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Úvod

Úvod
Rok 2017 přinesl Městské knihovně Sedlčany již podruhé (2009,
2017) ocenění ministra kultury.
Městská knihovna Sedlčany v roce 2016 získala titul Městská knihovna roku. V roce
2017 práci knihovny ocenil ministr kultury Daniel Herman, který ji v kategorii
významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
udělil diplom za výjimečnou formu spolupráce knihovny a školy rozvíjející čtenářskou
gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu.
Tohoto ocenění si velmi vážíme.
Při této příležitosti také místostarosta města Ing. Miroslav Hölzel, společně
s ředitelkou knihovny, předal nové Městské knihovně roku 2017 dort z hermelínu
a lučiny se znakem města. Dort vytvořila paní Lenka Mašková, ten spolu
s propagačními materiály putoval do moravského Slavičína.
Cena Knihovna roku 2017 (výňatek z tiskové zprávy MK ČR)
05.10.2017 16:10|MINISTERSTVO
V Zrcadlové kapli Klementina dnes byla po patnácté slavnostně udělena cena
Ministerstva kultury Knihovna roku 2017.
Ceny v různých kategoriích předal vítězným knihovnám ministr kultury Daniel
Herman.
"S radostí jsem předal ocenění knihovnám, které si uvědomují, že jejich posláním je
především budovat vztahy: Vztah čtenářů ke knize, vztah komunity k místní kultuře,
vztah lidí k místu, kde žijí. Letošní ročník vyzdvihl právě tento komunitní rozměr
knihoven, které výrazně překročily rámec prostého budování knihovního fondu
a správy výpůjček. Stávají se místem, které spojuje lidi různých generací, lidi
handicapované se zdravými, starousedlíky s nově přišedšími. Mám z toho upřímnou
radost a oceněným ze srdce blahopřeji."
Ocenění je udělováno k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví
v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních
služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.
V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Krajská vědecká knihovna
v Liberci za dlouholetou úspěšnou realizaci projektu Děti čtou nevidomým dětem
podporujícího čtenářství u dětí základních škol a jejich výchovu k solidaritě,
diplomem pak Městská knihovna Sedlčany za výjimečnou formu spolupráce knihovny
a školy rozvíjející čtenářskou gramotnost a akcentující význam knihoven ve
vzdělávacím procesu.
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5. 10. 2017 Klementinum, Zrcadlová kaple: Předávání ocenění a poděkování
(Foto: E. Hodíková)

5. 10. 2017 Klementinum, Zrcadlová kaple: Čekání na vyhodnocení
(Foto: E. Hodíková)
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5. 10. 2017 Městská knihovna Sedlčany: Před odjezdem
(Foto: archiv knihovny)

5. 10. 2017 Klementinum, Zrcadlová kaple: Dort putoval do Slavičína
(Foto: E. Hodíková)
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Knihovna v číslech

Knihovna v číslech
2016

2017

7 194

7 108

2 146

2 323

668

789

61 031

70 104

49 677

48 825

33 785
3 348
5 855
6 689

32 303
2 989
6 974
6 559

11 354

21 279

664

667

248
416

244
423

109 948

82 605

80 425
25 716
3 480
327

59 458
19 999
2 670
478

54 410

54 368

Přírůstek knihovního fondu

1 429

1 316

Úbytek knihovního fondu

2 553

1 358

Velikost obsluhované populace
pokles oproti roku 2016 o 86

Registrovaní uživatelé
nárůst oproti roku 2016 o 177
- z toho do 15 let

Počet návštěvníků
nárůst oproti roku 2016 o 9 073

- z toho fyzické návštěvy
- knihovny
- internetu
- kulturních akcí
- vzdělávacích akcí

- z toho on-line návštěvy
Akce v knihovně
nárůst oproti roku 2016 o 3
- kulturní akce
- vzdělávací akce

Výpůjčky
pokles oproti roku 2016 o 27 343
- knihy
- periodika
- zvukové
- ostatní

Stav knihovního fondu k 31. 12.
pokles oproti roku 2016 o 42
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Knihovna a novinky

Knihovna a novinky
Výročí knihovny
135. výročí založení knihovny aneb Slavíme s Jácíčkem a Fulghumem
„Z pramenů, které se z počátků sedlčanské knihovny dochovaly, je zřejmé, že o její
založení bylo usilováno již před rokem 1882. V roce 1881 předložil sedlčanský děkan
František Pomajzl okresnímu hejtmanství žádost o povolení nového spolku s názvem
Občanská beseda, které naštěstí dostal. Slavnostní zahájení činnosti spolku, jehož
prvním předsedou se stal Emil Němeček a který sídlil v hotelu U Zlatého soudku
(pozdější Zlatá koruna), se konalo 29. května 1882. V srpnu téhož roku předložil
výbor Občanské besedy městskému úřadu žádost o vydání jistiny na 100 zlatých pro
zřízení knihovny. Počátkem roku 1883 byl již vypracován knihovní řád a od roku 1888
dostávala knihovna od města pravidelný roční příspěvek 20 zlatých na vazbu
a převazbu knih. Knihovna byla umístěna v zasedací síni obecního zastupitelstva ve
staré radnici a postupně se měnila ze spolkové na veřejnou.
Dne 4. října 1896 začala knihovna se soustavným půjčováním knih veřejnosti, a to
každou neděli od 13 do 15 hodin. Zájemci měli k dispozici 53 druhů časopisů a 670
svazků knih.“
Tyto počátky jsou již pouhou historií, kterou si rádi, vždy jednou za pět let,
připomínáme. Od této doby se však knihovna zásadně proměnila. Před 65 lety se
zprofesionalizovala a od roku 2001 píšeme historii rodinné knihovny. Před 10 lety
vzniklo při knihovně komunitní Centrum Lukáš. Knihovna dnes nabízí své služby
41 hodin týdně. Zájemci mají k dispozici 145 druhů periodik, 52 676 knih, 603
audioknih, 726 zvukových knih pro nevidomé, 236 hudebnin a 117 stolních her.
Program oslav 14. 10. 2017:
Do knihovny za pohádkou aneb Slavíme s Jácíčkem
16 hod. Městská knihovna Sedlčany, představení pro rodiny s dětmi
HALÓ, JÁCÍČKU!
Pohádka dle oblíbené knížky Daisy Mrázkové o tom, jak si zajíček s veverkou svým
kamarádstvím udělali svět krásnější a že ho takový můžete mít i vy.
Vystoupili členové nezávislé divadelní společnosti Kejklíř.
Do kina na LiStOVáNí aneb Slavíme s Fulghumem
20 hod., Kino KDJS Sedlčany
Robert Fulghum jako Opravář osudů na turné po ČR a představení z knihy
CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL?
Americký spisovatel Robert Fulghum se vrátil do Česka, aby vyjel s projektem
LiStOVáNí představit svou novou knihu Opravář osudů. Viděli jsme také divadelní
představení z knihy Co jsem to proboha udělal? a poté jsme měli možnost si
s Robertem Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy. Několik z jeho titulů
se na místě prodávalo.
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Luděk Richtr a Věra Čížkovská v představení Haló, Jácíčku!
(Foto: archiv knihovny)

Robert Fulghum, Martin Plechatý ze sedlčanského gymnázia jako tlumočník a zcela
naplněné sedlčanské kino před představením
(Foto: archiv knihovny)
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Autogramiáda po představení
(Foto: archiv knihovny)

Úspěchy
Certifikát za dlouholetou spolupráci a čestné uznání
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již od roku 2007 celostátní
akci Den pro dětskou knihu. Tento nápad se zrodil v Městské knihovně v Děčíně.
Termín je stanoven na sobotu před 1. nedělí adventní a Městská knihovna Sedlčany
se k této kampani přihlásila od samého počátku. Chtěli jsme však akci pojmout trošku
netradičně. Od prvního ročníku jsme ji tedy spojili s pokusy o rekord. Za účasti
Agentury Dobrý den z Pelhřimova se každoročně pokoušíme na sedlčanském
náměstí o vytvoření nového rekordu. V roce 2016 jsme vytvořili již desátý v řadě.
Tento certifikát nám byl slavnostně předán na Staroměstském náměstí v Praze.
V Pelhřimově, který bývá označován za hlavní město českých rekordů, se
uskutečnila v pátek 9. a v sobotu 10. června 2017 akce, která je největší svého druhu
v Evropě. Na 27. ročník multikulturního festivalu rekordů a kuriozit jsme byli pozváni
také my, abychom převzali v sobotu v 11 hodin od prezidenta Agentury Dobrý den
Miroslava Marka na hlavním pódiu čestné uznání. Toto ocenění patří všem, kteří
s námi na náměstí chodí a pomáhají nám rekordy uskutečňovat.
Nutno ještě zdůraznit, že bez partnerů bychom tak veliké „sousto“ nezvládli. Od
začátku je nám po boku regionální novinářka Marie Břeňová a spolu s ní nejprve
týdeník Sedlčanský kraj a od roku 2013 Příbramský deník. Třetím partnerem nám
v prvním ročníku byl Marimba Club, ve druhém ročníku TJ Tatran Sedlčany a od
třetího ročníku klub Velká Kobra. Bránu pro rekord výtvarně ztvárňuje Petr Sůsa
a všechny ročníky moderoval Jaroslav Repetný. Na kapelu po celou dobu finančně
přispívá STROS Sedlčany. Akce se koná pod záštitou a s podporou města Sedlčany.
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Citace z certifikátu:
„Pracovníci Městské knihovny Sedlčany se ve spolupráci s dalšími subjekty stali díky
organizátorské nápaditosti a umění získat podporu a součinnost s širokou veřejností
v průběhu let 2007-2016 každoročně držiteli nového českého rekordu. Tato
mnohaletá série pozoruhodných hromadných akcí s prvky národních tradic následně
vstoupila i na stránky České knihy rekordů.“

