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1. Úvod  

Začátkem roku jsme zavedli bezpečnostní opatření, které slouží k zajištění bezpečnosti pro 
zaměstnance knihovny. Do knihoven chodí i řada nepřizpůsobivých lidí, kteří vyhledávají konflikty. 
Chceme zabránit, aby se konflikt mohl obrátit i proti zaměstnancům a fyzicky je ohrozit. 

Než jsme se rozhodli pro implementaci RFID navštívili jsme Krajskou knihovnu Fr. Bartoše ve 
Zlíně, která nám poskytla základní informace s využitím RFID. Praktické rady nám velmi pomohly k 
pozdější implementaci celého systému. Naše poděkování patří celému týmu knihovny, který se 
nám věnoval a přispěl také k bezproblémovému zavedení RFID. To nám velmi usnadnilo práci. 

V roce 2016 jsme tedy implementovali RFID do knihovního systému. Tato činnost byla 
podpořena projektem podaným ve VISK3 na ministerstvo kultury. V čem činnost spočívá? Je to 
technologická změna, která se čím dál častěji objevuje i v českých knihovnách. Změna je sice 
finančně náročná, ale do budoucna jediná možná. Čím je tato změna přínosná? Přínos je zejména v 
zavedení čipů do knih. Každá kniha ve volném výběru dostane svůj čip s jedinečným číslem. Čip má 
v sobě zahrnuty i bezpečnostní prvky, které se aktivují a deaktivují při vracení a výpůjčkách a 
zároveň čip obsahuje i číslo knihy. Kniha však nadále má i čárový kód, který se spáruje s čipem. 

Byly vyměněny i brány, které nyní usnadní i počítání návštěvníků knihovny. Další vítanou 
pomůckou pro personál je tzv. ruční asistent. Ten umožní rychlou identifikaci při hledání knihy 
nebo upozorní na to, že tato kniha na tento regál nepatří.  Je to rychlé i praktické. 

Zároveň s těmito novinkami, probíhala revize knihovního fondu spojená s aktualizací. Jakmile 
kniha nebyla půjčena čtenáři více jak 10 let, zvukový signál upozornil personál. Pak se každá kniha 
posuzovala a zvažovalo se její vyřazení. Část knih byla vyřazena z volného výběru do skladu 
knihovny.  

Nejvíce práce zabralo přečipování knižního fondu. Do nových knih jsou již vlepovány čipy 
automaticky, ale celý fond před tímto projektem musel být přeznačen.  S čipováním bylo započato 
hned, jakmile jsme získali finance z projektu a provedli výběrové řízení na dodavatele. Po podpisu 
smlouvy byly dodány čipy a pracovní stanice, které umožnily spárování čipů s čárovými kódy. 
Největší část práce byla provedena v době uzavření knihovny v rámci sanitárních týdnů. V tomto 
období byly přeznačeny dvě třetiny fondu. 

V druhé polovině roku proběhla ještě příprava na výměnu průkazů pro čtenáře knihovny. 
Příprava také zabrala určitou dobu, a jakmile byl vybrán dodavatel a zadána podoba průkazek, byla 
upravena čtecí zařízení a spuštěna výměna průkazů. Čipové průkazy zrychlily vyhledání čtenáře ve 
výpůjčním procesu. Je to zároveň i celková příprava na přechod na lepší verzi knihovního systému 
a možnost samoobslužného půjčování knih tzv. zavedení selfchecku. 

Zavedením těchto technologických zlepšení přispějeme k tomu, že čtenář nebude v budoucnu 
čekat na knihovníka. Zároveň bude mít knihovník více času věnovat se individuální práci se 
čtenářem i přípravě dalších aktivit, které směřují k podpoře čtenářství a vzdělávání.  

PhDr. Šárka Kašpárková
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2. Úsek služeb čtenářům 

Níže uvedená tabulka přináší přehled nejdůležitějších ukazatelů za všechna oddělení Knihovny 
Kroměřížska, otevřených pro veřejnost (oddělení pro dospělé čtenáře, informační oddělení, 
hudební oddělení a oddělení pro děti a mládež). Celkový počet registrovaných čtenářů oproti 
předchozímu roku velmi mírně vzrostl.  

Knihovna se neustále snaží reagovat na aktuální trendy a nabízí svým uživatelům nové a nové 
služby, které by je i v době moderních technologií mohly do knihovny přilákat. Přechod na RFID 
technologii v odd. pro dospělé čtenáře, jehož nejzásadnější část probíhala o letních prázdninách, a 
revize knihovního fondu se v konečném důsledku negativně promítly do počtu návštěvníků ve 
všech odděleních. Ale i přesto, že knihovna byla na 3 týdny uzavřena, do celkových výpůjček se 
tato skutečnost nepromítla. Výpůjčky naopak mírně vzrostly, a to hlavně díky velkému zájmu o 
půjčování zvukových knih a filmů na DVD, také se zvýšily výpůjčky deskových her a periodik. Oproti 
roku 2015 byl zaznamenán také mírný nárůst výpůjček CD v hudebním odd. Knihovna se snaží 
reagovat na aktuální hudební poptávku a také se orientuje na nákup nosičů s klasickou hudbou, 
regionální hudbou, pohádkami a písničkami pro děti.  

Každým rokem rozšiřuje knihovna nabídku kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. V 
loňském roce se těchto akcí uskutečnilo 474 a zvýšil se i počet jejich návštěvníků. Velký počet 
návštěvníků také využívá internetového připojení, ať už na počítačích v knihovně, v Turistickém 
informačním centru nebo na vlastních přístrojích prostřednictvím bezdrátového připojení wi-fi na 
těchto místech. Hojně je využívána právě možnost připojení i v Turistickém informačním centru, 
které je umístěno ve středu města a tudíž dobře přístupné širší veřejnosti.  

  

 

Za rok 2015 2016 rozdíl 

Registrovaní čtenáři celkem 6 165 6 173 + 8 
Z toho do 15 let 1 761 1 753 -8 
Návštěvníci celkem 203 245 196 574 -6 671 
Výpůjčky celkem 365 675 369 413 +3 738 
Z toho naučná lit. pro dospělé 60 119 58 364 -1 755 
beletrie pro dospělé 146 465 137 896 -8 569 

naučná pro děti 10 150 9 065 -1 085 
beletrie pro děti 38 039 33 169 -4 870 

Výpůjčky ostatních dokumentů 9 193 10 591 +1 398 
Meziknihovní výpůjční služba  
požadavky z jiných knihoven 822 639 - 183 
požadavky jiným knihovnám 70 69 -1 
Výpůjčky periodik 101 104 120 328 +19 224 
Vzdělávací a kulturní akce 467 474 +7 
Počet návštěv webové stránky 94 861 99 855 +4 994 
Počet vstupů do el. výpůjčního protokolu 16 880 16 939 +59 
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2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 

 

V oddělení pro dospělé čtenáře došlo v roce 2016 k 
mírnému poklesu celkového počtu návštěvníků, což do 
jisté míry ovlivnily zavírací týdny o letních prázdninách. 
Počet registrovaných uživatelů se oproti tomu mírně 
navýšil, stejně jako celkový počet výpůjček.  I v roce 
2016 jsme v zájmu zkvalitnění služeb knihovna ještě více 
rozšířila nabídku společenských her pro dospělé, stejně 
jako fond filmů na DVD, zvukových a elektronických 
knih. U všech zmíněných poměrně výrazně narostl počet 
výpůjček. Celkově se knihovna snaží, aby měli uživatelé 

u vybraných knih možnost srovnání knihy, audioknihy a filmu. 

V roce 2016 proběhl v odd. pro dospělé čtenáře přechod na RFID technologii, a to zároveň s 

revizí knihovního fondu. Přechod na RFID vyžadoval vlepení nových kódů do všech knih ve volném 

výběru. 

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

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

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

V knihovně měli čtenáři v roce 2016 k dispozici 221 pravidelně docházejících periodik. V 

dospělém oddělení 166 titulů, v dětském oddělení 22, v hudebním 6 a v ostatních (příruční 

knihovna a studovna) 27 titulů periodik. Průběžně dochází k vyřazování poškozených časopisů a 

nákupu ukázkových čísel nových časopisů, podle zájmu a požadavků čtenářů. Nadále probíhá 

kompletace časopisů z důvodu zjednodušení výpůjček starších ročníků periodik ze skladu, které se 

archivují 5 let, denní tisk 1 rok. Aktuální stav odpovídá i přehledu odebíraných periodik na webu 

knihovny. 

 

2.1.2 Informační oddělení 

Oddělení poskytuje prezenční výpůjčky knih a regionálních periodik, informační (faktografické, 
bibliografické a referenční informace) a reprografické služby. V roce 2016 využilo služeb oddělení 6 
093 návštěvníků. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 2 322 dokumentů. Nejčastěji žádanými 
publikacemi byly knihy s regionální tématikou, dále pak knihy z oboru lékařství, pedagogika 
a psychologie. Knižní fond oddělení byl obohacen o 183 publikací, z toho fond studovny o 44 
novinek, 139 bylo s regionální tematikou. 

Počítač s MS Word a MS Excel byl využit 129 krát. I když toto číslo není úplně přesné, protože 
uživatelé využívají k tvorbě dokumentů PC připojených k internetu, v případech, kdy návštěvníci 
potřebují jen tisknout, tuto službu vykonává obsluha informačního oddělení. Pracovníci poskytují 
internetové a počítačové poradenství. Od dubna je návštěvníkům a uživatelů knihovny k dispozici 
samoobslužný skener. 

Oddělení provádí analytický popis regionálních periodik. Během roku 2016 bylo zpracováno 1 
990 článků. Upraveno bylo 6 445 záznamů. K 31. 12. 2016 bylo v článkové databázi Knihovny 
Kroměřížska 49 027 záznamů. 

Informační oddělení se podílí na stahování, vytváření a zpracovávání autorit, prioritou zůstávají 
stále regionální autority. Databáze byla za uplynulý rok obohacena o 187 nových autorit, podle 
možností jsou stávající osobnosti doplňovány, upřesňovány – byly provedeny změny a doplňky 
u 628 autorit. Databáze regionálních osobností měla na konci roku 2016 záznamy o 4 417 
osobnostech. Pracovnice informačního oddělení se spolupodílela na vydání Osobností střední 
Moravy (s Knihovnou města Olomouce) 2017. 

Úsek se stará o publikování a propagaci informací týkajících se knihovny na svých vlastních 
webových stránkách, facebookovém účtu knihovny, na veřejně dostupných bezplatných portálech 
- plakatovna.cz, vylep-plakat.cz a na portále města www.mojekromeriz.cz. Informuje čtenáře, 
neziskové organizace, nevládní neziskové organizace i zájemce z řad veřejnosti formou emailových 
rozesílek o akcích pořádaných knihovnou, případně městským úřadem. Adresář je aktualizován 
a doplňován o nové kontakty průběžně.  

Pracovníci se podíleli na správě webové stránky knihovny a obsahové přípravě nových 
webových stránek knihovny.  

Oddělení realizuje informační lekce pro střední školy a 9. ročníky základních škol, v loňském 
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roce jich bylo uskutečněno i přes zvláštní nabídku knihovny (všem středním školám – ředitelům 
a vyučujícím JČ) jen 8. 

Pracovnice realizovaly všechny výstavy knih v půjčovně pro dospělé čtenáře. Z větších 
panelových výstav to bylo v březnu připomenutí 110. výročí úmrtí Marie Ebner-Eschenbachové, 
dále výstava Od masopustu do Velikonoc (představení původu svátku), k výstavě Státního 
okresního archivu Kroměříž knihy s tematikou rusko-pruské války, v září panelovou výstavu 
připomínající 110. výročí narození Jaromíra Tomečka a v říjnu ke Slovenským dnům představila 
knihy slovenských autorů. 

K větší informovanosti návštěvníků knihovny vytvářela měsíční přehled vybraných regionálních 
výročí. 

V červnu připravila pracovnice netradiční příspěvek k akci Městského úřadu v Kroměříži 
„Kroměříž v barvách, světle, umění strom umění“(ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem). Na 
jednom z největších habrů v Podzámecké zahradě byly turistům, návštěvníkům města i místním 
obyvatelům představeny osobnosti města z oblasti umění doplněné o ukázku práce umělců se 
stručným životopisem.  

 

Semínkovna 

Je iniciativa na podporu sdílení osiva, ke které se knihovna připojila k 1. dubnu 2016. Do konce 
roku si 23 lidí odneslo z knihovny 68 balení semínek, naopak jsme získali od 16 dárců 66 sáčků 
semínek (23 druhů osiva). 

 

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

 

Pracovnice doplňovala v půjčovně pro dospělé čtenáře nástěnky „Doporučujeme-doporučujete 
aneb Vaše naše knižní tipy“.  

 

Externí databáze ANOPRESS a Automatizovaný systém právnických informací ASPI je nabízen 
uživatelům knihovny, ale je i velmi často využíván zaměstnanci pro vlastní potřeby knihovny 
a informačních služeb.  

 

Dotazy z licencovaných databází za rok 2016: 

 Počet dotazů Zobrazené dokumenty 
Databáze Anopress 785 4042 

Databáze ASPI 214 116 

 
V září došlo ke změně personálního obsazení oddělení z důvodu odchodu pracovnice na 

mateřskou a rodičovskou dovolenou. 
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2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba  

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) a 

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 

(MMVS) je zprostředkovávána v 

informačním oddělení. 

