15, s. 8. ISSN 1801-9773. 

40.  LIČKOVÁ, Soňa. Kroměříž láká na unikátní památku. Kroměřížský deník, 23.4.2014, 
č. 95, s. 3. ISSN 1801-9773. 

41.  POLKO, Kamil. Knihovny fungují jako centra vzdělanosti. Olomoucký deník, 
15.4.2014, č. 89, s. 63. ISSN 1212-4699. 

42.  KOŘÍNKOVÁ, Marcela. V knihovně se konal Večer s Andersenem. Týdeník 
Kroměřížska, 22.4.2014, roč. 13, č. 16, s. 10. 

43.  CSIZMAZIOVÁ, Natalie. Francouzská pohádka v Knihovně Kroměřížska. Týdeník 
Kroměřížska, 6.5.2014, roč. 13, č. 18, s. 10, fot. 

44.  DIVIAKOVÁ, Nikol - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. V Kroměříži bude poprvé zpřístupněn 
atomový kryt. Kroměřížský deník, 23.4.2014, č. 95, s. 3, fot. ISSN 1801-9773. 

45.  DIVIAKOVÁ, Nikol. Knihovna zasvětila den boji s hlukem. Kroměřížský deník, 
23.4.2014, č. 95, s. 3, fot. ISSN 1801-9773. 
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46.  DIVIAKOVÁ, Nikol. Čtenářů neubývá, některé knihovny v regionu jich naopak mají 
stále víc. Kroměřížský deník, 25.4.2014, č. 97, s. 3, fot. ISSN 1801-9773. 

47.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 
11, č. 5, s. 9. 

48.  KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska info. Kroměřížský zpravodaj, 2014 , 
roč. 11, č. 5, s. 9. 

49.  PROCHÁZKOVÁ, Petra. Kroměříž opraví sídliště i skládku. Mladá fronta Dnes - 
Zlínský kraj, 5.5.2014, č. 104, s. 4, fot. ISSN 1210-1168.   

50.  POLKO, Kamil. Nejaktivnější čtenáři jsou lidé nad 65 let. Přečtou aspoň třináct knih. 
Moravskoslezský deník, 7.5.2014, č. 106, s. 62, fot. ISSN 1213-5577. 

51.  HOŘAVA, Marek - ZRNA, Pavel, 1976. Asistentka ředitele Jiřího Králíka šéfuje 
Domu kultury. Týdeník Kroměřížska, 6.5.2014, roč. 13, č. 18, s. 2. 

52.  SKÁCELOVÁ, Radka. Veřejné čtení v Kroměříži. Týdeník Kroměřížska, 13.5.2014, 
roč. 13, č. 19, s. 8. 

53.  Kroměřížská škola tvůrčího psaní 2013: sborník prací. Kroměříž: Knihovna 
Kroměřížska, [2014]. [19] l. (kroužková vazba). 

54.  SKÁCELOVÁ, Radka. Vysokoškolákem v knihovně. Týdeník Kroměřížska, 
13.5.2014, roč. 13, č. 20, s. 6. 

55.  DIVIAKOVÁ, Nikol - IVANOVÁ, Veronika. Veřejné wifi lidé využijí jen někde. 
Kroměřížský deník, 19.5.2014, č. 115, s. 1. ISSN 1801-9773. 

56.  BOHÁČKOVÁ, Veronika. Děti z Martinic vyhrály v literární soutěži. Holešovsko, 
2014, roč. 20, č. 4, s. 18. 

57.  SKÁCELOVÁ, Radka. Knihovna Kroměřížska nenabízí jen knihy. Týdeník 
Kroměřížska, 27.5.2014, roč. 13, č. 21, s. 6. 

58.  PROKOP, Roman - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka - DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Úspěšná 
spolupráce univerzity a knihovny. Kroměřížský deník, 13.5.2014, č. 110, příl. Senior. 
ISSN 1801-9773. 

59.  FLASAROVÁ, Martina. Noc literatury 2014. Knihu, prosím! http://knihu-
prosim.blogspot.cz, 16.5.2014. 

60.  ROHANOVÁ, Jana - KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Ze školáčků se stali hrdí čtenáři. 5+2 
dny. Kroměřížsko, 30.5.2014, roč. 3, č. 21, s. 1 a 5, fot. 

61.  SKÁCELOVÁ, Ivana. Největší novinový stánek na světě v Knihovně Kroměřížska. 
Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 6, s. 9. 

62.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 
11, č. 6, s. 9. 

63.  KNIHOVNA KROM ĚŘÍŽSKA. Knihovna Kroměřížska. Kroměřížský zpravodaj, 
2014, roč. 11, č. 6, s. 9. 

64.  VERNEROVÁ, Kristýna. Knihovna Kroměřížska vzpomínala na Hrabala. 
Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 6, s. 6, fot. 

65.  VERNEROVÁ, Kristýna. Také v Kroměříži se bude slavit Mezinárodní den archivů. 
Kroměřížský zpravodaj, 2014, roč. 11, č. 6, s. 7, fot. 

66.  ZRNA, Pavel. Děti složily čtenářský slib po vzoru rytířů. Kroměřížský zpravodaj, 
2014, roč. 11, č. 6, s. 5, fot. 

67.  MĚSTSKÝ ÚŘAD. Na Kroměřížsku za svědky zapomenuté minulosti. INFOnoviny, 
2014, roč. 19, č. 6, s. 6. 

68.  SKÁCELOVÁ, Radka. Novou knihu usměvavé autorky pokřtili v knihovně. Týdeník 
Kroměřížska, 17.6.2014, roč. 13, č. 24, s. 6, fot. 
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69.  KNIHOVNÍCI pre ľudí: zborník príkladov dobrej knihovníckej praxe. Kolektív 
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