10. 6. 2017 Pelhřimov: Na plátně zleva Sedlčaňáci přebírající certifikát – Blanka Tauberová,
Jaroslav Repetný (Velká Kobra) a fotící Marie Břeňová. V popředí prezident Agentury Dobrý
den Miroslav Marek
(Foto: M. Břeňová)

Diplom souboru Literární prádelna
Čtenář na jevišti je projektem kampaně Rosteme s knihou. Projekt motivuje děti
a mladé lidi k četbě knih a přibližuje jim řadu možností práce s textem. Projektu se
účastní zejména ZUŠ a ZŠ, ale i některé knihovny. V roce 2017 se se svým
programem přihlásilo 86 skupin dětí z celé republiky. Klub Literární prádelna, který
působí při naší knihovně, porota vybrala mezi 5 nejinspirativnějších skupin. Ty
14. 12. 2017 vystoupily se svou inscenací v divadle Minor v Praze. Knihovnice Jana
Roškotová s děvčaty nastudovala Listování z knihy Řvi potichu, brácho. Děvčata se
při té příležitosti setkala i s autorkou knihy Ivonou Březinovou. Ta již u příležitosti
premiéry v Sedlčanech napsala děvčatům dopis, protože se nemohla premiéry
zúčastnit. V Minoru vysoce ohodnotila kvalitu scénáře, který napsala Jana
Roškotová, i vystoupení členek Literární prádelny.
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Dopis Ivony Březinové k premiéře pořadu:
Ahoj do Sedlčan!
Dozvěděla jsem se, že jste se ujali mé knížky Řvi potichu, brácho a budete ji uvádět
jako Listování. Mám z toho obrovskou radost a děkuju vám za to.
Moc dobře si uvědomuju, že ponořit se do tohohle příběhu není vůbec lehké. Nebylo
snadné ho napsat. Studium problému bylo náročné a samotné psaní emocionálně
vysilující. Umím si představit, že není snadné ho číst, natož nahlas a pro jiné
posluchače. Takže před vámi všemi smekám.
Já jsem původně neměla v úmyslu psát o autismu. Nemám s ním osobní zkušenost.
Ale v nakladatelství Pasparta, které vydává publikace o poruchách autistického
spektra, znali moje Holky na vodítku a oslovili mě, zda bych o tomhle tématu
nenapsala příběh. Takže to byla výzva. Velká výzva.
Tři roky jsem kolem autismu kroužila. Přečetla jsem spoustu publikací, chodila jsem
na konference, na setkání odborníků i lidí, kteří tento problém mají. Navštívila jsem
školu, která ve velké míře autisty integruje, mluvila jsem s učiteli a psychology.
Postupně jsem tak autismus poznávala a učila se ho chápat. Po třech letech jsem
měla pocit, že pořád nic nevím. Ale už to nešlo dál odkládat, tak jsem se v létě
zavřela u počítače a skočila jsem do toho příběhu po hlavě. Věděla jsem, že za mnou
budou stát psychologové z Národního ústavu pro autismus (NAUTIS – dříve APLA).
A že mi případné nesmysly z příběhu vyškrtnou. Ale jim se to líbilo a já měla
obrovskou radost, že jsem to dokázala.
Příběh není určený přímo autistům, ale jejich spolužákům, sourozencům, kamarádům
a všem, kteří takového člověka znají, ale nerozumí mu. Možná i vy teď budete lépe
chápat lidi, kteří se chovají trochu jinak. Možná teď víc porozumíte i sami sobě,
protože v každém z nás je možná maličký kousek autisty. A díky vašemu Listování
se tohle poznání, co znamená žít s poruchou autistického spektra, dostane k dalším
lidem. Tak ještě jednou – díky a ať je váš život čím dál bohatší!
Vaše Ivona Březinová

14. 12. 2017 Minor Praha: Děvčata se nebála a představení mělo úspěch
(Foto: archiv knihovny)
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14. 12. 2017 Minor Praha: Ivoně Březinové se představení moc líbilo
(Foto: archiv knihovny)

14. 12. 2017 Minor Praha: … a vyfotili jsme se i s Lukášem Hejlíkem
(Foto: archiv knihovny)
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Diplom ministra kultury
Toto ocenění nesmí chybět ve výčtu našich úspěchů. Více se o něm můžete dočíst
v úvodu této výroční zprávy na str. 5.
Den pro dětskou knihu a zahájení adventu v Sedlčanech aneb Další ze
sedlčanských rekordů
V jedenáctém ročníku této celostátní akce (Den pro dětskou knihu) jsme se rozhodli
opět překonat rekord, a to v kategorii Nejvíce lidí v kulichu s bambulí. V databance
českých rekordů byl již obdobný rekord evidován. Jeho nositelem byla firma VSP
DATA, a. s., (297 lidí se zimními čepicemi na hlavě) a uskutečnil se 21. 12. 2012.
A podařilo se! Na sedlčanském náměstí 2. 12. 2017 Sedlčanští opět zabodovali. Byl
vytvořen nový rekord a branou prošlo 893 lidí (rekordní počet za jedenáct ročníků).
Po našem rekordu byl zapsán prezidentem Agentury Dobrý den Miroslavem Mackem
ještě jeden rekord. Knihovně se podařilo vypátrat i nejmladší českou spisovatelku,
která překonala stávající rekord evidovaný databankou. Její knížku Miky
a dobrodružství s autíčkem (vydalo nakladatelství No Limits Art) jsme nejenom
zapsali do knihy rekordů, ale také pokřtili na sedlčanském náměstí. Kmotry
samozřejmě nemohl být nikdo jiný než naši několikanásobní mistři světa a Evropy
v aerobiku Michaela Zelenková a Luboš Hanus. Na křest přijela až z Brna jedna
z našich nejlepších ilustrátorek Markéta Vydrová, která knížku ilustrovala, a také
Bářin tatínek spisovatel, scénárista a nakladatel David Laňka. Nálada byla skvělá
i díky výborné kapele Repete.
Kulichové téma nás samozřejmě nenechalo chladnými a doplnili jsme je ještě soutěží
pro party, skupiny, kolektivy, rodiny… O nejhezčí skupinový kulich. V této soutěži
vyhrály sedlčanské knihovnice, těm kulichy už v červenci uháčkovala Blanka
Tauberová.
Na závěr pracovnice Regionálního informačního střediska slavnostně rozsvítily
vánoční strom. Zároveň představily veřejnosti i nově otevřené prostory na náměstí.
Spolu se sedlčanskými ochotníky a s dobrovolníky jsme vytvořili Adventní průvod.
Ten čítal již více než 30 adventních postav a poprvé se do něj promítl opravdu celý
adventní čas, od postavy sv. Martina až po Tři krále. V té době s námi na náměstí
bylo již nejméně patnáct set lidí.
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… a stále počítáme…
(Foto: archiv knihovny)

Křest knížky Báry Laňkové – zleva Bára, kmotra Míša, členky Literární prádelny drží knížku,
kmotr Luboš, Blanka Tauberová
(Foto: archiv knihovny)
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Knihovnice s nejhezčími skupinovými kulichy
(Foto: archiv knihovny)

Návštěvy zahraničních spisovatelů
Díky projektu Lukáše Hejlíka LiStOVáNí jsme v roce 2017 v Sedlčanech přivítali
opravdu vzácné hosty. Dokonce nás poprvé v historii navštívily
i slavné zahraniční literární osobnosti. Hned v lednu přijela ze Švýcarska Eva
Lustigová se svým synem Světem na představení Láska a tělo. Vzhledem k tomu, že
se jim v knihovně opravdu líbilo, pozvali ředitelku knihovny v listopadu na premiéru
hry Nemilovaná do divadla Kolowrat v Praze. V červnu jsme se setkali s kultovním
americkým spisovatelem C. D. Paynem a v září s dětskou psycholožkou a speciální
pedagožkou Torey L. Hayden. V říjnu na oslavách výročí knihovny jsme přivítali
Roberta Fulghuma.
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V kanceláři – zprava Eva Lustigová, Blanka Tauberová a Svět
(Foto: M. Břeňová)

V kanceláři – zleva Jiří Ressler, Blanka Tauberová, studentka gymnázia (tlumočnice) Marie
Svobodová, Věra Hollá a v popředí C. D. Payne
(Foto: M. Břeňová)
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Torey L. Hayden od sedlčanské knihovny dostala Řád srdce, který speciálně pro tuto
příležitost navrhla a upaličkovala M. M. Milotová
(Foto: archiv knihovny)