V roce 2016 bylo obdrženo 639 

požadavků z jiných knihoven na zápůjčku z 

našeho fondu. Naopak naši čtenáři si 

vyžádali 67 titulů z jiných knihoven, z nichž 1 

žádost byla vyřízena zasláním xerokopie.  

Z regionu naše služby nejčastěji využila 

Obecní knihovna Střílky (80 výpůjček). 

 

Požadavky 2016 

Z jiných knihoven 639 

-kladně vyřízených 635 

Knihovnám  69 

-kladně vyřízených 67 

 

2.1.4 Internet pro veřejnost 

Statistika internetu je evidována v hudebního oddělení a informačního oddělení. V roce 2016 

využilo internet 5 829 návštěvníků v těchto odděleních. Se svým vlastním notebookem (nebo jiným 

zařízením) se v roce 2016 v knihovně připojili uživatelé k internetu přes wi-fi síť 182x. 

 

2.1.5 Centrum celoživotního učení 
 

V roce 2016 se v Centru celoživotního učení (dále jen CCU) nekonaly žádné kurzy pro veřejnost, 

jelikož to neumožňoval zastaralý stav technického vybavení. 

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

přelomu července a srpna 2016. 

V prosinci bylo zakoupeno nové počítačové vybavení, které v budoucnu opět umožní 

plnohodnotné fungování takto zmodernizované učebny. 

Knihovna Kroměřížska se prostřednictvím lektora Petra Dvořáka v období červen – prosinec 
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podílela na zpracování programu dalšího vzdělávání v rámci projektu Senior, ve spolupráci s 

Národním ústavem pro vzdělávání, ve kterém se zúročily poznatky a zkušenosti především se 

vzděláváním seniorů v oblasti počítačové gramotnosti. Vznikla tak ucelená koncepce kurzů 

počítačové gramotnosti a k nim náležející výukové materiály, které budou použitelné i v dalším 

období.  

Dále byly poskytovány jednorázové konzultace pro zájemce s vlastním zařízením (notebook, 

tablet), zaměřené především na vysvětlení a zvládnutí konkrétních neznalostí a problémů jejich 

uživatelů. 

 

2.2 Hudební oddělení 

V roce 2016 byl fond Hudebního oddělení 

rozšířen o 169 nových CD. Při jejich výběru se 

zaměřujeme zejména na regionální tvorbu, 

doplnění klasické hudby, průběžnou obnovu fondu 

a důraz klademe také na poptávku ze strany 

uživatelů. V nabídce nadále zůstávají oblíbené 

pohádky a písničky pro děti. V průběhu roku 2016 

došlo k trvalému vyřazení MC kazet a k uložení LP 

desek do archivu knihovny. Oproti roku 2015 byl zaznamenán mírný nárůst výpůjček CD. 

K vyhledávání dokumentů mohou čtenáři využít PC s online katalogem. K dispozici jsou 4 PC 

s přístupem na internet. Ke každému z nich je možno si zapůjčit sluchátka, což je ze strany 

návštěvníků hojně využíváno. Uživatelé mají také možnost donést si vlastní notebook (nebo jiné 

zařízení) a připojit se k internetu přes wifi. 

Mezi stálé služby Hudebního oddělení patří poradenství ohledně 

výpůjček e-knih a s tím spojené půjčování čteček a validace účtu 

mojeID. I v roce 2016 pokračovala spolupráce při pořádání akcí 

s Informačním střediskem Europe Direct Kroměříž. Zaměstnanci 

Hudebního oddělení se podílí na propagaci akcí knihovny – tvorba 

pozvánek, letáků, zveřejňování akcí na webu knihovny, webu Europe Direct Kroměříž a stránkách 

města Kroměříž.  

 

Za rok 2015 2016 rozdíl 

Počet návštěvníků 5 344 5 198 -146 

Počet výpůjček CD 4 500 5 090 590 

MC 90 67 -23 

Periodika 587 513 -74 

Celkový počet výpůjček 5 296 5 778 482 
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2.3 Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

Informační centrum Europe Direct Kroměříž působí v Knihovně Kroměřížska od roku 2013. 

Během této doby se svou činností dostalo do povědomí nejen občanů Kroměříže, ale i dalších 

regionů v rámci celého Zlínského kraje. Mezi 

základní služby centra patří zejména poradenství: 

lidé se mohou na kroměřížské ED obracet s 

dotazy týkající se života v EU. Ať už se jedná 

o informace z oblasti zaměstnání či studia 

v zemích EU nebo třeba pomoc při vyřízení 

různých „běžných“ dokumentů v případě 

partnerských či rodinných vztahů mezi příslušníky 

jiných států (např. mezinárodní sňatek, dědické 

řízení aj.). Významnou část dotazů tvoří otázky 

směřované k dotacím z EU a v neposlední řadě úzce specifikované dotazy studentů VŠ. Pro 

návštěvníky centra máme širokou nabídku publikací a výukových materiálů o EU. 

K naší činnosti taktéž patří pořádání besed, přednášek, výstav atd. nejen s evropskou 

tematikou. Informační centrum Europe Direct Kroměříž v roce 2016 uspořádalo celkem 38 akcí pro 

více než 1000 osob všech věkových kategorií. Různé výstavy střediska shlédlo odhadem 3000 lidí. 

Centrum dále oslovilo téměř 3000 osob prostřednictvím spoluúčasti na akcích partnerských 

organizací. 
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Informační centrum Europe Direct pořádá každý rok 

několik akcí pro děti a studenty. Patří k nim např. „oslava“ 

Dne Evropy, Evropský den jazyků, Den bezpečného 

internetu, Hurá na prázdniny a další. Pro studenty středních 

a vyšších odborných škol, ale i pro širokou veřejnost jsme 

uspořádali přednášky na aktuální témata (Současné 

problémy Evropy a Rusko, Práce / brigáda v zemích EU, 

Nízkoenergetické domy a další). 

S úctou jsme vyslechli vzpomínky pana Asafa Auerbacha, který je jedním z tzv. „Wintonových 

dětí“. Ve spolupráci s Hudebním oddělením se uskutečnila beseda s hudebním publicistou Jiřím 

Černým. Tentokrát na téma „Horňáci, jediní moravští černoši“. 

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

k aktuálně předsedající zemi Radě Evropské unie (Nizozemsko mýma očima, Slovensko mýma 

očima). I v roce 2016 pokračovala spolupráce s europoslankyní Olgou Sehnalovou při pořádání 

Nizozemských a Slovenských dnů v Kroměříži. S paní europoslankyní jsme také uspořádali besedu 

pro veřejnost, při které zúčastněným přiblížila práci a chod v Evropském parlamentu. V roce 2016 

Informační centrum Europe Direct navázalo spolupráci i s europoslankyní Michaelou Šojdrovou 

(účast na semináři k programu EU Kreativní Evropa). Kompletní přehled akcí uspořádaných v roce 

2016 viz Závěrečná zpráva Europe Direct Kroměříž. 

Informační centrum Europe Direct se svou činností snaží přispět k lepší informovanosti 

a orientaci v „zákonitostech“ EU. Působí jako „prostředník“ mezi EU a jejími občany v regionech s 

cílem šířit relevantní informace o EU.  

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)  - pořádá knihovna ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 

Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, které se člení do čtyř semestrů. 

Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních 

představitelů UTB ve Zlíně. Na závěr studia absolventi obdrží osvědčení o absolvování U3V. Výuku 

vedou akademičtí pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní 

pracovníci. Na závěr každého ročníku jsou posluchači přijati v obřadní síni kroměřížské radnice za 
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přítomnosti vedení města. Tento akt je pro studenty U3U oceněním jejich píle a chuti se stále se 

vzdělávat. 

Akademie III. věku (A3V) – je zájmové studium určené seniorům, kteří chtějí trávit svůj volný čas 

aktivně a mají zájem se stále vzdělávat. Přednášky s rozmanitou tématikou mají stále velký ohlas. 

Přednášky se konají po celý rok, vždy jednou měsíčně. V roce 2016 proběhl již 22. ročník. 

 

2.5 Oddělení pro děti a mládež  

I v roce 2016 mohli registrovaní čtenáři využívat v dětském oddělení přístup na 5 PC (4 x 

internet, 1 x on-line katalog), iPad a wifi. Přístupu na PC a iPad využili čtenáři 1971x, přístup na 

WIFI byl vyžádán 161x.  Největším počinem v roce 2016 byla revize knihovního fondu v celé 

knihovně, tedy i v oddělení pro děti a mládež. To zapříčinilo uzavření oddělení na dobu tří týdnů, 

což se negativně projevilo na nižším počtu návštěvníků a výpůjček.  

Do 6. ročníku tradiční hry Knížkometr, aneb Děti knihovny Kroměřížska čtou s Nestlé, se zapojilo 

677 dětských čtenářů, z nichž odměnu za 1. metr přečtených knih získalo 49 dětí, za 2. metr 15 a za 

3. metr 5 dětí. Celá akce je konaná za účelem podpory dětského čtenářství.  

I v roce 2016 dětské oddělení pokračovalo ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem Kroměříž, 

kde se opět konalo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny za přítomnosti zástupců 

města Kroměříž a zámeckého knihovníka. Tradičním partnerem při této akci je také ZUŠ Kroměříž, 

která zajišťuje hudební produkci a skupina historického šermu Cruentus při Arcibiskupském 

gymnáziu, kteří poskytují kostým zámeckému knihovníkovi. 

Výraznějším počinem roku 2016 byl projekt s názvem Četbou a malbou ke knížce v programu 

Knihovna 21. století podpořeného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl určen pro děti 

s dyslektickou poruchou. V jeho rámci byly rovněž zkompletovány nové dva tematické kufříky, 

jejichž obsah tvoří didaktické pomůcky a literatura zaměřená právě pro děti s poruchami čtení. 

Celkový počet tematických kufříků se tak zvýšil už na 18 ks. 

I dále pokračoval Klub Puntík, který je 

určen pro rodiče s dětmi ve věku od 3 do 5 

let. Jeho činnost byla z důvodu odchodu 

knihovnice na mateřskou dovolenou v létě 

přerušena, ale od začátku roku 2017 je znovu 

obnovena.  

Tradicí již zůstává také spolupráce s 

europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou v 

rámci Evropských dnů a s oddělením Europe 

Direct při různých akcích zaměřených na EU.  

V oblibě zůstává také literární soutěž 
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Kroměřížská litera pořádaná ve spolupráci s Klubem dětských knihoven ZK, která je určená dětem 

do 15 let a patří neodmyslitelně k pravidelným a velmi populárním aktivitám dětského oddělení. 

Svědčí o tom fakt, že trvá již déle než dvě desítky let a má stále dobrou úroveň. Jako dobrý počin se 

ukázalo zapojení do dnes již celosvětové akce Noc s Andersenem, která se jak u dětí, tak u rodičů 

setkala s velkým ohlasem.  

V roce 2016 pokračovalo dětské oddělení v činnosti Klubu společenských her Figurka, do 

kterého se přihlásilo nových 76 čtenářů, čímž se členská základna rozrostla na 335 členů.  

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

uspořádaly celkem dalších 37 akcí, při kterých se děti setkávají se známými osobnostmi (jako např. 

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

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

knihu, Škola hrou, Čarodějnická knihovna,…). 

V průběhu roku 2016 došlo v oddělení pro děti a mládež k personální změně. Jedna knihovnice 

odešla na mateřskou dovolenou. Přijaty byly dvě nové kolegyně (jedna na plný a druhá na 

poloviční úvazek). 

Oddělení pro děti a mládež po celý rok úzce spolupracovalo s dobrovolníkem p. Petrem 

Kolářem, který se aktivně podílel i na projektu Četbou a malbou ke knize (viz výše). 

 

Informační lekce a tematické besedy pro mateřské, základní a speciální školy 

Součástí vzdělávacích aktivit oddělení pro děti a mládež byly již tradičně lekce pořádané pro 

děti mateřských a základních škol, ZŠ a MŠ a pro žáky školních družin. Děti byly prostřednictvím 

informačních lekcí seznamovány se základními informacemi o knihovně, o systému řazení knih a 

informovány o způsobu, jakým si lze prodlužovat výpůjční dobu zapůjčených knih či jak vyhledat 

informace o knihách v on-line katalogu nebo na webových stránkách knihovny. 

Tematické besedy byly již tradičně rozděleny na programy pro školy, které se konaly v 

dopoledních hodinách, a na programy pro děti ze školních družin, které probíhaly vždy ve čtvrtek 

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

v dětském oddělení. V době od 8 do 11 hodin jim knihovna nabízí vhodné a klidné studijní 

prostředí, studijní materiály (encyklopedie, slovníky, atlasy a další dokumenty), flipchart, TV 

k promítání obrázků, PowerPointových prezentací a videí, přístup k internetu a online katalogu, 

připojení na wifi, možnost vyhledávat literaturu v oddělení pro dospělé čtenáře a studovně. 

Učitelé zde s dětmi pracují např. na projektech nebo metodou Montessori.  
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 2015 2016 rozdíl 

Počet besed pro školní družiny 32 33 +1 

Počet žáků 1208 1056 -152 

 2015 2016 rozdíl 

Počet lekcí a besed pro MŠ, ZŠ + pasování 141 148 +7 

Počet dětí 3003 2925 -78 

 

 

 

Nabídka besed je pro pedagogy přístupná na webových stránkách Knihovny Kroměřížska.  
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3. Pobočky knihovny  

V sumárních výsledcích, ve sledovaných ukazatelích statistiky – registrovaní uživatelé 

a návštěvníci je u poboček Knihovny Kroměřížska (městských i v integrovaných obcích) 

zaznamenán pokles ve srovnání s rokem 2015. U výpůjček je vykázán nárůst v porovnání s r. 2015. 