21

Nové programy
Kvízování
Od ledna 2017 pro návštěvníky připravujeme vědomostní soutěže a kvízy pro
dospělé. Každý měsíc je naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové.
Na konci měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá
ocenění.
Zahraniční výlet pro studenty Virtuální univerzity třetího věku (VU3V)
V květnu 2017 jsme poprvé vyjeli na výlet do zahraničí. Lákalo nás vydat se po
stopách Marie Terezie, která slavila významné výročí. Úžasný výlet pro nás připravil
Vladimír Voráč a pozvali jsme na něj studenty Virtuální univerzity třetího věku.
Článek Emilie Roškotové pro radniční zpravodaj:
Vídeň a Marie Terezie
Dne 7. května zorganizovala sedlčanská knihovna hezký zájezd do města na Dunaji,
Vídně, kde jsme navštívili zámek Schönbrunn. Zámek patří k nejvýznamnějším
kulturním památkám Rakouska a nyní, s jubilejní výstavou Maria Terezia – mocná
panovnice, česká královna, matka a reformátorka, připomíná 300 let od narození této
císařovny. Památky zde jsou vzpomínkou na císařské období, kdy Vídeň vládla celé
rakousko-uherské říši. V zrcadlovém sále hrál i malý šestiletý Wolfgang Amadeus
Mozart jako zázračné dítě. Prohlédli jsme si i rozsáhlý park s kouzelnou fontánou, je
tam i zoologická zahrada, labyrint, Pouštní i Motýlí dům a také překrásná stavba
Gloriette s výhledem na panorama Vídně. Zájezdu jsme se zúčastnili i my staří
i starší studenti VU3V a spolu s ostatními obdivovali krásné barokní paláce, z nichž
vznešenost a upravenost je patrná na první pohled.
Podívali jsme se do gotické katedrály sv. Štěpána, kostela Minoritů, sv. Petra. Prošli
jsme celé centrum a viděli radnici, muzeum umění, Hofburk a bylo toho moc z krásné
Vídně s bohatou historií.
Nezapomnělo se ani na novou architekturu v podobě domu postaveného v různých
stylech, který nemá rovné ani pravidelné linie – Hundertwasserhaus.
Konec výletu byl v Pratru, v zábavní části parku s fantastickými pouťovými atrakcemi
a obřím ruským kolem.
Na závěr chci poděkovat knihovně za báječný nápad, výlet byl poučný a na krásnou
Vídeň nezapomeneme.
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Zájezd do Vídně pod taktovkou Vladimíra Voráče
(Foto: archiv knihovny)

Interiér
Nové pódium
V září 2017 se podařilo nahradit poškozené a nefunkční pódium pódiem novým.
Stalo se tak díky úspoře finančních prostředků (energie + rezervní fond) a výsledek
nás těší.

14. 9. 2017 Loučení se starým…
(Foto: archiv knihovny)
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14.-15. 9. 2017 Přivítání nového…
(Foto: archiv knihovny)

ICT
V lednu 2017 byly zakoupeny dvě nové tiskárny náhradou za tiskárny poškozené.

Ekonomika
Od března 2017 podléhá knihovna Elektronické evidenci tržeb (EET). Tato povinnost
se vztahuje pouze na komisní prodej.

Knihovní řád a ceník
Změna ceníku
V souvislosti se zdražením poštovních služeb byl od února změněn ceník knihovny.
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Výběr
nejúspěšnějších
akcí

Výběr nejúspěšnějších akcí
V průběhu roku jsme se zúčastňovali celostátně vyhlašovaných akcí –
Březen – Měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den poezie, Den pro
dětskou knihu. Zároveň jsme se však věnovali i nejrůznějším výročím a žhavým
tématům současnosti.
Naše nejúspěšnější akce v roce 2017:
Leden:
FotoFlegmatici Sedlčany podeváté – výstava fotoklubu.
Láska a tělo (Arnošt Lustig) – LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Barborou
Jánovou. Zúčastnila se dcera Arnošta Lustiga Eva a jeho vnuk Svět.
Únor:
Hugo a jeho velký objev – motivační program pro ZŠ.
Moje řeč: Fejtónky dobré češtiny – autorské čtení spolku Dobrá čeština.
Prezentace lehce – soutěž pro ZŠ a SŠ tentokrát na téma Koukej, tady žiju!
Březen:
Diagnóza: učitelka – křest knihy Gabriely Falcové. Na knižní křest prvotiny
dublovické učitelky se sešlo více než 160 lidí. Kmotrami knihy se staly herečka Jitka
Smutná a ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Jana Roškotová s Alenou Budkovou
připravily pro tuto příležitost z této knihy Listování.

Kmotry Jitka Smutná a Blanka Tauberová
(Foto: archiv knihovny)
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Čtenář roku 2017 - nejlepší čtenářská babička (Březen – Měsíc čtenářů) –
vyhlášení sedlčanského čtenáře roku. Nejlepší čtenářskou babičkou se jednoznačně
stala Maří Magdalena Milotová. V programu nazvaném Sedlčanské in babičky o sobě
vyprávěly nominované babičky, podělily se i o své vyzkoušené recepty a vystoupila
děvčata z Literární prádelny s Listováním z knihy Olgy Černé Klárka a 11 babiček.
Ceny babičkám předal František Vácha, majitel Špýcharu Drážkov.

Maří Magdalena Milotová, Blanka Tauberová a František Vácha
(Foto: archiv knihovny)

Rok s krajkou VI. – výstava Krajkového klubu; tentokrát věnovaná významnému
výročí krajkářky Ivy Proškové.
Jak se žije a čte lidem s handicapem – projekt pro 1. ZŠ Sedlčany; setkání žáků
7. tříd s Pavlem Hejhalem, členem Celosvětového sdružení malířů malujících ústy
a nohama.
Růže pro Marii Š. – přehlídka mluveného slova v kategorii souborů a dospělých.
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Soubor ZUŠ Sedlčany
(Foto: archiv knihovny)

Noc s Andersenem – 31. 3. 2017 s námi v knihovně nocovali jako v předchozích
létech nejúspěšnější soutěžící v Čtenářské lize.
Duben:
Léčivé koření – přednáška Jany Arcimovičové
Listování po knihovnicku – Listování z knížky Ivony Březinové Řvi potichu, brácho
(Literární prádelna) a Gabriely Falcové Diagnóza: učitelka (knihovnice Alena a Jana).
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Jana, Alena a Diagnóza…
(Foto: archiv knihovny)

Duchovní bytost jménem člověk – křest knížky Heleny Pejšové.

Igor Chaun a manželé Pejšovi
(Foto: archiv knihovny)
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Květen:
Výstava ZUŠ Sedlčany
Na Zvěřinec za Máchou (Máj ve znamení Máchy aneb Máchovým krajem je
i Sedlčansko) – pochod na zříceninu hradu Zvěřinec konaný od roku 2010 vždy
1. května.
Výlet do Vídně
15. májový poetický podvečer (Máj ve znamení Máchy aneb Máchovým krajem je
i Sedlčansko) – přehlídka vítězů regionálních recitačních soutěží.
Noc v Lázních v Ráji – autorské čtení Richarda Medka a Ilji Kučery ml.
Červen:
Turné v hajzlu / C. D. Payne v Sedlčanech – LiStOVáNí v podání Věry Hollé, Jiřího
Resslera a C. D. Payna.
Už víme, jak to dopadlo (Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být
otrava ani nuda) – vyhodnocení dlouhodobé soutěže pro děti Čtenářská liga aneb
Hrajeme fair play (13. ročník, téma Spolky, spolky pro kluky a holky). Tentokrát ceny
předávala ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Součástí programu bylo vystoupení
spolku Našlose.
Krčínova slavnost pro prvňáčky (Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny
nemusí být otrava ani nuda) – ukončení celoročního projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka a slavnostní pasování všech sedlčanských prvňáčků na
čtenáře. Pasování, tak jako každý rok, provedl regent Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan
v podání místostarosty města Ing. Miroslava Hölzela.
Píšťaly a struny znějící – houslový (Eva Mayerová) a varhanní (Veronika
Vejmelková Zemanová) koncert se uskutečnil v chrámu sv. Martina v Sedlčanech.
Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky (Měsíc pro rodinu aneb Rodinné
prázdniny nemusí být otrava ani nuda) – program pro celé rodiny se konal na
náměstí a nejvíce jsme si užívali vystoupení Kamýčku a Našlose – Kašpárek
z Kejchalovic.
Do spolků bez okolků – ukončení celoročního projektu se ZŠ Konečná.
Červenec – srpen
20 let Kamýčku – výstava k významnému výročí folklórního souboru.
Září:
Zvíře – LiStOVáNí s Pavlem Oubramem, Věrou Hollou a Torey L. Hayden.
Fotbálek aneb Loučení s létem – uzavření 13. ročníku Čtenářské ligy fotbalovým
utkáním mezi týmem čtenářů a týmem spisovatelů a ilustrátorů na sedlčanském
stadionu.
Říjen:
135. výročí založení knihovny aneb Slavíme s Jácíčkem a Fulghumem – slavili
jsme celý den – v knihovně i v kině, které jsme zcela zaplnili.
Fotografické vzpomínky Zdeňka Šimka – výstava amatérských fotografií.
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Živé knihy – Sedlčanské spolky – známe je? (Týden knihoven 2017) – setkání
našich „živých knih“ se žáky i s veřejností. Živými knihami byli Pavel Žak, Milan Kubů,
Jiří Dundr a Jaroslav Repetný.
Malí spisovatelé, malí ilustrátoři – vyhodnocení soutěže pro 4. třídy. Ceny
předávala a s dětmi pobesedovala redaktorka Šárka Krejčová.
Seminář pro učitele a knihovníky o literatuře pro děti a mládež – přednáška
PhDr. Šárky Krejčové pro učitele a knihovníky.
Národní obrození I. a II. – přednášky Pavla Šidáka.
Listopad:
Bludištěm stínů (Den poezie v roce 2017 s mottem Labyrint světa) – oblíbený
lampiónový průvod od knihovny do parčíku Pod Duby doplněný vystoupením
místních muzikantů.
Králičí hop v knihovně – trenérka králičích šampiónů Karolína Milotová a její
asistentka Natálie Milotová nám ukázaly opravdu specifický druh sportu.
Prosinec:
Den pro dětskou knihu a zahájení adventu v Sedlčanech aneb Další ze
sedlčanských rekordů – veliká sobotní akce pro veřejnost, která se konala již
pojedenácté. Z programu: rekord v kategorii Nejvíce lidí v kulichu s bambulí, křest
knihy Barbory Laňkové Miky a dobrodružství s autíčkem, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a adventní průvod.
Patchwork nás baví – výstava výrobků členek Patchworkového klubu.
Závěrka (Miloš Urban) – LiStOVáNí v podání Petry Bučkové, Lukáše Krále a Miloše
Urbana.
Mikulášské a čertovské nadělení – tradiční návštěva čerta a Mikuláše ve
spolupráci se spolkem Velká Kobra.
O velrybě ze Sedlčan – křest CD audioknihy a pracovního sešitu Markéty Vítkové.

Zleva Markéta Vítková, kmotra Emílie Zámečníková, Jana Roškotová a kmotr sv. Mikuláš
(Jaroslav Repetný)
(Foto: archiv knihovny)
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Projekty

Projekty
Městská knihovna Sedlčany se v roce 2017 účastnila grantových programů
vyhlášených v rámci fondů Ministerstva kultury ČR.
Projekty 2017

Získaná dotace - Kč

Sedlčanská zvuková knihovna
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR)

10 000,00

Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád
(13. ročník)
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR)

20 000,00

Co jíst víme, ale VÍME I CO ČÍST?! (3. ročník)
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR)

10 000,00

Česká knihovna
(Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva
kultury ČR)

9 601,00

Databáze
(Národní knihovna ČR – konsorcium knihoven, VISK 8)

28 556,00

Sedlčanská zvuková knihovna
Hlavním cílem projektu bylo rozšířit stávající fond zvukové knihovny pro nevidomé
a slabozraké občany i pro občany s jiným postižením. Tento cíl byl beze zbytku
naplněn a projekt uskutečněn přesně tak, jak byl předložen.
V dalších letech je třeba myslet na neustálé doplňování tohoto fondu, protože zájem
o jeho využití se stále zvyšuje.
Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád (13. ročník)
V tomto obsáhlém komunitním projektu se skrývají veškeré aktivity, které knihovna
pořádá s úmyslem podporovat čtenářství, a to pro všechny věkové kategorie.
K některým aktivitám není třeba finančních prostředků – využíváme k nim vlastní
potenciál, dárce nebo dobrovolníky, ale některé aktivity se bez finanční podpory
Ministerstva kultury ČR nemohou uskutečnit. Zdánlivě je předkládaný projekt stále
stejný, ale liší se v jednotlivých podprojektech, které se každoročně tvoří nově. Jsme
rádi, že se nám 13. ročník projektu díky podpoře MK ČR podařilo naplnit beze
zbytku. Vždy nás znovu překvapí, kolik akcí se v rámci projektu zrealizuje, a to za
poměrně nízkou částku. S velikým ohlasem (i mediálním) se setkávají zejména naše
aktivity pro celou rodinu. V tomto stručném hodnocení se však zabývám pouze
akcemi, které byly nějakým způsobem z projektu finančně podpořeny. Nemohu se
zabývat akcemi všemi, protože by hodnocení obsahovalo několik stran.
V měsíci květnu se podařilo uskutečnit autorské čtení pro studenty gymnázia
(dopoledne) a pro veřejnost (večer) se spisovateli Iljou Kučerou ml. a Richardem
Medkem. Spisovatelé četli z knih Ta noc se nejspíš nevrátí a Lázně v ráji. Hovořili
však nejen o knihách, ale i o sobě a o světě kolem nás.
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Další setkání s knihou jsme pro veřejnost naplánovali na 14. října. Návštěvníci zhlédli
divadelní představení na motivy knihy Daisy Mrázkové Haló, Jácíčku v podání
Divadelní společnosti Kejklíř. Tato kultovní kniha několika generací dětí se stále těší
veliké oblibě.
V měsíci červnu (od roku 2008) v rámci tohoto projektu pořádáme kampaň – Měsíc
pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být otrava ani nuda. Od roku 2010 se
v tomto měsíci snažíme o vytvoření nové tradice – Svatojanské noci. Společně
chodíme od knihovny na náměstí, tam je večerní program se zvyky patřícími
k tomuto období. Součástí programu je i představení. To letošní se jmenovalo
Kašpárek Tabákov z Kejchalovic. Klasické loutkové představení spolku Našlose
doslova okouzlilo děti i dospělé diváky.
Z projektu byly také podpořeny naše tradiční akce – Čtenářská liga (odměny), Malí
spisovatelé a ilustrátoři (odměny), Vítání občánků (leporela), Májový poetický
podvečer (odměny), Soutěž sečtělých řízků (odměny) a Prezentace lehce (odměny).
Dále jsme opět z projektu podpořili naši aktivitu pro všechny sedlčanské prvňáčky. Ta
obsahuje šest setkání na podporu čtenářství během školního roku
a považujeme ji za hodně důležitou (beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem pro
všechny sedlčanské první třídy, dokoupení Knížek pro prvňáčka, vyrobení buttonů
s nápisem Pozor čtenář).
Besedu pro všechny sedlčanské páté třídy spojenou s vyhodnocením soutěže Malí
spisovatelé a Malí ilustrátoři jsme uskutečnili 19. 10. 2017. S dětmi si o své práci
redaktorky, ale i o nových knížkách pro děti povídala PhDr. Šárka Krejčová.
Naší „nejmasovější“ aktivitou nejen v rámci tohoto projektu je Den pro dětskou knihu.
Tu spojujeme nejen s touto společnou akcí knihoven, ale i s vytvořením rekordu na
sedlčanském náměstí. Rekord je zapsán do České knihy rekordů (v roce 2017 jsme
rekord vytvořili ve dvou kategoriích: Nejvíce lidí v kulichu s bambulí a Nejmladší
česká spisovatelka, které vyšla tištěná kniha) a se zahájením adventu v Sedlčanech.
V roce 2017 se křtila na náměstí kniha pro děti devítileté Barbory Laňkové. Knížka
Miky a dobrodružství s autíčkem byla zapsána do České knihy rekordů. K tomu
všemu hrála kapela, rozsvítil se sedlčanský vánoční strom a náměstím prošel
adventní průvod. Této akce se zúčastnilo okolo 1500 lidí.
Všechny akce je také nutné propagovat, proto byl zakoupen i papír a tonery.
Většina akcí a aktivit je zdokumentována na internetových stránkách knihovny
(www.knihovna-se.cz) a publikované články v médiích jsou k dispozici v knihovně.
Projekt byl dodržen, těšil se podpoře celé komunity a zcela jistě si zasluhuje
pokračování. Podporování čtenářství mnohdy až netradičními způsoby (fotbalové
utkání se spisovateli a ilustrátory, pokusy o zapsání do knihy rekordů, akce na
náměstí, v parku, pochod na zříceninu hradu Zvěřinec…) se stalo nedílnou součástí
práce naší knihovny.
Co jíst víme, ale VÍME I CO ČÍST?! (3. ročník)
V tomto obsáhlém projektu s komunitními prvky se skrývají veškeré aktivity, které
knihovna pořádá s úmyslem podpory literární gramotnosti v místě. Navazuje na
projekt Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád, který podporuje
čtenářství a hlasité čtení, a to pro všechny věkové kategorie. Některé aktivity
a podprojekty se prolínají.
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Název vznikl z pocitu, že o jídle a kaloriích toho v poslední době obecně víme hodně,
ale o literatuře čím dál méně. Projekt se zaměřil na propagaci literatury široké
veřejnosti, ale i některým cílovým skupinám, které by měly mít do literatury odborný
vhled (učitelé, studenti, knihovníci). V letošním roce byl projekt rozdělen do tří částí.
Přehlídka Růže pro Marii Š. se poprvé uskutečnila 17. 3. 2016. Hned v prvním
ročníku byla velmi úspěšná, což je zavazující. Pro příští roky se přehlídka koná vždy
3. čtvrtek v měsíci březnu. V roce 2017 tedy proběhla 16. 3. a opět se setkala
s velikým ohlasem.
Děti z Literární prádelny se ve druhém pololetí přihlásily do projektu kampaně
Rosteme s knihou Čtenář na jevišti. Tohoto projektu se celkem zúčastnilo 86 skupin
a porota vybrala 5 nejzajímavějších inscenací. Naše děti byly do této pětice vybrány
s Listováním z knihy Ivony Březinové Řvi potichu, brácho a inscenaci zahrály
14. prosince v pražském divadle Minor. Považujeme to za veliký úspěch.
Profesionální Listování skupiny Lukáše Hejlíka se v roce 2017 podařilo propojit i
s druhým bodem našeho projektu (setkání se spisovateli), protože se jej zúčastnil
známý americký spisovatel Robert Fulghum. O toto setkání byl veliký zájem a z toho
důvodu jsme jej museli uskutečnit v sedlčanském kině.
Jeden bod z druhé části projektu se však stále ještě nepodařilo naplnit. Jedná se
o setkání spisovatelů regionu.
I ve třetí části byl projekt přesně dodržen a vzdělávací akce všemi skupinami (učitelé,
studenti, veřejnost) kladně hodnoceny. Ve vzdělávání mají zájem všechny skupiny
pokračovat, a to jsme chtěli tímto projektem hlavně dokázat. Myslím, že se nám
podařilo probudit o literaturu zájem (veliký podíl na tom měli samozřejmě opět
vynikající lektoři).
Příběhy našich sousedů v Městské knihovně Sedlčany
Městská knihovna Sedlčany se již potřetí zapojila do vzdělávacího
dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů, který vyhlásila společnost
Post Bellum nejprve pro školní týmy a od roku 2015 i pro týmy knihoven. Naše
knihovna sestavila jeden tým, který byl tvořen Vendulou Budkovou (8. roč.
1. ZŠ), Hanou Křesinovou (8. roč. 1. ZŠ) a knihovnicí Mgr. Alenou Budkovou.
Zpracovávaly vzpomínky sedlčanské rodačky Milady Bosákové. Děvčata z vyprávění
vytvořila komiksové příběhy, prezentaci a videozáznam. Harmonogram projektu byl
zcela dodržen.
Náš tým se zúčastnil i slavnostního večera v Národním divadle v Praze, který
pořádala společnost Post Bellum 17. listopadu 2017 a v přímém přenosu přenášela
ČT 2.
Česká knihovna
Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů
uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl
literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné profesionální a vybrané
vysokoškolské knihovny. Naše knihovna se tohoto projektu účastní od samého
počátku.
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Databáze
Díky tomuto projektu měli možnost návštěvníci knihovny v roce 2017 využívat tři
placené databáze:
ANOPRESS IT – unikátní on-line mediální databáze českých médií (tištěné zdroje,
přepisy televizních a rozhlasových pořadů, zpravodajské internetové servery).
ASPI – databáze zahrnuje předpisy ČR a EU, judikaturu ČR a SDEU, historickou
judikaturu, stejnopis, bibliografie, základní literaturu, časopis Soudce, Správní právo,
Časopis zdravotnického práva a bioetiky, registry a mnoho dalšího.
LibraryPressDisplay – databáze obsahuje plné texty více než 2 100 zahraničních
deníků a populárně naučných časopisů v 54 jazycích z 95 zemí světa.
Další projekty naší knihovny v roce 2017:
Lukášek
V dubnu 2017 končil 14. ročník tohoto komunitního projektu a již počtrnácté jsme si
užili společnou výstavu projektu. Pro tento ročník bylo zvoleno téma „Strom v nás“.
V říjnu 2017 začal poslední, patnáctý ročník s příznačným názvem „Začátky
a konce“.
Projekt je podrobně popsán na internetových stránkách knihovny.
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Služby