 2015 2016 rozdíl 

registrovaní uživatelé 273 258 -15 

návštěvníci 4374 4309 -65 

výpůjčky 12865 12987 +122 

 

3.1 Městské pobočky: 

 uživatelé návštěvníci výpůjčky 

 2015 2016 rozdíl 2015 2016 rozdíl 2015 2016 rozdíl 

Oskol 81 83 2 1529 1542 13 7996 8292 296 

Lutopecká 37 38 1 1153 1272 119 1571 1642 71 

 

Výpůjční protokol poboček Oskol a Lutopecká je automatizovaný, knihovny pracují v knihovním 
systému Clavius. Půjčování na pobočce Nitranská je řešeno donáškovou službou. 

 

3.2 Pobočky mimo město: 

 uživatelé návštěvníci výpůjčky 

 2015 2016 rozdíl 2015 2016 rozdíl 2015 2016 rozdíl 

Bílany 30 24 -6 2013 266 53 257 225 -32 

Hradisko 17 15 -2 320 261 -59 570 482 -88 

Postoupky 44 50 6 547 524 -23 1097 1290 193 

Těšnovice 47 37 -10 472 375 -97 867 927 60 

Trávník 11 11 0 121 69 -52 444 129 -315 

celkem 149 137 -12 1673 1495 -178 3235 3053 -182 
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Všechny pobočky Knihovny Kroměřížska nabízí uživatelům přístup k internetu, knihovní fond byl 
zapsán do databáze Knihovny Kroměřížska. Ve fondech jednotlivých poboček lze vyhledávat 
dokumenty prostřednictvím elektronického katalogu, který je dostupný na webové stránce 
Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz Stálý knihovní fond je rozšiřován nabídkou titulů z 
výměnného fondu. 

V r. 2016 byla provedena výměna oken na pobočce Postoupky: Knihovna byla vymalována 

vybavena novým sedacím nábytkem. 

  

4. Oddělení doplňování a zpracování fondů  

 

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

CD a DVD. V roce 2016 činil přírůstek celkem 7511 knihovních jednotek, z toho 7102 knih (včetně 

VF a poboček), 259 CD, 38 DVD, 2 elektronické zdroje, 29 map, 7 tištěných hudebnin, 69 brožur a 5 

deskových her. Vyřazeno bylo celkem 11778 knihovních jednotek. Knihovna odebírala 181 titulů 

periodik. V rámci projektu Cizojazyčná literatura obdržela knihovna v roce 2016 172 titulů knih v 

hodnotě 47092 Kč. Cílem tohoto projektu je doplnit a zkvalitnit v knihovnách fond cizojazyčné 

literatury. V rámci projektu Kooperativní tvorba a využívání národních autorit převzala knihovna 

5594 záznamů, 9 záznamů knihovna vytvořila a zaslala do souboru národních autorit. Do 

souborného katalogu Caslin (účast od r. 2007) bylo zasláno 4339 katalogizačních záznamů, staženo 

bylo 7689 záznamů, ze souborného katalogu Národní knihovny bylo staženo 1683 katalogizačních 

záznamů. Celkem 9372 záznamů. Ve srovnání s rokem 2015 (5759) bylo převzato o 3613 záznamů 

více. 

 

4.1 Tematické složení přírůstků knižního fondu za rok 2015 a 2016 (bez VF) včetně poboček 
 

Tematická skupina 2015 (bez poboček) 2016 

Naučná 1312 1341 

Beletrie 2064 2526 

Mládež naučná 159 200 

Mládež beletrie 991 983 

Hudebniny 6 7 

Mapy 16 28 

Celkem 4548 5085 
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Tematické složení knižního fondu knihovny (bez VF) včetně poboček 

 

Tematická skupina 2015 (bez poboček) 2016 

Naučná 51250 51486 

Beletrie 60945 59573 

Mládež naučná 7418 7675 

Mládež beletrie 16762 18746 

Hudebniny 453 445 

Mapy 552 582 

Celkem 137380 138507 
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Náklady na nákup knižního fondu v roce 2016 

 

 2015 2016 

Náklady 825 251,50 Kč 953 055,22 Kč 

Úspora 393 802,50 Kč 389 088,80 Kč 

Celkem 1 219 054 Kč 1 342 144 Kč 
 

4.2 Výměnný fond 
 

 2015 2016 

Náklady 404 005 Kč 387 473 Kč 

Úspora 169 642 Kč 163 902,60 Kč 

Celkem 573 647 Kč 551 375,60 
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4.3 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu 

 

Druh dokumentu 2015 2016 

AV media 9180 8788 

Brožury 711 725 

Elektronické zdroje 554 355 

Hudebniny 457 449 

Knihy 142423 136724 

Mapy 566 596 

Hry 136 141 

Celkem 154027 147778 
 

 
 
Celkem stav včetně VF (39 110 sv.) k 31. 12. 2016: 186 888 knihovních jednotek 
 
4.4 Další činnost oddělení v roce 2016 

 

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

opravy 

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

aktualizovány katalogizační záznamy knih a AV medií. Od 2. června 2016 jsou do knih a brožur v 

půjčovně pro dospělé a ve studovně vlepovány RFID kódy. Od června do září probíhala revize 

knihovního fondu včetně poboček Knihovny Kroměřížska. Uzavření revize a odpis nezvěstných knih 

proběhne v roce 2017. Průběžně byly rekatalogizovány a nově štítkovány knihy ve volném výběru a 

ve skladu – písmena B, C, M. 
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5. Projekty a dary 

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

projektu, 16 000,- EUR. 

Čtením i malbou ke knížce (pro děti s dyslexií) – projekt financovaný z dotace ministerstva 

kultury v programu Knihovna 21. století, 10.000,-. Celkové náklady 22.420,-Kč. 

Implementace RFID – získání finančních prostředků z VISK3 ministerstva kultury ve výši 

389.000,-Kč. Celkové náklady 713.404,-Kč. 

Partnerství v projektech:  

- Projekty europoslankyně O. Sehnalové – Dny kultur předsednických států  

- účast v projektech SKIP – Březen měsíc čtenářů, Pasování prvňáčků, Týden knihoven, Noc 

literatury, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem atd. 

V roce 2016 obdržela Knihovna Kroměřížska následující dary: 

Knihovně Kroměřížska byla v roce 2016 udělena cena Knihovna roku 2016 za průkopnické 

prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace 

osob se specifickými potřebami. V souvislosti s oceněním byla knihovně převedena z ministerstva 

kultury na účet částka 70 tis. Kč. 

Knižní dary v celkové výši 72 474,- Kč, zapsány do fondu knihovny.  

 

6. Zahraniční návštěvy v roce 2016 

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

pravidelně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. 

 

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

k informacím 

V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím.  

 

8. Regionální funkce v okrese Kroměříž v roce 2016 

 

Komentář k realizovanému projektu výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž v roce 2016 

V roce 2016 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna – 

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace (dále jen Knihovna Kroměřížska). Od 1. 1. 2003 
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bylo v knihovně vybudováno regionální pracoviště.  Pro výkon RF je Knihovna Kroměřížska smluvně 

pověřena Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně (rozsah výkonu RF je stanoven ve 

smlouvě). 

Základním cílem programu podpory je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických 

a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven v kroměřížském 

regionu. 

Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných 

knihoven v okrese a tím pomáhala zajistit kvalitu knihovnických a informačních služeb.  

Na poskytování regionálních služeb v regionu se podílela Knihovna Kroměřížska i knihovníci 

profesionálních knihoven. Na základě uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným typem a 

rozsahem služeb) vykonávali prof. knihovníci vybrané regionální služby pro neprofesionální 

knihovny (obecní/místní). 

Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala 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 37 

neprofesionálních knihoven. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové 

stránky Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz –katalog i ze stránek jednotlivých knihoven. 

Všech 68 neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové stránky nebo využívá 

domény svého zřizovatele. 

Poradenská a konzultační činnost: 

Počet obsloužených knihoven: 97 

Počet poskytnutých konzultací: 224 

  z toho 31 konzultací se zřizovateli knihoven 

Počet metodických návštěv: 392 

  z toho 104 se zřizovateli 

 

Statistika knihovnických činností:  

Knihovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska a profesionálních knihoven zpracovaly 

80 ročních statistických výkazů (započteny i sumáře) činnosti knihoven za okres Kroměříž.  
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Samostatně byl zpracován tabulkový Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 

r. 2016 i za celý rok 2016, včetně slovního komentáře za uvedená období. 

 

Vzdělávání knihovníků, semináře: 

Počet obsloužených knihoven v rámci RF: 47 

počet akcí v rámci RF: 12 

počet účastníků akcí v rámci RF: 108 

počet vyuč. hodin v rámci RF 30 

 

Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska připravilo odborné semináře určené pro 

neprofesionální i profesionální knihovníky Pro rok 2016 byla pro neprof. knihovníky zpracována a 

přednesena témata:  

-Veřejné knihovnické a informační služby, evidence, vykazování, humor v české literatuře, 

regionální literatura, knihovnická terminologie, doplňování KF, podpora čtenářství, 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 – citační manažer, citace v katalogu, verbální agrese a konflikt mezi 

poskytovatelem služby a klientem. 

 

Porady: 

Počet obsloužených knihoven: 14 knihoven okresu 

Počet porad: 9 

Počet účastníků: 92 knihovníků 

 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: 

Počet obsloužených knihoven: 33 

Počet revidovaných knihoven: 19 
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Počet revidovaných kj.: 72907 

Počet aktualizovaných kj.: 34023 

Z kmenového fondu přebaleno, opraveno: 574 

Počet vyřazených kj. 5358 

Počet kj. zapsaných do AKS Clavius-retro: 6127 

 

 

Nákup KF z prostředků obcí:  

Počet obsloužených knihoven:  13 

Počet nakoupených kj. 687 

 

Zpracování KF z prostředků obcí: 

Počet obsloužených knihoven:  72 

Počet zpracovaných kj.:  4 771 

Z toho počet přírůstků kj. zapsaných do AKS Clavius:  2 698 

 

Výměnný fond:  

Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2016:  39 110 kj. 

Roční přírůstek VF: 2 122 kj. 

Roční úbytek VF: 140 kj. 

Zakoupeno z fin.prostř.kraje na regionální funkce: 2 122 kj. 

Zakoupeno z fin.prostředků dalších zdrojů: 0 kj. 

Zakoupeno z fin.prostředků obce: 0 kj. 
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Cirkulace výměnného fondu:  

Počet obsloužených knihoven: 101 

Počet expedovaných souborů: 417 

Počet svazků v souborech: 21 690 

Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením různých 

literárních žánrů. Množství vypůjčených knih a souborů není ze strany Knihovny Kroměřížska nijak 

omezeno.  

WWW katalog výměnného fondu je zpřístupněn na webových stránkách Knihovny Kroměřížska. 

 

Servis výpočetní techniky:   

Počet knihoven, pro které je zajišťována podpora automatizovaného systému: 37 

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, aktualizace SW, kontrola 

dat v AKS Clavius REKS. 

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:  

Počet obsloužených knihoven: 95 

Počet ujetých km: 5 055 

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 květen - září po - pá 9.00-18.00   

  so 9.00-17.00, ne 10.00-17.00 

 říjen - duben 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, francouzský a ruský jazyk 

Začátek roku 2016 patřil opět 

převážně veletrhům, kterých jsme se 

účastnili. Období veletrhů odstartoval 

jako obvykle ve dnech 14. – 17. 1. 2016 

Regiontour v Brně, jenž jsme aktivně 

personálně vykrývali po celou dobu jeho 

trvání. V tomto roce Infocentrum 

poprvé zajišťovalo veletrh „Dovolená a 

region, lázeňství“ v Ostravě, jenž se 

konal ve dnech 4. – 6. března 2016. 

Jednalo se o kompletní zajištění výstavní 

plochy, vyřízení veškeré administrativy, 
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návoz materiálů na výstaviště a nakonec i personální vykrytí. Veletrhu se zúčastnili celkem 2 

zaměstnanci „íčka“. V této tradici se bude pokračovat i v příštích letech. 

V TIC Kroměříž došlo v roce 2016 k nárůstu celkového počtu domácích i zahraničních 

návštěvníků, využívajících našich služeb (viz tabulka níže). Personální složení TIC Kroměříž tvořili 

celkem 4 zaměstnanci, na sezonu doplnění 1 brigádníkem. Infocentrum nabízelo své služby během 

turistické sezony 2016 celkem 7 dnů v týdnu, vč. státních svátků. Zájem o služby Infocentra byl 

značný. 

V roce 2016 využilo služeb TIC Kroměříž celkem 65 070 návštěvníků. Z toho 2 956 zahraničních 

turistů. 528 německy hovořících turistů, 519 anglicky hovořících turistů, 151 Francouzů (u kterých 

jsme zaznamenali mírný pokles), 537 Poláků (tady jsme zaznamenali naopak výrazný nárůst), 129 

rusky hovořících turistů. Výjimkou nebyli ani Italové, Španělé, Japonci a ostatní národnosti. 

Došlo k poklesu počtu návštěvníků využívajících internet, který zde využilo celkem 2 875 

návštěvníků, což je oproti roku 2015 výrazný rozdíl. Čtecí koutek (denní tisk, využití WIFI se svým 

vlastním notebookem nebo jiným zařízením) využilo 770 návštěvníků, tj. o 4 návštěvníky méně než 

v roce 2015. 

 

Návštěvnost Rok 2015 Rok 2016 Rozdíl 

celková návštěvnost TIC Kroměříž 61 246 65 070 + 3 824 

počet zahraničních návštěvníků 2 283 2 956 + 673 

z toho:    

německy hovořící návštěvníci 534 528 - 6 

anglicky hovořící návštěvníci 594 519 - 75 

Francouzi 166 151 - 15 

Poláci 369 537 + 168 

rusky hovořící návštěvníci 155 129 - 26 

ostatní (Italové, Španělé, Japonci...) 465 691 + 226 
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Nejsilnějším měsícem co do návštěvnosti a počtu rozdaných propagačních materiálů, byl již 

tradičně měsíc srpen. 

U využití průvodcovských služeb, které TIC zprostředkovává, došlo k mírnému poklesu, což 

mohlo být způsobeno tím, že biskupští manové i nadále každý pátek prováděli v dobových 

kostýmech po celou dobu letních prázdnin. Na této atrakci se Infocentrum podílelo již čtvrtým 

rokem tím, že zajišťovalo sezónní předprodej vstupenek za sníženou cenu. Dále se Infocentrum 

podílelo na zážitkových prohlídkách města pro rodiny s malými dětmi, které připravilo mateřské 

centrum Klubíčko, a to formou propagace a předprodeje vstupenek na tyto prázdninové prohlídky. 

Ražba mince byla v létě 2016 poprvé přesunuta do Mincovny, kde si turisté měli možnost vyrazit 

vlastnoručně mince. Infocentrum pouze rozdávalo kartičky s razítkem.  

 

Přehled průvodcovských služeb  Rok 2015 Rok 2016 Rozdíl 

počet průvodcovských služeb - celkem 56 48 - 8 

průvodce v ČJ 13 25 + 12 

průvodce v AJ 10 13 + 3 

průvodce v NJ 29 6 - 23 

průvodce v RJ 4 4  + 0 
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TIC i nadále vlastní certifikát 

„Cyklisté vítáni“ a splňuje 

standardy srovnatelné 

s obdobnými systémy 

používanými ve státech EU. 

Součástí našich služeb bylo i 

nadále poskytování základního 

nářadí pro cyklisty či prodej 

základních náhradních dílů pro 

jednoduché opravy kol. Nutno 

podotknout, že této služby v 

Infocentru doposud nikdo 

nevyužil, stejně tomu tak bylo i 

v roce 2015. 

V měsíci srpnu proběhla v TIC pravidelná kontrola z vedení ATIC ČR, která sleduje řádné plnění 

předepsaných podmínek.  

V období od 1. 7. – 28. 8. jsme se aktivně zapojili s Českou televizí do spolupořádání rodinné 

letní soutěže - DIV: Zastavte roboty. Smyslem hry bylo vybídnout diváky ČT k prázdninovým 

výletům po celé ČR.   

V rámci podpory turistického ruchu a spolupráce s Olomoucí pokračuje v TIC 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. U prodeje těchto 

karet jsme bohužel zaznamenali mírný pokles, což je patrné v tabulce níže. 

TIC se v předchozím roce zapojilo do projektu „Rodinné pasy“, jenž je založen na poskytování 

slev rodinám s dětmi. Nyní jsme se zapojili do projektu „Senior pas“, který poskytuje slevy a 

výhody osobám nad 55 let. 

U prodeje vstupenek a jízdenek došlo k celkovému navýšení uskutečněných prodejů. 

Zajímavostí je, že tyto počty se každoročně pravidelně navyšují.   

Počet prodaných vstupenek a jízdenek Rok 2015 Rok 2016 Rozdíl 

vstupenky (Ticketportal, -pro, -art) 6 323 ks 7 081 ks + 758 

jízdenky (St. Agency, Tourbus,LEO Express) 1 638 ks 1 785 ks + 147 

karty ISIC, SCHOLAR, ITIC 122 ks 62 ks - 60 

Olomouc region Card 68 ks 51 ks - 17 

 

U počtu zdarma rozdaných propagačních materiálů dochází k poměrně vysokému poklesu. 
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Počet rozdaných materiálů Rok 2015 Rok 2016 Rozdíl 

propagační materiály – celkem 53 375 ks 37 692 ks - 15 683 

mapy/plány města 8 370 ks 7 950 ks - 420 

cyklomapy 4 058 ks 2 847 ks - 1 211 

Informace pro návštěvníky 424 ks 35 ks - 389 

Baťův kanál 230 ks 116 ks - 114 

Turistický průvodce 4 705 ks 1 910 ks - 2 795 

 

V hlavní turistickou sezónu 2016 opět fungovala úschovna kol a zavazadel. Tuto službu 

poskytuje TIC Kroměříž i nadále zdarma. Jak je vidět z přiložené tabulky, došlo k celkovému 

nárůstu využití těchto služeb, a to jak u úschovny kol, tak u úschovny zavazadel. 

úschovna kol 

a zavazadel 

Rok 

2015 

Rok  

2016 
Rozdíl 

kola 76 205 + 129 

zavazadla 56 114 + 58 

ostatní - - - 

 

I nadále je pro nás současným dodavatelem 

denního tisku Česká pošta, jejíž oddělení 

periodického tisku jménem dodavatele zajišťuje tisk 

pro informační centrum. Návštěvníkům jsme v roce 

2016 nabízeli celkem 4 tituly zdarma k přečtení, a to 

MF Dnes, Právo, Týdeník Kroměřížska a nově i 

Kroměřížský deník. Rozšířením nabídky jsme 

reagovali na poptávku ze strany našich návštěvníků. 

V listopadu roku 2016 došlo z naší strany k 

výpovědi smluv o spolupráci se společností Tourbus 

a Ticketart, což znamená, že se tímto od roku 2017 definitivně ruší prodej jízdenek na vnitrostátní 

a mezinárodní linky společnosti Tourbus a vstupenek na představení společnosti Ticketart v TIC 

Kroměříž. Ve městě jsou jako alternativa jiná prodejní místa, která poskytují např. tyto vstupenky. 

 

• 23. února 2016 – VII. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy, Rožnov pod 

Radhoštěm, hotel Eroplán 

• setkání Informačních center Zlínského kraje – Kroměříž, radnice 
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• 5. října 2016 – Zážitkový kurz První pomoc Nanečisto, školení ATIC – Zlín, radnice 

• 4., 24. listopadu – Age management / Profesní seniorita, školení – Knihovna Kroměřížska 

 

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 

• 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 

• prodej ISIC, ITIC a SCHOLAR karet 

• prodej Olomouc region Card 

• 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 na základě smlouvy s CCRVM o propagaci města na turistickém informačním 
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portálu Zlínského kraje www.vychodni-morava.cz, dále o propagaci 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. I nadále pokračuje propagace města a přehled 

akcí promítaných na velkoplošné TV v Infocentru formou prezentací, které jsou propojeny s 

oddělením dopravy, kde se naše prezentace rovněž promítají ve veřejných prostorách. TIC podává 

informace a vyřizuje požadavky formou e-mailů, telefonátů či dopisů.  

TIC dále zajišťuje propagaci a personální vykrytí na veletrzích cestovního ruchu, při významných 

akcích (Dožínky, Poutní dny, seminář „Celoživotní učení“ Okresní hospodářské komory apod.). 

Příloha  

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI TIC 2016 

Měsíc Počet návštěvníků 

leden 2.764 

únor 3.063 

březen 3.643 

duben 4.250 

květen 5.067 

červen 5.970 

červenec 10.490 

srpen 11.282 

září 7.461 

říjen 4.641 

listopad 3.306 

prosinec 3.133 

 

PŘEHLED PRODEJE VSTUPENEK 2016 

Měsíc Ticketart Ticketpro Ticketportal 

leden 55 106 302 

únor 79 41 287 

březen 92 73 303 

duben 50 77 277 

květen 30 345 386 

červen 31 101 338 

červenec 13 167 288 

srpen 65 509 252 
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září 27 990 188 

říjen 61 83 271 

listopad 44 97 237 

prosinec 35 201 580 

 

PŘEHLED PRODEJE JÍZDENEK 2016 

Měsíc Student Agency Tourbus LEO Express 

leden 68 3 63 

únor 72 0 82 

březen 75 1 63 

duben 65 5 45 

květen 92 2 73 

červen 70 4 96 

červenec 76 1 79 

srpen 90 3 98 

září 76 3 75 

říjen 70 1 63 

listopad 82 0 78 

prosinec 64 0 47 
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10. Ekonomické ukazatele, majetek  

 

Hospodaření Knihovny Kroměřížska 

Celkové výnosy v roce 2016 17 022 635,35 Kč 

Výnosy z prodeje služeb KK (čtenář. Poplatky, přednášky, kurzy, kopírování, MVS, 

validace, prohlídky krytu) 541 507,00 Kč 

Výnosy z  prodeje služeb TIC (vstupenky, jízdenky, provize z prodeje komisního 

zboží, průvodcovské služby) 322 135,80 Kč 

Knihovní fond - dary 72 474,00 Kč 

Ostatní výnosy – Univerzita třetího věku 41 676,00 Kč 

Ostatní výnosy (sběrné suroviny, přeplatky z vyúčt. energií) 15 120,77 Kč 

Refundace odpisů majetku pořízeného z investičních transferů 47 985,74 Kč 

Zapojení fondů (krytí kurzových ztrát vzniklých v rámci zahr. projektů – 

z rezervního fondu a použití fondu odměn 73 251,65 Kč 

Tržby z prodeje materiálu a zboží - knižní lístky, sáčky, obal. folie 31 467,00 Kč 

Tržby z prodeje zboží TIC – upomínkové předměty, poštovní známky, karty 339 558,00 Kč 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Dyslexie 10 000,00 Kč 

Projekt Europe Direct 433 459,39 Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 12 850 000,00 Kč 

Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 2 244 000,00 Kč 

 

Výnosy z prodeje služeb v Knihovně Kroměřížska se v roce 2016 oproti roku 2015 snížily o 

78 115,- Kč, výnosy z prodeje služeb v Turistickém informačním centru /TIC/ se v roce 2016 oproti 

roku 2015 snížily o 32 865,39 Kč. 

Tržby z prodeje zboží v knihovně se letos v porovnání s rokem 2015 zvýšily o 6 141,- Kč, prodej 

materiálu a zboží v TIC se v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 zvýšil o 23 854,- Kč. 
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Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta 

Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž) ve výši 2 244 000,- Kč. 

Výše poskytovaného grantu na projekt Europe Direct byla v roce 2016 ve výši 16 000 EUR, 

hlavním cílem projektu je poskytování informací občanům o Evropské unii. 

Knihovně Kroměřížska byla poskytnuta v roce 2016 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 

ve výši 10 000,- Kč na projekt Čtením a malbou ke knížce /pro děti s dyslexií/ a dále investiční 

dotace z ministerstva kultury ve výši 389 000,-Kč na implementaci RFID / nové etikety do knih 

včetně bezpečnostní brány, PC, software a inventarizační jednotky/. 

 

Celkové náklady v roce 2016 16 844 714,86 Kč 
Materiálové náklady (včetně nákladů na knihovní fond) 2 362 220,52 Kč 

Energie 564 714,68 Kč 

Opravy a udržování 160 694,20 Kč 

Cestovné 82 596,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 9 767,40 Kč 

Služby 994 216,09 Kč 

Osobní náklady (mzdy, OON, zákonné pojištění) 11 091 940,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 359 594,65 Kč 

Ostatní náklady z činnosti včetně ostatních finančních nákladů 122 674,06 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 653 111,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 180 746,50 Kč 

Prodaný materiál a zboží 262 439,76 Kč 

Z položky materiálové náklady:  

nákup knihovního fondu celkem 1 557 039,73Kč 

z toho: knihy 952 330,22 Kč 

             časopisy 133 731,51 Kč 

             AV media, dětské hry 79 342,00 Kč 

             výměnné soubory knih -z dotace Zlínského kraje  391 636,00 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 2016 se ve srovnání s rokem 2015 zvýšil nákup materiálu o cca 509 tis. Kč, rozdíl byl 

v nákupu knihovního fondu o 113 tis. Kč, v nákupu nových etiket do knih v částce 270 tis. Kč a pro 

čtenáře byly pořízeny čtenářské průkazky s čipem za 30 tis. Kč. Spotřeba energií byla ve srovnání 

s rokem 2015 o 23 274,91 Kč nižší, úspora byla v souvislosti s nižší cenou a výměnou úsporných 

žárovek. 

Náklady na služby byly o 94 tis. Kč v r. 2016 vyšší ve srovnání s rokem 2015 a týkaly se grafické 
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úpravy webových stránek knihovny, nákladů na zajištění veletrhu cestovního ruchu v Ostravě, 

úklidu krytu, prezentace v rámci projektu informačního systému nebo výpůjček elektronických 

knih. Náklady na telekomunikační služby, internet a poštovné byly v roce 2016 ve srovnání s rokem 

2015 nižší o 6 553,21 Kč. 

Náklady na opravy a udržování zahrnovaly v roce 2016 malování chodeb, učebny celoživotního 

učení, sociálních zařízení, dále výměnu dveří v kotelně a pravidelné revize zařízení. Z důvodu 

bezpečnosti byly v roce 2016 do knihovny instalovány bezpečnostní tísňové hlásiče, do učebny 

celoživotního učení, studovny a skladu knih byly pořízeny nové počítače a do Turistického 

informačního centra se koupila nová klimatizace. 