Služby
Městská knihovna Sedlčany je knihovnou rodinného typu. Všechna oddělení se
nacházejí na jedné ploše a půjčování dokumentů se odehrává u centrálního pultu.
Studovna s internetem a komunitní Centrum Lukáš jsou určeny jak dětským, tak
i dospělým návštěvníkům. Některé údaje tak není možné statisticky rozlišit. Jedná se
o počet výpůjček ostatních dokumentů, údaje ve studovně, počet zodpovězených
dotazů, počet rezervací a MVS.

Oddělení pro dospělé čtenáře
Počet výpůjček knih a periodik
Počet výpůjček ostatních dokumentů (celá knihovna)
Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků (fyzické návštěvy)
Počet akcí (včetně Centra Lukáš)
Počet účastníků (včetně Centra Lukáš)

62 299
3 148
1 534
29 727
302
4 467

U centrálního pultu se kromě klasických dokumentů půjčují rezervované dokumenty,
společenské hry, čtečky elektronických knih, tablet, audioknihy a je tam umístěna
Zvuková knihovna pro handicapované. Také zde nabízíme a vysvětlujeme zájemcům
půjčování e-knih.
V roce 2015 jsme obohatili nabídku u centrálního pultu o prodej nových knih
a drobných předmětů (kalendář, regionální skládačka). Také zde nabízíme drobné
občerstvení (káva, čaj atd.).
Pracovnice v roce 2017 zodpověděly 1 018 dotazů a vyřídily 8 328 rezervací.
Vyřízeno bylo 10 požadavků na Meziknihovní výpůjční službu obdržených z jiných
knihoven a 241 požadavků bylo zaslaných jiným knihovnám. MVS vyřizuje Olga
Jelenová.
O oddělení pro dospělé čtenáře se starají Helena Kosařová a Bc. Daniela Davidová
(zastupuje Olga Stiborová).
Většinu akcí koordinuje a zajišťuje Blanka Tauberová.
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Oddělení pro děti
Počet výpůjček knih a periodik
Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků

Počet akcí (včetně Centra Lukáš)
Počet účastníků (včetně Centra Lukáš)

17 158
789
8 087

365
9 066

O oddělení pro děti se starají Mgr. Alena Budková a Jana Roškotová. Tyto
pracovnice mají na starosti i akce pro děti, rodiny a handicapované.

Studovna a internet
Počet výpůjček
Počet návštěvníků
Počet návštěvníků internetu
Počet titulů v regionálním oddělení
Počet titulů ve studovně

4 141
2 576
2 989
1 053
1 936

O studovnu a čítárnu pečuje Helena Kosařová.

Centrum Lukáš
Počet akcí (z akcí pro děti i dospělé)
Počet účastníků (z akcí pro děti i dospělé)

312
3 442

Akce a aktivity v komunitním Centru Lukáš zajišťují Blanka Tauberová a Olga
Jelenová.
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Kulturní akce
Vzdělávání
Výstavní činnost

Kulturní akce a vzdělávání
U akcí pro veřejnost se od roku 2007 statisticky sledují zvlášť kulturní akce (počítají
se do nich besedy, výstavy apod.) a vzdělávací akce (semináře, kurzy apod.).
Celkem těchto akcí sedlčanská knihovna v roce 2017 uspořádala 667 (tj. o 3 více než
v roce 2016) a zúčastnilo se jich 13 533 lidí (o 989 více). Z toho se uskutečnilo 233
kulturních akcí (34,93 %), 423 vzdělávacích akcí (63,42 %) a 11 výstav (1,65 %).
V komunitním Centru Lukáš se uskutečnilo 312 akcí (tj. o 15 méně než v roce 2016)
z celkového počtu, zúčastnilo se jich 3 442 lidí (o 214 méně). Je vidět, že služby
komunitního centra (i přes stále se zvyšující konkurenci v místě), jsou stále žádané.
Akce průměrně navštívilo 21 lidí (o 2 více). Neevidujeme však návštěvníky výstav.
Kromě statisticky sledovaných údajů pracovnice prezentovaly ještě 78 tematických
výstavek knih (vystaveno bylo 1 143 knih) a 38 informačních panelů.
V rámci kulturních a vzdělávacích akcí jsme uspořádali lekce Informačního
vzdělávání uživatelů pro sedlčanské školy. Lekcí se zúčastňují všechny třídy obou
základních škol a gymnázia (včetně 1. ročníků) dvakrát ročně (1. třídy ZŠ šestkrát
ročně). V knihovně také probíhaly programy pro různá školská zařízení pod vedením
knihovnic (ZŠ, SŠ, MŠ). V letních měsících byla nabídka informačního vzdělávání
a programů pro školy doplněna o další témata a také seznamy doporučené literatury
na stránkách knihovny byly aktualizovány.
Úspěšné jsou i programy pro rodiny s dětmi (výtvarné dílny, pohádky) či tradiční
páteční odpoledne.
Dále se konaly i velmi kvalitní přednášky a programy pro veřejnost. Pokračuje úzká
a pravidelná spolupráce s klienty domova pro seniory a se zařízeními pro postižené.
Také pokračujeme s promítáním dokumentárních filmů (festival Jeden svět), Virtuální
univerzitou třetího věku a Listováním.
V komunitním Centru Lukáš se scházejí kluby a odehrávají se i nejrůznější akce
a aktivity.

Dětské

Kulturní
akce
130

Účast

Vzdělávací akce

Účast

4 702

234

4 364

Informační
panely
14

Dospělé

103

2 272

189

2 195

24

Celkem

233

6 974

423

6 559

38

41

Výběr některých vzdělávacích a kulturních akcí:

Programy pro veřejnost
Leden:
Láska a tělo (Arnošt Lustig) – LiStOVáNí (Barbora Jánová, Lukáš Hejlík)
Únor:
Národní týden manželství v Sedlčanech. Manželství není jen kus papíru (50 let na
cestě, spolu a rádi, Beseda s právníkem, Filmový večer)
Fotbalové deníky (Jiří Hájíček) – LiStOVáNí (Věra Hollá, Lukáš Hejlík)
Moje řeč: Fejtónky dobré češtiny – autorské čtení členů spolku Dobrá čeština
Březen:
Diagnóza: učitelka – křest knihy Gabriely Falcové
Mít a nemít (Ernest Hemingway) – LiStOVáNí (Pavel Oubram a Tomáš Drápela)
Růže pro Marii Š. – přehlídka v kategorii dospělých (2. ročník)
Duben:
Léčivé koření (Jana Arcimovičová)
Listování po knihovnicku – Řvi potichu, brácho (Ivona Březinová) v podání
Literární prádelny (dětský klub, který působí při knihovně), Diagnóza: učitelka
(Gabriela Falcová) v podání knihovnic Aleny a Jany
Na první pohled (Grégoire Delacourt) – LiStOVáNí (Sára Venclovská, Jiří Roskot)
Duchovní bytost jménem člověk – křest knihy Heleny Pejšové
Květen:
Na Zvěřinec za Máchou
15. májový poetický podvečer – sedlčanská pocta K. H. Máchovi (přehlídka vítězů
sedlčanských recitačních soutěží)
Noc v Lázních v Ráji – autorské čtení Richarda Medka a Ilji Kučery ml.
Život k sežrání (Mikäel Ollivier) – LiStOVáNí (Alan Novotný, Markéta Lánská, Jiří
Ressler)
Červen:
Turné v hajzlu/C. D. Payne v Sedlčanech!!! – LiStOVáNí (Věra Hollá, Jiří Ressler,
C. D. Payne)
Krčínova slavnost pro prvňáčky
Turnaj v pexesu
Píšťaly a struny znějící: houslový a varhanní koncert (Eva Mayerová, Veronika
Vejmelková Zemanová)
Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky (Kamýček, Našlose)
Červenec:
Jsou zvonaři smolaři?
Srpen:
Prázdniny v hmyzí říši
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Září:
Fotbálek aneb Loučení s létem (13. ročník)
Zvíře (Torey L. Hayden) – LiStOVáNí (Věra Hollá, Pavel Oubram, Torey L. Hayden)
Alchymie ekopraní aneb Jak účinně prát v Sedlčanech a okolí
(Tierra Verde, s.r.o.)
Říjen:
Sedlčanské spolky – známe je? – Živé knihy
Haló, Jácíčku! (Daisy Mrázková) – představení divadelní společnosti Kejklíř
Robert Fulghum jako Opravář osudů na turné po ČR a představení z knihy Co
jsem to proboha udělal – LiStOVáNí (Věra Hollá, Alan Novotný, Robert Fulghum)
Národní obrození I. (Pavel Šidák)
Vliv psychiky na lidské zdraví (Radmila Karafiátová)
Listopad:
Králičí hop v knihovně
Národní obrození II. (Pavel Šidák)
Bludištěm stínů – lampionový průvod
Ztraceni v textech
Duch a duše v taoismu a tradiční čínské medicíně (Jana Arcimovičová)
Prosinec:
Den pro dětskou knihu a zahájení Adventu v Sedlčanech aneb Další ze
sedlčanských rekordů
Závěrka (Miloš Urban) – LiStOVáNí (Petra Bučková, Lukáš Král, Miloš Urban)
Mikulášské a čertovské nadělení
O velrybě ze Sedlčan
Ježíšku, přines mi prosím pejska…