 

Hospodářský výsledek knihovny byl v roce 2016 po zdanění ve výši 177 920,49 Kč, z toho 

z hlavní činnosti 175 440,55 Kč, z doplňkové činnosti 2 479,94 Kč. 

 

Stav majetku k 31. 12. 2016 podle jednotlivých majetkových účtů: 

dlouhodobý hmotný majetek 3 452 320,20 Kč 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 413 580,99 Kč 

dlouhodobý nehmotný majetek 768 875,00 Kč 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 549 272,70 Kč 

celkem 12 184 048,89 Kč 

 

10.1 Kontrolní činnost 

 

Veřejnosprávní kontrola (Útvar interního auditu, Městský úřad Kroměříž) - předmět kontroly: 

hospodaření s veřejnými prostředky (19. – 22. 7. 2016, kontrolované období rok 2015) 

 

11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí 

Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu:  

Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková  

Ekonomický úsek – Ing. Silvie Teperová  

Úsek služeb – Mgr. Kamila Brablíková  - zástupkyně ředitelky 

Oddělení zpracování fondů – Vladimíra Záhořáková  

Úsek regionálního knihovnictví – Mgr. Ivana Drobníková  

Turistické informační centrum Kroměříž - detašované pracoviště  – Mgr.Zdenka Nedopilová 
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12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání 

 

Avramova Antoaneta - RF  

Bosáková Soňa  

Brablíková Kamila Mgr.  

Drobníková Ivana Mgr. - RF  

Dvořák Petr Bc.  

Ivanová Veronika - TIC 

Jedruchová Zita  

Ježíková Petra (MD – únor 2016) 

Koutská Dana  

Kašpárková Šárka PhDr.  

Koppová Petra   

Kořínková Marcela  

Králíková Eva - zástup za P. Ježíkovou od února 2016  

Kyller Oldřich  

Lucassenová Petra  

Maťhová Veronika – zástup za I. Skácelovou  

Náplavová Miroslava – výpověď – konec pracovního poměru k 31. 1. 2016 

Nedopilová Zdenka Mgr. - TIC  

Nesiba Ondřej DiS.  

Pavlíková Lucie Mgr.  

Reimerová Miroslava – TIC – MD – od 1. 12. 2015 

Roubalíková Vladimíra  

Rýdlová Kamila (MD – červenec 2016) 

Skácelová Ivana Bc. - náhrada 1 úvazku za projekt ISED, (MD – listopad 2016) 

Skácelová Kristýna – ÚV 0,5 

Skopalová Dagmar - TIC  

Šrámková Marcela – od 1. 2. 2016 za M. Náplavovou 

Šuléřová Martina Bc. - TIC – zástup za M. Reimerovou od 1. 1. 2016  

Teperová Silvie Ing. 

Typlt Kamil Ing.  

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. 
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Čtyři plné úvazky byly hrazeny v rámci Turistického informačního centra Kroměříž (TIC). Jeden 

plný úvazek byl hrazen z evropské dotace na projekt ICED – Informační centrum Europe Direct. 

MD- ženy na mateřské dovolené. Bylo posíleno oddělení pro děti a mládež 0,5 úvazkem. 

 

12.1 Celoživotní vzdělávání 

 
PhDr. Šárka Kašpárková 

- Podíl na zpracování typových pozic pro oblast knihovnictví  

- Účast v Ústřední knihovnické radě – poradní orgán MK ČR  

- Účast v reg. výboru SKIP Velká Morava – aktualizace webu SKIP včetně obsáhlého   

- adresáře  

- Příprava Koncepce rozvoje knihoven na roky 2017-2020   

- Dokončení pilotního programu – priorita 12 pro MK ČR 3. a 4. etapa (cizojazyčná literatura) 

- Studijní zájezd po nizozemských knihovnách – SKIP  

- Agemanagement 

- Citace.com 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Veletrh GO – cestovní ruch 

- školení vedoucích PO 

- Kolegium Brno 2x 

- 3 školení ÚZS 

Vzdělávání – školení ODZF v roce 2016: 

 

Záhořáková Vladimíra 
- Seminář Humor a satira v literatuře 

- Seminář Agrese čtenáře 

Koppová Petra 
- Seminář Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Seminář Humor a satira v literatuře 

- Seminář Agrese čtenáře 

- Seminář Program profesní seniorita 

- Školení Personální autority 

- Seminář Program profesní seniorita 

- Kurs Knihovník katalogizátor 
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Jedruchová Zita 

- Seminář Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Seminář Agrese čtenáře 

- Seminář Program profesní seniorita 

Vzdělávání v r. 2016 – RF 

 
Mgr. Drobníková Ivana 

- Prezentace citačního manažeru Citace PRO a citace v katalogu (KK) 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům (KK) 

- Centrální adresář knihoven (Zlín) 

- Konference Architektura a výstavba knihoven (Hradec Králové) 

- Centrální portál knihoven (Zlín) 

- Verbální agrese-zvládání verbálního konfliktu (KK) 

- Humor v české literatuře (KK) 

- Myšlenkové mapy (MěK Koryčany) 

Avramova Antoaneta 
- Knihovnický kurz (MZK, Brno) 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům (KK) 

- Verbální agrese-zvládání verbálního konfliktu (KK) 

- Centrální adresář knihoven (KK) 

- Humor v české literatuře (KK) 

- Trénink paměti (KK) 

- Myšlenkové mapy (MěK Koryčany) 

- Profesní seniorita (KK) 

- BOZP, PO 

Zlámalová Monika 
- Seminář pracovníků prof. knihoven Zlínského kraje (KBBB, Uherské Hradiště) 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům (KK) 

- Verbální agrese-zvládání verbálního konfliktu (KK) 

- Centrální adresář knihoven (KK) 

- Humor v české literatuře (KK) 

- Trénink paměti (KK) 

- Myšlenkové mapy (MěK Koryčany) 

- Profesní seniorita (KK) 

- BOZP, PO 
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Vzdělávání – školení ekonomického úseku v roce 2016 : 

Ing. Teperová Silvie 

- Změny v účetnictví a daních PO, Zlín 

- Zákoník práce, Brno 

- Nový zákon o povinném zveřejňování smluv, Zlín 

- Příprava a sestavení účetní závěrky PO, Uherské Hradiště 

- Program Profesní seniorita, Knihovna Kroměřížska 

Roubalíková Vladimíra 

- Roční zúčtování záloh na daň, Kroměříž 

- Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, Kroměříž 
- Změny ve mzdové účtárně, Zlín 
- Program profesní seniorita, Knihovna Kroměřížska 

Šrámková Marcela 

- Změny v účetnictví a daních PO, Zlín 

- Program Profesní seniorita, Knihovna Kroměřížska 

Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2015: 

Bosáková Soňa 

- Tvorba kreativních info lekcí 

- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Setkání knihoven pamět.institucí 

- Sociální dialog mezi knihovníkem a uživatelem 

- Knihovna v prostředí sociál. Sítí 

- XV. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje 

- Program profesní seniorita 

- Školení BOZP a PO 

Mgr. Brablíková Kamila 
- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

- EPALE Trendy v digitálním vzdělávání  

- RFID 

- Metodika práce se seniory v knihovnách 

- Knihovny přátelské k seniorům 

- Agemanagement 

- Tritius  

- BOZP, PO 
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Bc. Dvořák Petr 
- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

- EPALE Trendy v digitálním vzdělávání 

- Seminář Agrese čtenáře 

- Virtuální univerzita III. Věku 

- Školení Personální autority 

- Seminář - Národní ústav vzdělávání - Praha 

- Konference Vzdělávání dospělých v období změn - Praha 

- BOZP, PO 

Kořínková Marcela 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Book – therapy in libraries“ 

- Chceme dětem číst 8 aneb Svět dětí v literatuře pro děti a mládež 

- Program profesní seniorita 

Králíková Eva 
- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

- Humor a satira v literatuře 

- Seminář pracovníků prof. knihoven Zlínského kraje (KBBB, Uherské Hradiště) 

- Sociální dialog mezi knihovníkem a uživatelem 

- Referenční knihovník (Brno) 

- Program profesní seniorita 

- Školení BOZP a PO 

Lucassenová Petra 

- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

- Humor a satira v literatuře 

- RFID 

- Sociální dialog mezi knihovníkem a uživatelem 

- Možnosti mezinárodní kulturní spolupráce 

- Práce s dospělým čtenářem 

- Školení BOZP a PO 

- Program profesní seniorita 

Maťhová Veronika 
- Školení BOZP a PO 
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Nesiba Ondřej, DiS. 
- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

- Tritius 

- Školení BOZP a PO 

Mgr. Pavlíková Lucie 

- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

- Virtuální univerzita III. Věku 

- RFID 

- Humor a satira v literatuře 

- Sociální dialog mezi knihovníkem a uživatelem 

- Knihovny přátelské k seniorům 

- Metodika práce se seniory v knihovnách 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Program profesní seniorita 

- Školení BOZP a PO 

Rýdlová Kamila 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

Vondrášková Iveta, DiS. 
- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- Sociální dialog mezi knihovníkem a uživatelem 

- Školení pro Europe Direct, Dvůr Králové nad Labem 

- Kreativní Evropa – seminář Zlín 

- Školení BOZP a PO 

Mgr. Zapletal David 

- Školení pro Europe Direct, Dvůr Králové nad Labem 

- Webové stránky Europe Direct, Praha 

- Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům 

- AGM, Madrid 

- Prezentace citačního manažeru, Citace, Citace PRO a citace v katalogu 

- Sociální dialog mezi knihovníkem a uživatelem 

- Školení BOZP a PO 
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13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2016 

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

i v roce 2016 povinná praxe studentů prvních ročníků VOŠ.  Na krátkodobých praxích (od října do 

května, vždy v úterý) se v půjčovně pro dospělé čtenáře vystřídalo 11 studentů. Při první praxi 

studenti vždy absolvují prohlídku knihovny s podrobným popisem jejích činností. 

I v tomto roce pokračoval Program Dobrovolníci v Knihovně Kroměřížska. Zapojeno bylo šest 

žen – dobrovolnic a jeden muž. Do konce roku odpracovali dohromady 97 hodin. Jedna se zapojila 

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

a besed pro dospělé, jedna pomohla s instalací výstav, další na blogu Knihu, prosím propaguje a 

doporučuje novinky české i světové literatury pro děti i dospělé, další pomohla s revizí. 

Dobrovolník byl zapojen do aktivit dětského oddělení.    

 

14. Public relations 

Udělení státní ceny Knihovna roku 2016 – 13. října 2016 v Zrcadlové kapli Klementina z rukou 

ministra kultury  

14.1 Prezentace knihovny 

1. Marcela Kořínková: Biblioterapie v národní knihovně v Praze 

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

Mgr. Kamila Brablíková  

 

15. Technika – software 

Knihovna využívala v r. 2016 SW Clavius Reks verze SQL ve formátu MARC21. Pro uživatele 

využívá OPAC Carmen. Od srpna 2016 využívá RFID a brány. Od prosince probíhá výměna 

čtenářských průkazů s čipem. 

 

16. Vydané publikace 

Knihovna se podílela na vydané publikaci: Osobnosti střední Moravy. Kalendář výročí 2016. 

Knihovna města Olomouce, Olomouc 2016.
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17. Přílohy 

 

17.1 Příloha č. 1 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2016  

 

AKCE 2016 

 

LEDEN  
4.1. - 8.1. Zdeněk Jirotka – tematická výstava 

5.1. - 29.1. Lidé na cestě – výstava s tématikou migranti a uprchlíci 

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

6.1. HUDEBNÍ AKADEMIE Vincenzo Bellini: Norma 
6.1. - 13.1. Mokřadla – tematická výstava 
7.1. - 14.1. Agatha Christie – tematická výstava 

7. 1. – 31. 1. Mokrade – Poklady přírody – výstava různých typů mokřadních společenstev 

8. 1. – 18. 1. Jack London – tematická výstava 

11. 1. – 21. 1. Lednová regionální výročí – tematická výstava 

14. 1. Klub Puntík – zábavné aktivity s knihou pro děti a rodiče 

15. 1. – 21. 1. Markéta Pilátová – tematická výstava 

18. 1. – 25. 1. Karel Svolinský – tematická výstava 

18. 1. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Vybrané kapitoly z antropologie těla 

21. 1. Horňáci, jediní moravští černoši – poslechový pořad s hudebním publicistou 

Jiřím Černým – Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

22. 1. – 27. 1. Podkarpatská Rus – tematická výstava 

25. 1. – 29. 1. Olga Havlová – tematická výstava 

25. 1. – 29. 1. Eva Kačírková – tematická výstava 

25. 1. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Úvod do sociologie 

26. 1. – 3. 2. W. A. Mozart – tematická výstava + bibliografie hudebních CD 

27. 1. Den s audioknihou – výstava audioknih z fondu knihovny 

28. 1. AKADEMIE III. VĚKU – Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním 

vlivům aneb trénink optimistického životního stylu 

29. 1. – 5. 2. Korunovace Jana Lucemburského – tematická výstava 

29. 1. – 5. 2. Eliška Přemyslovna – tematická výstava 

 

 

ÚNOR  
1. 2. – 15. 2. Únorová regionální výročí – tematická výstava 

2.2. Kulaté rámy slov – autorské čtení s Markétou Pilátovou  
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Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

2. 2. – 29. 2. Ohlédnutí se zpátky – výstava Jiřiny Malachové 
3. 2 – 16. 2. Jiří Hájíček – tematická výstava 