Promítání filmů z festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět
Leden:
Sejde z očí, sejde z mysli (kanadský dokument, 2014)
Únor:
10 miliard – co máte na talíři? (německý dokument, 2015)
Březen:
Kola versus auta (švédský dokument, 2015)
Říjen:
Gayby baby (australský dokument, 2015)
Prosinec:
Život začíná po stovce (švédský dokument, 2015)

Virtuální univerzita třetího věku
(12. a 13. semestr od začátku fungování VU3V v Sedlčanech)
Letní semestr 2017:
České dějiny a jejich souvislosti (46 studentů)
Výlety:
Za Marií Terezií do Vídně (květen)
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„Promoce“ v Praze – někteří studenti získali již druhé osvědčení po šesti
semestrech (květen)
Procházka po historickém centru Tábora (květen)
Přednáška:
Jak se vyznat v českých archivech a využít jejich bohatství v praxi (PhDr. Daniel
Doležal, PhD.)
Zimní semestr 2017:
Cestování – co jste možná nevěděli (37 studentů)

Pro knihovníky
SKIP 02 (Pavučina sdílení) – Hrátky (se) pro středoškoláky
Městská knihovna Louny – exkurze knihovníků
Literatura pro děti a mládež – seminář pro knihovníky (PhDr. Šárka Krejčová)

Programy pro školy a jiná vzdělávací zařízení
Informační vzdělávání uživatelů bylo během roku uskutečněno celkem 119x a další
programy knihovnic pro školská zařízení celkem 63x.
Čtenářský klub se uskutečnil 32x.
Ostatní:
Hugo a jeho velký objev – motivační programy pro 2. ZŠ Propojení Sedlčany
Do spolků bez okolků – celoroční projekt pro ZŠ Konečná Sedlčany
Moje řeč: Fejtónky dobré češtiny – autorské čtení členů spolku Dobrá čeština pro
GaSOŠE Sedlčany
Jak se žije a čte lidem s handicapem (Pavel Hejhal) – projekt pro 1. ZŠ Sedlčany
Myšlenkové mapy pro učitele – workshop pro učitele 1. ZŠ Sedlčany
Noc v Lázních v Ráji – autorské čtení pro GaSOŠE (Richard Medek, Ilja Kučera ml.)
Program pro 1. třídy ZŠ (Adolf Dudek)
Živé knihy – Sedlčanské spolky – známe je?
Beseda pro 5. třídy ZŠ (PhDr. Šárka Krejčová)
Literatura pro děti a mládež – seminář pro učitele (PhDr. Šárka Krejčová)
Komiksový workshop s Danem Vydrou
Národní obrození I. pro GaSOŠE (PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.)
Národní obrození II. Pro GaSOŠE (PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.)

Soutěže
Prezentace lehce – Koukej, tady žiju! (ZŠ, SŠ)
Čtenářská liga – Spolky, spolky pro kluky a holky (děti do 15 let)
Soutěž sečtělých řízků (5. třídy ZŠ)
Malí spisovatelé, Malí ilustrátoři (4. třídy ZŠ)
Růže pro Marii Š. – kategorie souborů, kategorie dospělých
Kvízování – literárně jazykové kvízy pro dospělé
Soutěž O nejhezčí skupinové kulichy (pro veřejnost)
Během roku se uskutečnilo kromě velkých soutěží také několik soutěžních odpolední
(Piškvorky, Pexeso, deskové hry)
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Křty knih
25. 1. 2017 – Čtenářský klub Vysoký Chlumec 2016/2017 – křest společné knihy
ZŠ Vysoký Chlumec a MěK Sedlčany (kmotry: Eva Buriánová, Blanka Tauberová)
4. 3. 2017 – Gabriela Falcová: Diagnóza: učitelka, vydalo nakladatelství Triton
(kmotry: Jitka Smutná, Blanka Tauberová)
28. 4. 2017 – Helena Pejšová: Duchovní bytost jménem člověk, vydalo
nakladatelství Carolus Sedlčany (kmotr: Igor Chaun)
29. 6. 2017 – Do spolků bez okolků – křest společné knihy ZŠ Konečná a MěK
Sedlčany (kmotry: Anna Nádvorníková, Blanka Tauberová)
6. 9. 2017 – Čtenářský klub Solenice 2017 – křest společné knihy ZŠ Solenice a
MěK Sedlčany (kmotry: Dagmar Kovářová, Blanka Tauberová)
2. 12. 2017 – Barbora Laňková: Miky a dobrodružství s autíčkem, vydalo
nakladatelství No Limits Art, s. r. o., (kmotři: Luboš Hanus, Michaela Zelenková)
8. 12. 2017 – Markéta Vítková: O velrybě ze Sedlčan (audiokniha s pracovním
sešitem), vyd. Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko, z. s., (kmotři: Emilie
Zámečníková, Jaroslav Repetný jako Mikuláš)

Komunitní Centrum Lukáš
2013

2014

2015

2016

2017

Akce

322

309

327

327

312

Účast

3 643

3 463

3 457

3 656

3 442

V komunitním Centru Lukáš se scházely (tak jako v předchozích letech) tyto kluby:
Kreslení – Kurz Lukáš, Krajkový klub, Klub pletení a háčkování, Patchworkový klub,
FotoFlegmatici Sedlčany, Klub Mnémé – seniorský klub, Klub harmonické bytosti
a Literární prádelna. Dále se v těchto prostorách konala nejrůznější (tematická)
setkání, přednášky, besedy, kurzy, autorská čtení, některé hodiny Informačního
vzdělávání uživatelů, Virtuální univerzita třetího věku a výtvarné dílny pro rodiče
s dětmi.
V komunitním centru se také schází dětský klub Literární prádelna. Tento klub v roce
2017 připravil programy, které byly dále využívány při různých akcích knihovny.
Scénické čtení Řvi potichu, brácho bylo vybráno mezi pět nejinspirativnějších
programů projektu Čtenář na jevišti kampaně Rosteme s knihou (celkem přihlášeno
86 skupin dětí). Literární prádelnu vede knihovnice Jana Roškotová a od školního
roku 2017/2018 byl klub rozdělen na dvě skupiny (velký zájem dětí).
Literární prádelna v roce 2017 připravila:
Řvi potichu, brácho (Ivona Březinová) – scénické čtení
Básník v báglu (Ivona Březinová) – scénické čtení
Ztraceni v textech – vlastní tvorba, regionální poezie
Náš dvůr má tajemství (Michaela Fišarová) – scénické čtení
Říkali mi Leni (Zdeňka Bezděková) – scénické čtení
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Výstavní činnost
Výstavy

Exponáty

Knižní výstavy

Exponáty

Dětské

1

629

43

872

Dospělé

10

1 734

35

271

Celkem

11

2 363

78

1 143

Leden:
FotoFlegmatici podeváté – výstava fotografií klubu
Únor:
Výšivky – výstava vyšívaných obrázků Jitky Dvořákové
Březen:
Rok s krajkou VI. – výstava Krajkového klubu věnovaná významnému jubileu
krajkářky Ivy Proškové
Duben:
Strom v nás – výstava 14. ročníku projektu Lukášek
Květen:
Výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany
Červen:
Jižním Švédskem – výstava Jindřicha Částky
Červenec – srpen:
20 let Kamýčku – výstava k významnému výročí folklórního souboru
Září:
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie po Sedlčansku – výstava Kurzu Lukáš
Říjen:
Fotografické vzpomínky Zdeňka Šimka – výstava amatérských fotografií
Listopad:
Šperky z hlíny – výstava výtvarnice Šárky Krámské a fotografky Věry Holečkové
Prosinec:
Patchwork nás baví – výstava výrobků členek Patchworkového klubu
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Knihovní fondy

Knihovní fondy
Složení přírůstku

Celkem

Složení úbytku

Celkem

Naučná literatura

309

Naučná literatura

142

Krásná literatura

793

Krásná literatura

1 215

Ostatní dokumenty

214

Ostatní dokumenty

1

Celkem

1 316

Celkem

1 358

Přírůstky 2016 - 2017
Tematická skupina

2016

2017

Naučná literatura (dospělí)

247

267

Krásná literatura (dospělí)

535

527

Naučná literatura (děti)

54

42

Krásná literatura (děti)

331

266

Zvukové dokumenty

218

170

Hudebniny

0

0

Rukopisy

0

0

Stolní hry

44

44

Pracovní pomůcky

0

0

Celkem

1 429

1 316
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Úbytky 2016 - 2017
Tematická skupina

2016

2017

Naučná literatura (dospělí)

82

120

Krásná literatura (dospělí)

2 271

948

Naučná literatura (děti)

12

22

Krásná literatura (děti)

186

267

Zvukové dokumenty

0

1

Hudebniny

2

0

Rukopisy

0

0

Stolní hry

0

0

Pracovní pomůcky

0

0

Celkem

2 553

1 358

Částka na nákup knihovního fondu
na 1 obyvatele v roce 2016 a 2017
Sedlčany

2016

2017

39,95

40,02

Částka na obyvatele
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Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2016. Celkem knihovní fond dosáhl
k 31. 12. 2017 54 368 knihovních jednotek.
Proti roku 2016 jsme zaznamenali úbytek o 42 knihovních jednotek (úbytek roku
2017 minus přírůstek roku 2017).
V roce 2017 se odepisovaly poškozené, silně opotřebované knihy, ztráty, ale také
část beletrie z volného výběru, kterou si čtenáři za posledních šestnáct let nepůjčili.
Odpis bude pokračovat i v roce 2018. Situaci je nutné řešit hlavně z hlediska
prostoru, protože regály jsou přeplněné. Celkem bylo v roce 2017 odepsáno
1 358 knihovních jednotek. Jednalo se o knihy (1 357) a 1 audioknihu.
Počet ostatních dokumentů se zvýšil, a to o 213 (přírůstek roku 2017 minus úbytek
roku 2017). Přírůstek tvořila AV média (70), zvukové knihy (100) a stolní hry (44).
Celkem bylo zapsáno 214 ostatních dokumentů. Přírůstek knih byl 1 102. Zapsáno
tedy v roce 2017 celkem bylo 1 316 knihovních jednotek (tzn. o 113 knihovních
jednotek méně než v předchozím roce).
Počet exemplářů docházejících periodik se proti roku 2016 zvýšil o 1 titul (celkem
145 titulů). Začala vycházet některá nová periodika, knihovna je předplatila
a velikou část periodik získáváme také darem. Některé tituly nám předplácejí
i čtenáři. Hodně titulů však přestává v papírové podobě vycházet a zvláště dětské
časopisy není čím nahradit. Do periodik investujeme hlavně proto, že je o jejich
půjčování v naší knihovně tradičně zájem (výpůjčky periodik tvoří 24,2 %
z celkového počtu výpůjček).
Počet knihovních jednotek ve volném výběru se o 659 jednotek snížil. Volný výběr
knihovny však je již zcela naplněn, proto jsme byli nuceni začít s odpisem beletrie.
Dary tvoří poměrně podstatnou část přírůstku knihovny. V roce 2017 bylo zapsáno
537 knih, 12 AV médií a 6 stolních her jako dary v celkové hodnotě 112 696,99 Kč.
Nakoupeno bylo 761 knihovních jednotek v hodnotě 196 803,04 Kč. Dary tedy činily
42,2 % z celkového ročního přírůstku.
Náklady na nákup knihovního fondu v roce 2017 celkem činily 284 505,72 Kč, tj.
40,02 Kč na obyvatele (Knihy a ostatní dokumenty – 151 714,52 Kč, Periodika –
102 057,20 Kč, Licence na elektronické zdroje – 30 734,- Kč). Počet obyvatel se
v roce 2017 o 86 snížil. Vzhledem k tomu částka na jednoho obyvatele mírně
stoupla.
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Technika
Automatizace
Knihovnický systém

Technika, automatizace, knihovnický systém
Technika
Nákup 1 ks tiskárny HP M12a (výměna stávající)
Nákup 1 ks tiskárny OKI C321nd (výměna stávající)

Software
Nákup nového softwaru nebyl v roce 2017 uskutečněn. Pouze jsme nakupovali
aktualizace (MÚZO, AVG, Tritius)

Automatizovaný knihovnický systém
Ke konci roku 2014 přešla knihovna na nový knihovnický systém firmy LANius na
Tritius. Systém využíváme i nadále a v roce 2017 jsme připomínkovali a konzultovali
s dodavatelskou firmou různá řešení a vylepšení.

Půjčování e-knih
Máme uzavřenu smlouvu s firmou eReading.cz. S touto službou začala knihovna od
1. 7. 2014 ještě v systému Clavius. V roce 2017 se půjčilo 83 elektronických knih
(o 54 více), což určitě není vysoké číslo, ale tato služba vykazuje stále vzrůstající
tendenci.

Webový katalog
Webový katalog Tritius – během roku 2017 jsme připomínkovali a konzultovali
s dodavatelskou firmou různá řešení a vylepšení.
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Public relations

Public relations
Živé vysílání v Českém rozhlase Region (Dopolední host) – 22. 3. 2017
Příběhy našich sousedů
Leták k nabídce Informačního vzdělávání uživatelů, programů pro školy, průběhu
školního roku 2016/2017 a doporučené literatury pro děti
Spolupráce s Českým rozhlasem, Rádiem Blaník
Tiskové zprávy do regionálního tisku: Příbramský deník, Periskop, Sedlčanský kraj
Radnice Sedlčany – zpravodaj města (každý měsíc)
Letáky, plakáty akcí
Webové stránky knihovny www.knihovna-se.cz a další informační weby: Sedlčanský
kurýr, Sedlčanské noviny, Příbramský deník, Čítárny
Knihovna na Facebooku
Příspěvky do odborného tisku
Propagace celonárodních akcí (SUK, Magnesia Litera, Knížka pro prvňáčka atd.)
Nástěnky na obchodě Flosman a v prostorách knihovny
Prezentace knihovny při konferencích, seminářích, celoměstských akcích apod.
Venkovní akce (Na Zvěřinec za Máchou, Svatojanská noc, Fotbálek, Den poezie,
Den pro dětskou knihu atd.)
Prezentace
Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany – Hrátky se (pro) středoškoláky, Pavučina
sdílení SKIP 02 (sekce středočeského SKIP): „Informační etika“ – program pro SŠ
(Mgr. Alena Budková, 18. 5. 2017)
Praha, Goethe-Institut Praha – S knížkou do života (Bookstart): „Vítání občánků
v Sedlčanech aneb Nikdy není dost brzy“ (Blanka Tauberová, 23. 10. 2017)
Sbírky
Víčka z PET lahví
V roce 2017 v knihovně pokračovala sbírka víček z PET lahví pro malého Vojtíška.
Tato sbírka je určena na jeho pobyt v rehabilitačním zařízení.
Světluška
Sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu. V knihovně jsme do kasičky nasbírali
2 751,00 Kč.
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Partneři, spolupráce
Školská zařízení
ZŠ a MŠ Dublovice
ZŠ Chlum u Sedlčan
ZŠ a MŠ Jesenice u Sedlčan
ZŠ Kamýk nad Vltavou
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Krásná Hora
ZŠ Nechvalice
ZŠ Petrovice
ZŠ a MŠ Počepice
ČZU v Praze – Ekonomická fakulta
SŠ automobilní a informatiky Praha – Hostivař

VŠ kreativní komunikace Praha
MŠ Lesní klub Prostřední Lhota
GaSOŠE Sedlčany
MŠ Sedlčany
SOU Petra Bezruče Sedlčany
1. ZŠ Sedlčany
2. ZŠ Propojení Sedlčany
ZŠ Konečná Sedlčany
ZUŠ Sedlčany
ZŠ Solenice
ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec

Ostatní
Agentura Dobrý den Pelhřimov
Apoštolská církev
Autoklub RAC Sedlčany
Carolus Sedlčany
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev římskokatolická
Český rozhlas
Český svaz chovatelů Sedlčany
Člověk v tísni, o. p. s.
Divadelní společnost Kejklíř
Domov fauny, s. r. o.
Domov Sedlčany, p. s. s.
Domov Svatý Jan, p. s. s.
Festival Den poezie
Fotoklub Uran Příbram
Jeden svět
Kamýček
KDJS Sedlčany
LiStOVáNí c.z.
MELA, o.p.s.
Městská policie Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Ministerstvo kultury ČR
Myslivecký spolek Sedlčany
Našlose, z. s.
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Natur Apatyka
No Limits Art, s. r. o.
Ochrana fauny ČR, o. p. s.
Páni ze Zvěřince
Pěvecký sbor Záboj, z. s.
Post Bellum, o. p. s.
REPETE
Rodinné centrum Petrklíč
Savencia Sedlčany
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, z. s.
Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko, z. s.
Sportovní areály Sedlčany
Státní oblastní archiv v Praze
STROS Sedlčany
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Tierra Verde, s. r. o.
TJ Tatran Sedlčany
Triton
Velká Kobra Sedlčany, z. s.
Volnočasové centrum Hnízdo, z. s.