3. 2. HUDEBNÍ AKADEMIE Carl Maria von Weber: Čarostřelec 
3. 2. – 26. 2. Knihovna Kroměřížska v roce 2015 – výstava 
4. 2. – 12. 2. Václav IV. – tematická výstava 

5. 2. – 17. 2. Hugo Haas – tematická výstava 

5. 2. – 19. 2. Jiřina Jirásková – tematická výstava 

5. 2. – 21. 2. Miloš Kopecký – tematická výstava 

8. 2. – 13. 2. Zamilovaná knihovna – výstava milostné literatury ke svátku Sv. Valentýna 

8. 2. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Vybrané kapitoly z antropologie těla 

9. 2. Den bezpečného internetu – výstava o internetu a PC s desaterem 

bezpečného používaní internetu s možností absolvování minikurzu 

9. 2. Den bezpečného internetu – aktivity pro děti spojené s používání internetu 

11. 2. Klub Puntík – zábavné aktivity s knihou pro děti a rodiče 

15. 2. Zamilovaná knihovna – výtvarná dílnička pro děti 

15. 2. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Úvod do sociologie 

16. 2. Jiří Hájíček – autorské čtení 

19. 2. – 29.2. Marie Ebner von Eschenbach – tematická výstava 

22. 2. – 4. 3. Umberto Eco – tematická výstava 

25. 2. AKADEMIE III. VĚKU – Bezpečí pro seniory 

26. 2. Veřejná diskuze k obnově farmářských trhů v Kroměříži 

29. 2. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Vybrané kapitoly z antropologie těla 

29. 2. – 8. 3. MDŽ – tematická výstava 

29. 2. – 4. 3. Vlasta Pittnerová – tematická výstava 

 

 

BŘEZEN  

1. 3. Burza knih 

1. 3. – 31. 3. Plné ruce práce – výstava o fairtradu 

1. 3. – 10. 3. Vladislav Jagellonský – tematická výstava 

2. 3. HUDEBNÍ AKADEMIE Giuseppe Verdi: Lombarďané 

2. 3. – 11. 3. Březnová regionální výročí – tematická výstava 

7. 3. – 31. 3. Knižní hádanky v rámci Měsíce čtenářů 

7. 3. Amnestie dlužníků a zápisné za 50 % 

7. 3. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Úvod do sociologie 

8. 3. Island – život s nádechem ledu – povídání o Islandu s cestovatelkou Evou 

Učňovou a představení její knihy Island 

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 
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9. 3. Antistresové omalovánky – relaxační omalovánky pod vedení Martiny 

Flasarové 

9. 3. Fairtradový den – prezentace férového obchodu s výstavou Plné ruce práce a 

ochutnávkou potravin - Zdravé město Kroměříž + SŠ hotelová a služeb 

Kroměříž 

10. 3. – 18. 3. Mezinárodní rok luštěnin – tematická výstava 

10. 3. Klub Puntík – zábavné aktivity s knihou pro děti a rodiče 

10. 3. Jarní příchutě noci – povídání nad knihami a čtení ukázek z nich 

14. 3. Kulatý stůl – prezentace na téma Medkovy rybníky Zdravé město Kroměříž 

14. 3. – 13. 4. Mezinárodní den ošetřovatelství – výstava SZŠ Kroměříž dokumentující 

minulé ročníky Mezinárodního dne ošetřovatelství 

14. 3. – 29. 3. Od masopustu do Velikonoc – výstava představující původ svátků spojená 

s výstavou literatury 

16. 3. Největší tajemství Třetí říše – beseda se spisovatelem Milanem Zacha 

Kučerou 

16. 3. – 25.3. Třetí říše – tematická výstava 

21. 3. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Vybrané kapitoly z antropologie těla 

21. 3. – 22. 3. Prodejní výstava výrobků klientů sociální rehabilitace Zahrada 

22. 3. Všechen čas na světě – promítání filmu z festivalu Jeden svět 

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

23. 3. Namaluj si svoji papírovou kraslici – výtvarná dílnička pro děti 

23. 3. – 31. 3. Ota Pavel – tematická výstava 

23. 3. – 31. 3. Michal Viewegh – tematická výstava 

24. 3. AKADEMIE III VĚKU – Autorské čtení Markéty Harasímové 

29. 3. – 1. 4. Karel Pacner – tematická výstava 

 

 

DUBEN  
1. 4. – 8. 4. Nizozemské dny – tematická výstava 

1. 4. Beseda s europoslankyní Olgou Sehnalovou – povídání o tom, co je nového 

v Evropském parlamentu – Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

1. 4. Večer s Andersene 
1. 4. – 29. 4. Nizozemsko mýma očima – soutěžní výstava snímků amatérský fotografů – 

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

1. 4. – 8. 4. Jak chtěl změnit svět – putovní výstava o životě, odkazu a díle J. A. 

Komenského 

1. 4. – 8. 4. Nizozemsko nejen v literatuře – výstava publikací a webových odkazu z fondu 

knihovny 

4. 4. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Úvod do sociologie 
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5. 4. Nizozemské dny dětem – kvízy, výtvarné dílničky a hry pro děti inspirované 

Nizozemskem 

5. 4. Cestománie – Nizozemsko – promítání oblíbených cestopisů z cyklu ČT 

Cestománie a Objektiv 

5. 4. Nizozemsko, země nejen větrných mlýnů – beseda s cestovatelem Bobem 

Stupkou 

5. 4. – 11. 4. Jiří Mucha – tematická výstava 

7. 4. Komenský a Nizozemsko – beseda s Petrem Zemkem o životě J. A. 

Komenského 

8. 4. Zahájení činnosti dyslektického kroužku pod vedením zkušených lektorů 

8. 4. Zahájení činnosti kroužku pro začínající čtenářů pod vedením zkušených 

lektorů 

8. 4. – 22. 4. Maturity a přijímací zkoušky na VŠ – tematická výstava 

8. 4. – 25. 4. Zdravé potraviny – tematická výstava 

11. 4. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Vybrané kapitoly z antropologie těla 

13. 4. HUDEBNÍ AKADEMIE Vilém Přibyl – český tenorista v českém repertoáru 

13. 4. Kroměřížsko v kontextu II. světové války – křest sborníku příspěvků 

z mezinárodní konference – Státní okresní archiv v Kroměříži 

14. 4. Vyhlášení výsledků okresního kola autorské soutěže Kroměřížská litera 

15. 4. – 30. 4. Vyfoť památky našeho města – fotografická soutěž o nejlepší fotky památek 

z Kroměříže, které ozdobí kalendář na rok 2017 

15. 4. – 13. 5. Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž 

18. 4. – 25. 4. William Shakespeare – tematická výstava 

19. 4. Červená země – život mezi krajany v Jižní Americe – beseda s Lenkou 

Raškovou – Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

21. 4. – 27. 4. Světový den knihy a autorský práv – tematická výstava 

21. 4. Klub Puntík – zábavné aktivity s knihou pro děti a rodiče 

21. 4. Letem dnešním světem aneb napříč kontinenty zemské sféry – beseda s Mgr. 

Ludmilou Váňovou o zeměpisných zajímavostech 

25. 4. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Vybrané kapitoly z antropologie těla 

27. 4. Jak potraviny ovlivňují naše myšlení – přednáška Mgr. Romany Kempové 

28. 4. AKADEMIE III VĚKU – Bulharsko známé a neznámé 

29. 4. Čarodějnická knihovna – zábavné odpoledne pro děti 

 

 

KVĚTEN  
2. 5. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Úvod do sociologie 
4. 5. HUDEBNÍ AKADEMIE Alexander Borodin: Kníže Igor 

5. 5. – 16. 5. Karel Štorkán – tematická výstava 
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9. 5. 15 let projektu Bezpečná komunita Kroměříž – konference pro odbornou 

veřejnost 

11. 5. Koučování – cesta vašeho růstu a rozvoje – přednáška Mgr. Vlasty Buřičské o 

rozvoji vlastního potenciálu 

11. 5. – 17. 5. Koučing – tematická výstava 

11. 5. Noc literatury – 4. ročník čtení současné evropské literatury  

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

9. 5. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Vybrané kapitoly z antropologie těla 

13. 5. – 28. 5. Přírodní krásy a zajímavosti Kroměřížska – výstava chráněného území a stromů 

regionu 

13. 5. – 28. 5. Ekologie – tematická výstava 

14. 5. – 21. 5. Karel IV. – tematická výstava 

19. 5. Autorita ve výchově – přednáška lektora rodičovské komunikace Zdeňka 

Oklešťky 

23. 5. – 31.5. A. C. Doyle – tematická výstava 

23. 5. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Úvod do sociologie 

24. 5. – 31. 5. Krásná v každém věku – tematická výstava 

24. 5. Prosím, sedřete nás z kůže – beseda s Petrem Marešem o pracovních 

podmínkách v oděvním a obuvnickém průmyslu 

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

25. 5. – 31. 5. Eva Kiedroňová – tematická výstava 

25. 5. Krok po kroku do jednoho roku – přednáška Evy Kiedroňové pro budoucí a 

současné rodiče nejmenších dětí 

25. 5. Pasování prvňáčků na zámku 

26. 5. Pasování prvňáčků na zámku 

26. 5. AKADEMIE III. VĚKU – Karel IV. 

26. 5. Klub Puntík – zábavné aktivity s knihou pro děti a rodiče 

 

 

ČERVEN 

 

1. 6. Den dětí – zábavné odpoledne s výtvarnou dílničkou pro děti 
1. 6. HUDEBNÍ AKADEMIE Giacomo Puccini: Bohéma 

1. 6. – 15. 6. Místa utrpení, smrti a hrdinství – vězni z ČR v nacistických koncentrační 

táborech – výstava 

1. 6. – 15. 6. Místa utrpení, smrti a hrdinství - tematická výstava 

2. 6. Práce/brigáda v zemích EU – seminář pod vedením Jany Fojtíkové  

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

6. 6. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Úvod do sociologie 
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7. 6. Testování IQ – Mensa ČR 

8. 6. Asaf Auerbach – beseda s jedním z „Wintonových dětí“  

Informační centrum Europe Direct Kroměříž  

15. 6. – 30. 6. Hotovo! - výstava Sdružení přátel výtvarného umění Kroměříž 

16. 6. – 23. 6. Vladimír Neff – tematická výstava 

16. 6. – 31. 8. Čtení na dovolenou – tematická výstava 

20. 6. – 8. 7. Výstava prací Marie Plotěné – výstava v rámci Forfestu 

22. 6. Zábavný výukový program pro žáky I. stupně  

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

23. 6. AKADEMIE III. VĚKU – procházka po městě s průvodcem 

23. 6. Klub Puntík – zábavné aktivity s knihou pro děti a rodiče 

27. 6. Voda kolem nás – přednáška hydrogeologa Zdeňka Vacka  

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

28. 6. Verbální agrese – zvládání verbálního konfliktu mezi poskytovatelem služeb a 

klientem – seminář pro profesionální knihovníky okresu Kroměříž 

 

 

ČERVENEC -  SRPEN 
1. 7. – 31. 8. Strom výtvarníků Kroměříže – tradiční strom v Podzámecké zahradě tentokrát 

upozorňující na známé výtvarníky města 

8. 7 – 31. 8. EU mýty – 3D výstava evropských nesmyslů Aneb jak to bylo doopravdy 

s koncem pomazánkového másla a zahnutými banány 

20. 8. – 20. 9. Rakousko-pruská válka – tematická výstav 

 

 

ZÁŘÍ  
1. 9. – 26. 10. Jaromír Tomeček – vzpomínky na rodné město 

1. 9. – 9. 9. Jaromír Tomeček – tematická výstava 

7. 9. HUDEBNÍ AKADEMIE Giaacchino Rossini: Popelka 

12. 9. – 14. 9. Tvoříme pro radost – prodejní výstava DZP Zborovice 

14. 9. – 21. 9. Sklízíme – zavařujeme – tematická výstava 

20. 9. Baťův kanál – beseda o Baťově kanále s architektem Ivo Ondračkou – Informační 

centrum Europe Direct Kroměříž 

21. 9. Ručně lité svíčky a glycerinová mýdla – prodej výrobků z chráněné dílny ERGO 

Kroměříž, o.p.s. 

22. 9. – 14. 10. Malování na hedvábí – výstava Květy Pokorné 

22. 9. AKADEMIE III. VĚKU – přednáška Květy Pokorné o malování na hedvábí 

26. 9. – 3. 10. Původní česká detektivka – tematická výstava 
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ŘÍJEN  

3. 10. Nízkoenergetické domy z přírodních materiálů – přednáška Viktora Karlíka o 

zajímavé realizaci v ČR a ve světě  

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

3. 10. – 9. 10. Knižní hádanky – v rámci Týdne knihoven 

3. 10. Registrace do knihovny za 50 % 

4. 10. Burza knih 

4. 10. Večerníček pro dospělé – povídání na knihami a čtení ukázek z nich 

5. 10. Autorské čtení: Petra Štarková - představení knihy „Jak to chodí v lidské hlavě“ 

5. 10. HUDEBNÍ AKADEMIE Gaetano Donizetti: Anna Bolena 

7. 10. Amnestie dlužníků 

10. 10. – 31. 10. Slovensko mýma očima – soutěžní výstava fotografií 

Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

12. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Psychické poruchy ve stáří 

13. 10. Udělení ceny Knihovna roku 2016 za významný počin v oblasti poskytování 

veřejných knihovnických a informačních služeb 

17. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Lucemburkové 

17. 10. – 21. 10. Slovenští autoři – tematická výstava 

18. 10. Slovenské dny dětem – zábavné odpoledne s výtvarnou dílničkou 

18. 10. Slovensko málo známé – cestovatelská beseda s Martinem Janoškou 

19. 10. Šerpové nežijí jen v Himalájích – beseda s vysokohorským nosičem Števo 

Bačkorem 

20. 10. AKADEMIE III. VĚKU – Informace poskytované sociální pracovníkem v nemocnici 

20. 10. Karpatsko-dukelská operace – přednáška o karpatsko-dukelské operaci a 

největších bitvách na území Slovenska za 2. světové války – vyprávěl Miroslav 

Klusák 

24. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Lucemburkové 

26. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Psychické poruchy ve stáří 

31. 10. Autorské čtení: Veronika Válková – čtení pro děti z knih o Karlu IV. 

31. 10. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Lucemburkové 

 

 

LISTOPAD  

1. 11. – 13. 11. Týden vědy a techniky – prezentace technický výsledků práce studentů COPT 

Kroměříž 

1. 11. – 13. 11. Věda a technika – tematická výstava 

2. 11. Strašidelná knihovna – zábavné odpoledne s výtvarnou dílničkou pro děti 

2. 11. HUDEBNÍ AKADEMIE Johann Strauss: Cikánský baron 

3. 11. Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám – seminář – Státní 



 

53 

fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městem Kroměříž a Centrem pro 

regionální rozvoj 

7. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Lucemburkové 

8. 11. Současné problémy Evropy a Rusko – beseda o současném Rusku s dr. 

Milanem Syručkem - Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

8. 11. – 16. 11. Milan Syruček – tematická výstava 

9. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Psychické poruchy ve stáří 

10. 11. Vliv výživy na naše myšlení a chování – přednáška Mgr. Romany Kempové 

10. 11. Vyhlášení 24. ročníku autorské literární soutěže pro děti do 15 let na téma: 

S knihovnou mě baví svět! 

10. 11. – 16. 11. Advent – tematická výstava 

11. 11. Vše, co potřebujete znát o lyžování svých děti – přednáška o základech lyžování 

a činnosti KSL BTL 

11. 11. – 9. 12. Čtení na dlouhé zimní večery – tematická výstava 

13. 11. – 27. 11. Žádný člověk není ostrov, najdi si svou cestu k poezii… výstava ke Dni poezie 

14. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Lucemburkové 

15. 11. Žádný člověk není ostrov, najdi si svou cestu k poezii… setkání regionálních 

básníků a přátel poezie 

16. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Psychické poruchy ve stáří 

21. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Lucemburkové 

24. 11. AKADEMIE III. VĚKU – Ohlédnutí za letci RAF 

26. 11. Den pro dětskou knihu – zábavné aktivity podporující dětské čtenářství – host 

spisovatel Zdeněk Železný 

30. 11. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Psychické poruchy ve stáří 

 

 

PROSINEC  

1. 12. – 31. 12. Fakta a mýty o schizofrenii – výstava Oblastní charity Kroměříž a Sociální 

rehabilitace Zahrada 

1. 12. – 16. 12. Výstava PF – výstava novoročních přání Evy Navrátilové 

5. 12. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus A Lucemburkové 

6. 12. Mikulášská nadílka – registrace za 50 % 

6. 12. Černá Hora má bílé hory – přednáška zoologa Dušana Trávníčka – Informační 

centrum Europe Direct Kroměříž 

7. 12. HUDEBNÍ AKADEMIE Charles Gounod: Faust a Markétka 

12. 12. – 30. 12 Vánoční nadílka – tematická výstava 

14. 12. UNIVERZITA III. VĚKU – Cyklus B Psychické poruchy ve stáří 

15. 12. AKADEMIE III. VĚKU – vánoční besídka s programem 

23. 12. Vánoční nadílka – registrace za 50 % a amnestie dlužníků 
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17.2 Příloha č. 2 Knihovna Kroměřížska v tisku v roce 2016 

 

1.  KNIHOVNICÍM patří dík čtenářů. Týdeník Kroměřížska, 5. 1. 2016, ročník 15, číslo 1, 
strana 10, fotografie. 

2.  ŠKOLÁCI z Církevní základní školy poděkovali knihovnicím za příjemné besedy. 

Kroměřížský deník, 8. 1. 2016, číslo 6, strana 8, fotografie. ISSN 1801-9773. 

3.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Lidé na cestě. www.kromeriz.cz, 5. 1. 2016. 

4.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Mokradle - poklady prírody. www.kromeriz.cz, 7. 1. 2016. 

5.  ZEDNÍČKOVÁ, Daniela. Knihovna představuje na výstavě unikátní slovenské mokřady. 

www.kromerizskydenik.cz, 12. 1. 2016. 

6.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Občanská sdružení versus spolky. Kroměřížský zpravodaj, 
2016, ročník 13, číslo 2, strana 14. 

7.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník  
13, číslo 2, strana 13. 

8.  AUTORSKÉ čtení Markéty Pilátové. www.kromeriz.cz, 2. 2. 2016. 

9.  ŠIŠKOVÁ, Martina. Výstava nabídla pohled na utečence. Týdeník Kroměřížska,  
2. 2. 2016, ročník 15, číslo 5, strana 6, fotografie. 

10.  ŠIŠKOVÁ, Martina. Horňáci, jediní moravští černoši. Týdeník Kroměřížska, 2. 2. 2016, 
ročník 15, číslo 5, strana 6, fotografie. 

11.  PON. Peníze pro knihovnu. Týdeník Kroměřížska, 9. 2. 2016, ročník 15, číslo 6, strana 3. 

12.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Den bezpečného internetu. www.kromeriz.cz, 9. 2. 2016. 

13.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Jiří Hájíček. www.kromeriz.cz, 16. 2. 2016. 

14.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Zamilovaná knihovna. www.kromeriz.cz, 16. 2. 2016. 

15.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník  
13, číslo 3, strana 13. 

16.  KROMĚŘÍŽ bude žít Nizozemskem. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 3, 
strana 12. 

17.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Burza knih. www.kromeriz.cz, 1. 3. 2016. 

18.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Antistresové omalovánky. www.kromeriz.cz, 9. 3. 2016. 

19.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Fairtradový den. www.kromeriz.cz, 10. 3. 2016. 



 

55 

20.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Březen - Měsíc čtenářů. www.kromeriz.cz, 10. 3. 2016. 

21.  HŘEBÍČKOVÁ, Jarmila - KANIOVÁ, Marcela. Seniory vzdělání láká. Studují antropologii i 
dějiny umění. Zlínský deník, 3. 3. 2016, číslo 53, strana 3. 

22.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Od masopustu k Velikonocím. www.kromeriz.cz,  
14. 3. 2016. 

23.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Kulatý stůl na téma Medkovy rybníky. www.kromeriz.cz,  
14. 3. 2016. 

24.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Největší tajemství Třetí říše. www.kromeriz.cz, 16. 3. 2016. 

25.  KARÁSKOVÁ, Vendula. Kroměříž bude žít Nizozemskem. www.mojekromeriz.cz,  
18. 2. 2016. 

26.  SIGMUNDOVÁ, Linda. Medkovy rybníky přilákaly ke kulatému stolu nejen obyvatele, 
ale i zástupce firem. Týdeník Kroměřížska, 22. 3. 2016, ročník 15, číslo 12, strana 8, 
fotografie. 

27.  MK. Knihovny se dlouhodobě těší zájmu čtenářů. Týdeník Kroměřížska, 29. 3. 2016, 
ročník 15, číslo 13, strana 6, fotografie. 

28.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 4, strana 13. 

29.  SKÁCELOVÁ, Ivana. Sázej, sdílej, sklízej: semínkovna je i v Kroměříži. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 4, strana 14, fotografie. 

30.  NOVÁKOVÁ, Doris. Problematika Medkových rybníků a územní plán. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 4, strana 3. 

31.  MAŠLAŇ, Pavel - NĚMEC, Jaroslav. KROK je blíže přeměně, informační centrum zůstává 
pod knihovnou. Týdeník Kroměřížska, 5. 4. 2016, ročník 15, číslo 14, strana 3, 
fotografie. 

32.  MAŠLAŇ, Pavel - NĚMEC, Jaroslav. Kroměříž zjišťuje stav výpočetní techniky. Týdeník 

Kroměřížska, 5. 4. 2016, ročník 15, číslo 14, strana 3. 

33.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Akademie III. věku. www.kromeriz.cz, 24. 3. 2016. 

34.  KNIHOVNA hostila Fairtradový den.  www.kromeriz.cz, 23. 3. 2016. 

35.  SÍLEŠOVÁ, Jaroslava. Nizozemské dny v Kroměříži 4. - 8. dubna 2016. www.mesto-

kromeriz.cz, 4. 4. 2016. 

36.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Dubnový program. www.kromeriz.cz, 5. 4. 2016. 

37.  SÍLEŠOVÁ, Jaroslava. Nizozemské dny v Kroměříži. www.kromeriz.cz, 5. 4. 2016. 



 

56 

38.  NIZOZEMSKO se dnes představilo dětem a cestovatelům. www.sehnalova.eu, 
6. 4. 2016. 

39.  NIZOZEMSKÉ dny zakončil večer s tulipány, sýry a hudbou. www.sehnalova.eu,  
11. 4. 2016. 

40.  JANOUŠKOVÁ, Jana. Nový sborník Kroměříž v kontextu II. světové války. INFOnoviny, 
2016, ročník 21, číslo 4, strana 6. 

41.  JANOUŠKOVÁ, Jana. Lavička Václava Havla v Kroměříži? Nebo rovnou dvě? INFOnoviny, 
2016, ročník 21, číslo 4, strana 1 a 2, fotografie. 

42.  KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Čtenáři dětského oddělení knihovny strávili večer s 
Andersenem. Týdeník Kroměřížska, 19. 4. 2016, ročník 15, číslo 16, strana 10, 
fotografie. 

43.  MIKEŠKOVÁ, Eva. Malí spisovatelé vzdali hold králi. Týdeník Kroměřížska, 26. 4. 2016, 
ročník 15, číslo 17, strana 9, fotografie. 

44.  HŘEBÍČKOVÁ, Jarmila. Univerzita třetího věku na UTB ve Zlíně zahajuje přijímací řízení 
ke studiu v akademickém roce 2016-2017.  Okno do kraje, 2016, ročník 12, číslo 
květen, strana 14. 

45.  MOTYČKA, Pavel. K problematice Medkových rybníků se lidé mohli vyjádřit u kulatého 
stolu. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 5, strana 2, fotografie. 

46.  TZ. Sýry, tradiční kostýmy i nizozemské písně - v Kroměříži proběhly Nizozemské dny. 
Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 5, strana 6, fotografie. 

47.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Na vzdělávání a poznávání není nikdy pozdě. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 5, strana 12. 

48.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knihovna v Trávníku v novém.  Kroměřížský zpravodaj, 
2016, ročník 13, číslo 5, strana 12, fotografie. 

49.  BOSÁKOVÁ, Soňa. Proč husí stopy v knihovně. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 5, strana 12, fotografie. 

50.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Noc literatury láká k poslechu zajímavých textů. 
Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 5, strana 12. 

51.  WIESNEROVÁ, Iva. Magda Krčmářová uspěla v literární soutěži. Týdeník Kroměřížska, 
17.5.2016, ročník 15, číslo 20, strana 10, fotografie. 

52.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 6, strana 13. 

53.  KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Šťastné číslo knihovny je "sedm". Kroměřížský zpravodaj, 2016, 
ročník 13, číslo 6, strana 12. 



 

57 

54.  KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Svatba v zrcadle dějin aneb Zavzpomínejte na veselku. 
Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 6, strana 12. 

55.  ZAPLETAL, David. Do Kroměříže přijede jedno z Wintonových dětí, Asaf Auerbach. 
Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 6, strana 12. 

56.  TZ. Díky projektu Bezpečná komunita se úrazovost v Kroměříži výrazně snížila. 
Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 6, strana 3, fotografie. 

57.  BURDA, Michal. Školáci z Rokytnice provozují první semínkovnu v kraji. Valašský deník, 
3. 5. 2016, číslo 103, strana 3, fotografie. 

58.  JANOŠKOVÁ, Kateřina. Ve Vsetínské knihovně byli oceněni nejlepší mladí literáti 
Zlínského kraje. Naše Valašsko, 30. 5. 2016, číslo 22, strana 10, fotografie. 

59.  PV. Projekt z Nitry sblíží partnerská města včetně Kroměříže. www.parlamentnilisty.cz, 

13. 5. 2016. 

60.  ZEDNÍČKOVÁ, Daniela - KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Prvňáčky pasoval v Kroměříži zámecký 
knihovník. www.kromerizskydenik.cz, 27. 5. 2016. 

61.  KUČEROVÁ, Šárka. Z prvňáčků se pasováním stali skuteční čtenáři.  www.kromeriz.cz, 
31. 5. 2016. 

62.  PON. Podpoří výstavu. Týdeník Kroměřížska, 24. 5. 2016, ročník 15, číslo 21, strana 8. 

63.  BÁSEŇ o Karlu IV. zabodovala. Týdeník Kroměřížska, 7. 6. 2016, ročník 15, číslo 23, 
strana 10, fotografie. 

64.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knihovna Kroměřížska - červnový program. 

www.kromeriz.cz, 3. 6. 2016. 

65.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Přemýšlíte o práci v zemích EU? www.kromeriz.cz,  
2. 6. 2016. 

66.  UHERKOVÁ, Ivana. Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Týdeník Kroměřížska,  
14. 6. 2016, ročník 15, číslo 24, strana 10, fotografie. 

67.  BRABLÍKOVÁ, Kamila. Beseda v Knihovně Kroměřížska představí osudy. 
www.kromerizskydenik.cz, 8. 6. 2016. 

68.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Výstava Sdružení přátel výtvarného umění. 
www.kromeriz.cz, 15. 6. 2016. 

69.  SÍLEŠOVÁ, Jaroslava. Univerzita III. věku - akademické studium. www.mesto-

kromeriz.cz, 16. 6. 2016. 

70.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 7, strana 13. 



 

58 

71.  KUČEROVÁ, Šárka. Z prvňáčků se pasováním stali skuteční čtenáři.  Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 7, strana 6, fotografie. 

72.  TURISTICKÉ informační centrum vstoupilo do projektu s Českou televizí. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 7, strana 6, fotografie. 

73.  KUČEROVÁ, Šárka - SÍLEŠOVÁ, Jaroslava. Na studium není nikdy pozdě. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 7, strana 3, fotografie. 

74.  MAŠLAŇ, Pavel. Ředitelé příspěvkových organizací dostali odměny.  Týdeník 

Kroměřížska, 4. 7. 2016, ročník 15, číslo 27, strana 2. 

75.  MK. Letní provoz knihovny. Týdeník Kroměřížska, 19. 7. 2016, ročník 15, číslo 29, strana 
6. 

76.  MK. Výstava EU mýty. Týdeník Kroměřížska, 19. 7. 2016, ročník 15, číslo 29, strana 6. 

77.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 8, strana 13. 

78.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knihovna Kroměřížska myslí na čtenáře i o prázdninách. 
Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 8, strana 6, fotografie. 

79.  TZ. Východní sousedy představí Slovenské dny. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 8, strana 3, fotografie. 

80.  ZEDNÍČKOVÁ, Daniela. Habr zdobí osobnosti výtvarného umění. Kroměřížský deník,  
27. 7. 2016, číslo 174, strana 3, fotografie. ISSN 1801-9773. 

81.  STROM výtvarníků. Týdeník Kroměřížska, 16. 8. 2016, ročník 15, číslo 33, strana 6, 
fotografie. 

82.  UHERKOVÁ, Ivana. Zámoravští prvňáčci měli tu čest být pasováni mečem na čtenáře 
knihovny. Kroměřížský deník, 22. 6. 2016, číslo 146, strana 15, fotografie. ISSN 1801-
9773. 

83.  SOBEK, David. Pozvánka na výstavu. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 9, 
strana 14, fotografie. 

84.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 9, strana 13. 

85.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Pozor, v knihovně se mění výpůjční doba. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 9, strana 12. 

86.  DVOŘÁK, Petr. Virtuální univerzita III. věku. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 9, strana 12. 

87.  KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Moderní technologie usnadní půjčování knih. Kroměřížský 



 

59 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 9, strana 12. 

88.  STANĚK, Viliam. Evropský týden mobility již popatnácté v Kroměříži. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 9, strana 4, fotografie. 

89.  SÍLEŠOVÁ, Jaroslava. Změna otvírací doby Knihovny Kroměřížska.  www.mesto-

kromeriz.cz, 25. 8. 2016. 

90.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Prusko - rakouská válka v regionu.  www.kromeriz.cz,  
22. 8. 2016. 

91.  SÍLEŠOVÁ, Jaroslava. Změna otvírací doby Knihovny Kroměřížska.  www.kromeriz.cz, 
29. 8. 2016. 

92.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Jaromír Tomeček. www.kromeriz.cz , 1. 9. 2016. 

93.  (TS). Knihovna mění výpůjční dobu. Týdeník Kroměřížska, 6. 9. 2016, ročník 15, číslo 36, 
strana 6. 

94.  ZEDNÍČKOVÁ, Daniela - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Éra tabletů? Malí čtenáři knihovnám 
nescházejí. Kroměřížský deník, 8. 9. 2016, číslo 211, strana 1 a 3. ISSN 1801-9773. 

95.  MALÉŘOVÁ, Ludmila. Týden mobility bude bez aut a s mnoha sportovními aktivitami. 
Týdeník Kroměřížska, 13. 9. 2016, ročník 15, číslo 37, strana 7, fotografie. 

96.  LP. Knihovna žije - jubilejní Týden knihoven začíná ve Vsetíně. Okno do kraje, 2016, 
ročník 12, číslo říjen, strana 12. 

97.  KARÁSKOVÁ, Vendula. Slovenské dny v Kroměříži zahájí beseda s bývalými premiéry 
Petrem Pithartem a Jánem Čarnogurským. INFOnoviny, 2016, ročník 21, číslo 8, strana 
4. 

98.  RC. Týden mobility přinesl poučení, sportovní vyžití i podporu potřebným. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 10, strana 5, fotografie. 

99.  KARÁSKOVÁ, Vendula - KUČEROVÁ, Šárka. Slovenské dny v Kroměříži zahájí beseda s 
bývalými premiéry Petrem Pithartem a Jánem Čarnogurským. Známého – neznámého 
souseda představí Slovenské dny. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 10, 
strana 6, fotografie. 

100.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 10, strana 13. 

101.  KUČEROVÁ, Šárka. Seznamte se s fakty a mýty o schizofrenii. Kroměřížský zpravodaj, 
2016, ročník 13, číslo 10, strana 14. 

102.  KOPČIL, Libor. Nejvíc veřejnost zaujal pořad s Halinou Pawlowskou. Týdeník 

Kroměřížska, 4. 10. 2016, ročník 15, číslo 40, strana 6, fotografie. 



 

60 

103.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Nízkoenergetické domy z přírodních materiálů. 
www.kromeriz.cz, 3. 10.2016. 

104.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Burza knih. www.kromeriz.cz, 4.10.2016 . 

105.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Autorské čtení. www.kromeriz.cz, 5. 10. 2016. 

106.  KUČEROVÁ, Šárka. Prestižní ocenění za realizaci projektu biblioterapie získala Knihovna 
Kroměřížska. www.mesto-kromeriz.cz , 17. 10. 2016. 

107.  (DAK). Jevišovická knihovna má cenu. Brněnský deník, 17. 10. 2016, číslo 243, strana 6. 

108.  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Knihovna roku je v Kroměříži. Mladá fronta Dnes,  
17. 10. 2016, číslo 243, strana 15. ISSN 1210-1168 . 

109.  PV. Ministr Herman udělí knihovnické ceny. ww.parlamentnilisty.cz, 11. 10. 2016. 

110.  HRIDELJ. Kultura pro všechny. Nejlepší knihovny mají v Rapotíně nebo Kroměříži. 
www.CT24.cz, 13. 10. 2016. 

111.  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Ocenění Knihovna roku dostaly instituce z Rapotína a 
Kroměříže. www.prazsky.denik.cz, 13. 10. 2016.  

112.  PV -  HERMAN, Daniel. Ministr Herman: V dnešní odlidštěné době je nutné mezi lidmi 
propagovat čtení. www.parlamentnilisty.cz, 13. 10. 2016. 

113.  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Ocenění Knihovna roku dostaly instituce z Rapotína a 
Kroměříže. www.tyden.cz, 13. 10. 2016. 

114.  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Nejlepší knihovna. E 15, 14. 10. 2016, číslo 2240, strana 2. 

115.  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Titul pro nejlepší knihovnu míří do Rapotína. Mladá fronta 

Dnes, 14. 10. 2016, číslo 241, strana 5. ISSN 1210-1168. 

116.  MALÉŘOVÁ, Ludmila - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Knihovna plánuje samoobslužný provoz. 
Týdeník Kroměřížska, 18. 10. 2016, ročník 15, číslo 42, strana 8. 

117.  (EX). Knihovna Kroměřížska vyhrála 70 tisíc. Kroměřížský deník, 18. 10. 2016, číslo 244, 
strana 3. ISSN 1801-9773. 

118.  ZEDNÍČKOVÁ, Daniela. Slovenské dny v Kroměříži slibují ukázat neprozkoumané krásy 
země. Kroměřížský deník, 18. 10. 2016, číslo 244, strana 3. ISSN 1801-9773. 

119.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Slovensko mýma očima. www.kromeriz.cz, 17. 10. 2016. 

120.  KOŘÍNKOVÁ, Marcela. S trápením pomůže terapie knihou. Mladá fronta Dnes - Zlínský 

kraj, 21. 10. 2016, číslo 247, strana 18. ISSN 1210-1168. 

121.  ŽEŽULKOVÁ, Denisa. Festival Týden vědy a techniky AV ČR 2016 v Kroměříži. 
www.mojekromeriz.cz, 24. 10. 2016. 



 

61 

122.  (TS). Kroměřížská litera odhalí vztah dětí k literatuře. Týdeník Kroměřížska, 25. 10.2016, 
ročník 15, číslo 43, strana 8. 

123.  (TS). Ocenění knihovny. Týdeník Kroměřížska, 25. 10. 2016, ročník 15, číslo 43, strana 8. 

124.  -RED-. 7 knihoven roku 2016. Biblio, 2016, číslo 11, strana 2, fotografie. ISSN 1210-
0021. 

125.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 11, strana 13. 

126.  KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Vyhlášení soutěže pro mladé „psavce“ Kroměřížská litera. 
Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 11, strana 12. 

127.  KUČEROVÁ, Šárka. Prestižní ocenění za realizaci projektu biblioterapie získala Knihovna 
Kroměřížska. Kroměřížský zpravodaj, 2016, číslo 11, strana 1 a 2, fotografie. 

128.  ZEDNÍČKOVÁ, Daniela. Knihovna opět zpřístupní veřejnosti protiatomový kryt. 
Kroměřížský deník, 1. 11. 2016, číslo 255, strana 3. ISSN 1801-9773. 

129.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Autorské čtení. www.kromeriz.cz, 31. 10. 2016. 

130.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Strašidelná knihovna. www.kromeriz.cz, 2. 11. 2016. 

131.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Hudební akademie. www.kromeriz.cz, 2. 11. 2016. 

132.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Přehled akcí pořádaných v Knihovně Kroměřížska. 
www.kromeriz.cz, 2. 11. 2016. 

133.  ZEDNÍČKOVÁ, Daniela. Studenti v Kroměříži ukázali 3D tiskárnu nebo robopsa. 
Kroměřížský deník, 2. 11. 2016, číslo 256, strana 3. ISSN 1801-9773. 

134.  CHRÁST, Viktor Jr. - NESIBA, Ondřej. Telefony stále v bývalém protiatomovém krytu 
fungují. Mladá fronta Dnes - Zlínský kraj, 3. 11. 2015, číslo 261, strana 16. ISSN 1210-
1168. 

135.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Současné problémy Evropy a Ruska. www.kromeriz.cz,  
8. 11. 2016. 

136.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Vliv výživy na naše myšlení a chování. www.kromeriz.cz, 10. 
11. 2016. 

137.  KOPČILOVÁ, Monika. Prohlídka krytu je pro mnoho lidí nezapomenutelným zážitkem. 
Týdeník Kroměřížska, 15. 11. 2016, ročník 15, číslo 46, strana 11, fotografie. 

138.  SOBEK, David. Příběhy Kroměřížských náměstí XII.: Náměstí Hanácké a Slovanské. 
Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 12, strana 11, fotografie. 

139.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 



 

62 

číslo 12, strana 11. 

140.  AKTUALITY z Klubu seniorů : SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 1 KROMĚŘÍŽ. Kroměřížský 

zpravodaj, 2016, ročník 13, číslo 12, strana 14, fotografie. 

141.  LR. Sváteční prosincová nabídka v Kroměříži. Kroměřížský zpravodaj, 2016, ročník 13, 
číslo 12, strana 12-13. 

142.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Už je tu zas adventní čas. www.kromeriz.cz, 21. 11. 2016. 

143.  ZEDNÍČKOVÁ, Daniela. O adventní výrobky seniorů byl opět zájem. Podívejte se. 
www.kromerizsky.denik.cz, 24. 11. 2016. 

144.  KROMĚŘÍŽSKO dnes. Kroměřížský deník, 26. 11. 2016, číslo 276, strana 1. ISSN 1801-
9773. 

145.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Fakta a mýty o schizofrenii. www.kromeriz.cz, 30. 11. 2016. 

146.  DĚTI ze Základní školy Zámoraví Kroměříž obdivovaly práci studentů COPT. Kroměřížský 

deník, 5. 12. 2016, číslo 283, strana 17. ISSN 1801-9773. 

147.  DĚTI obdivovaly práci studentů. Týdeník Kroměřížska, 6. 12. 2016, ročník 15, číslo 49, 
strana 10, fotografie. 

148.  KOPČILOVÁ, Monika. Více knih pro děti. Týdeník Kroměřížska, 6. 12. 2016, ročník 15, 
číslo 49, strana 8. 

149.  KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Černá Hora má hory bílé. www.kromeriz.cz, 6. 12. 2016. 

150.  PACINOVÁ, Zuzana - KAŠPÁRKOVÁ, Šárka. Biblioterapie pomáhá. Veřejná správa, 2016, 
ročník 27, číslo 24, strana 9, fotografie. ISSN 1213-6581. 

151.  KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Když vidím člověka, kterému jsem pomohla, má to pro mě 
smysl. Veřejná správa, 2016, ročník 27, číslo 24, strany 10-11, fotografie. ISSN 1213-
6581. 

 