Návštěvy u nás
Adamec Miroslav – scénárista a spisovatel
Arcimovičová Jana – propagátorka tradiční čínské medicíny, spisovatelka
Bučková Petra – herečka
Buchalová Martina – pracovnice Ochrany fauny Hrachov
Buriánová Eva – ředitelka ZŠ Vysoký Chlumec
Čadková Marie – pracovnice Městské knihovny v Praze
Částka Jindřich – cestovatel a přírodovědec
Černín Zdeněk – režisér a herec
Čiháková Barbora – členka spolku Dobrá čeština
Čížkovská Věra – herečka, nezávislá divadelní společnost Kejklíř
Doležal Daniel – vrchní rada, ředitel Státního oblastního archivu v Praze
Drápela Tomáš – herec
Dudek Adolf – ilustrátor
Dundr Jiří – člen Spolku divadelních ochotníků Sedlčany
Falcová Gabriela – učitelka a spisovatelka
Fulghum Robert – americký spisovatel
Hanus Luboš – mistr světa v aerobiku
Havel Martin – předseda TJ Tatran Sedlčany
Hayden Torey L. – spisovatelka, dětská psycholožka a speciální pedagožka
Hejhal Pavel – člen Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama
Hejlík Lukáš – herec
Hniličková Lenka – členka spolku Dobrá čeština
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Holečková Věra – fotografka
Hollá Věra – herečka
Houšková Zlata – členka předsednictva SKIP
Chaun Igor – režisér
Jánová Barbora – herečka
Kadlec Stanislav – amatérský výtvarník a hudebník
Karafiátová Radmila – pracovnice firmy Natur Apatyka
Kořená Markéta – rektorka katedry Literární tvorby VŠ kreativní komunikace
Kovářová Dagmar – ředitelka ZŠ Solenice
Král Lukáš – herec
Krámská Šárka – výtvarnice, keramička
Kratochvíl Miloš – spisovatel
Kratochvílová Anna – knihovnice, trenérka paměti III. stupně
Krejčová Šárka – redaktorka
Kubec Daniel – člen spolku Dobrá čeština
Kubů Milan – člen Mysliveckého spolku Sedlčany
Kučera Ilja ml. – spisovatel, hudebník, redaktor a moderátor ČR
Laňka David – spisovatel, scénárista a nakladatel
Laňková Barbora – začínající osmiletá spisovatelka
Lánská Markéta – herečka
Lustig Svět – vnuk spisovatele Arnošta Lustiga
Lustigová Eva – spisovatelka, dcera spisovatele Arnošta Lustiga
Marek Miroslav – prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov
Medek Richard – spisovatel, hudebník, novinář
Milotová Karolína – trenérka králičích šampiónů
Milotová Maří Magdalena – krajkářka
Novotný Alan – herec
Oubram Pavel – herec
Payne C. D. – americký spisovatel
Pejša Karel – nakladatel
Pejšová Helena – spisovatelka a vydavatelka
Pomykalová Zuzana – spisovatelka
Popprová Andrea – ilustrátorka, spisovatelka
Repetný Jaroslav – předseda Spolku divadelních ochotníků Sedlčany
Ressler Jiří – herec
Richter Luděk – režisér a herec, nezávislá divadelní společnost Kejklíř
Roskot Jiří – herec
Rous Jan – kunsthistorik, kurátor a pedagog
Smutná Jitka – herečka
Stehlík Karel – pracovník Domova fauny Hrachov
Šidák Pavel – literární teoretik a pedagog
Šváb David – novinář, spisovatel
Tauberová Anna – výtvarnice, pedagožka
Urban Miloš – spisovatel
Vácha František – majitel Špýcharu Drážkov
Váchová Marie – „Pohádková babička“
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Venclovská Sára – herečka
Viewegh Michal – spisovatel
Vítková Markéta – regionální spisovatelka
Vydra Daniel – hudebník, spisovatel
Vydrová Markéta – výtvarnice, ilustrátorka
Zahradníčková Martina – pracovnice firmy Tierra Verde
Zámečníková Emilie – lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací
Zborník Martin – básník, organizátor festivalu Den poezie
Zelenková Michaela – mistryně světa v aerobicku
Zuska Petr – regionální kouzelník
Žak Pavel – pracovník Městského muzea Sedlčany
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Organizační a řídící
činnost
Kontrolní činnost
Personální agenda

Organizační a řídící činnost
Porady zaměstnanců – větší 1x měsíčně, malé provozní 1x týdně
Jednání s městským úřadem a vedením města (rozpočet, organizační záležitosti,…)
Jednání s partnery, firmami apod.
Psaní grantů a žádostí o dotace, vyúčtování dotací
Uzavírání smluv
Řešení problémů s automatizací a provozních problémů
Jednání s externí účetní firmou a příprava podkladů pro účetnictví
Příprava podkladů pro auditora
Příprava výběrového řízení
Příprava hodnotících dotazníků 2017 a provedení osobních pohovorů se
zaměstnanci
Jednání s orgány státní správy
Zpracovávání směrnic a dalších dokumentů
Zpracování statistiky
Zpracování rozpočtu
Zajišťování revizí a průběžných kontrol
Koordinování a organizace při úpravách interiéru knihovny (výměna poškozeného
a nefunkčního pódia)
Účast na poradách, jednáních zastupitelstva, rady, kulturní rady apod.
Účast na jednáních VV Svazu knihovníků a informačních pracovníků a poradách
SKIP Střední Čechy
Účast na jednáních Sekce veřejných knihoven, podsekce pro komunitní aktivity a na
valné hromadě KDK
Účast při kulatých stolech Knihovník v knihovně pro děti a Referenční knihovník
Účast v celostátních pracovních skupinách (Bookstart, Knihovna – věc veřejná, Co
nebylo v učebnici)
Členka poroty Městská knihovna roku 2017

Kontrolní činnost
ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s. r. o.
Kontrola auditorskou firmou dne 17. 7. 2017 a 15. 2. 2018
Výrok auditora (přepis ze zprávy):
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Městská knihovna
Sedlčany, příspěvková organizace („Organizace“), sestavené na základě českých
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za
rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou
uvedeny v příloze této účetní závěrky.
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Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad.

Personální agenda
Systemizace pracovních míst k 31. 12. 2017: 6,75 úvazků (6 odborní pracovníci,
0,75 ostatní)
Zaměstnanci ke dni 31. 12. 2017:
Budková Alena, Mgr.
Davidová Daniela, Bc. (MD)
Jelenová Olga
Kosařová Helena
Roškotová Jana
Řezáčová Blanka
Stiborová Olga (zástup za MD)
Tauberová Blanka
Personální situace v roce 2017 se nezměnila. Přepočtený stav zaměstnanců se
mírně snížil – 6,66 úvazku. Toto bylo způsobeno odchodem pracovnice na
mateřskou dovolenou. Zástup za ni byl v letních měsících přijat na zkrácený pracovní
úvazek. Z toho 5,91 tvořili odborní pracovníci a 0,75 dělnické profese (0,5 úklid
a 0,25 oprava knihovního fondu). Všechny pracovnice, kromě jedné (zástup za MD)
mají odpovídající knihovnické vzdělání.
Od roku 2011 se také začali statisticky evidovat dobrovolní pracovníci knihovny.
Celkem jsme jich během roku 2017 napočítali 254 a odpracovali 479 hodin (téměř
12 pracovních týdnů).
Nemocnost v roce 2017 nebyla vysoká. Bylo „prostonáno“ 20 pracovních dní
a vyčerpáno 16 dní Sick Days (2,16 %). Při převodu na úvazky nám tak průměrně
v roce chybělo 0,14 úvazku (pouze nemoc, ne dovolené, návštěvy lékaře apod.). Po
přičtení návštěv u lékaře nám v roce 2017 chybělo 0,15 úvazku. K 1. 7. 2017
nastoupila pracovnice knihovny na MD a následně na začátku roku 2018 přešla na
RD. Je zastupována pracovnicí na dobu určitou. Ta byla přijata na základě
výběrového řízení, které proběhlo v květnu 2017.
Od 1. 1. 2017 je v platnosti Směrnice 1/17 o zdravotním volnu v Městské knihovně
Sedlčany, příspěvkové organizaci.
Vzdělávání pracovníků
V rámci celoživotního vzdělávání se knihovnice účastní akcí knihovny pro školy
i veřejnost – setkávání s významnými osobnostmi, spisovateli apod. Dále se účastní
školení a seminářů pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků,
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NK ČR, SVK v Kladně, KJD v Příbrami a dalšími institucemi. Celkový počet hodin
vzdělávání v roce 2017 byl 605. Průměrně se každá pracovnice knihovny zúčastnila
101 hodin vzdělávání. Toto číslo je hodně vysoké díky rekvalifikačnímu kurzu
a dalšímu dlouhodobějšímu vzdělávání.
Odborné vzdělávání (výběr)
Konference „Do černého“ (Davidová)
Design služeb pro každého (knihovníka) (Jelenová, Kosařová)
Mediální výchova s Klárou Smolíkovou (Roškotová)
Registr smluv a praxe v knihovně (Tauberová)
Zákoník práce v roce 2017 (Tauberová)
Syndrom vyhoření a konfliktní generační vztahy a situace na pracovišti (Tauberová)
Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti (Budková,
Tauberová)
OKnA 2017 - O knihovnických aktivitách (Budková)
Seminář Trénování paměti (Tauberová)
Sebeobrana pro knihovníky (Kosařová, Stiborová)
Dětský čtenář a literatura pro něj (Roškotová)
S knížkou do života (Roškotová, Tauberová)
Seminář scénického čtení (Roškotová, Tauberová)
Ochrana osobních údajů – GDPR (Tauberová)
Výroční seminář SK ČR (Budková)
Rozvoj čtenářské gramotnosti – základní kurz; 40 hod. (Budková, Roškotová)
Projekt organizace Místo pro život DP, z. ú., s těmito vzdělávacími cíli (citace
z projektu organizace):
 jaké čtenářské strategie je třeba rozvíjet, aby žáci četli s porozuměním
a pochopením smyslu;
 jak čtenářské strategie rozvíjet (metody, postupy, formáty);
 co je dílna čtení, čtenářský klub a čtenářská komunita a jaký mají význam pro
rozvoj ČG;
 jak pracovat s cíli hodiny, jak je sladit s aktivitami a důkazem učení;
 jak využívat didaktický portál Místo pro život a podporu čtenářství poskytovanou
Místo pro život DP, z. ú.
Rekvalifikační kurz (únor – listopad) – 160 hodin
Bc. Daniela Davidová získala po úspěšném složení závěrečné zkoušky a splnění
všech podmínek studia v NK ČR Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost
knihovník/knihovnice.
Profesní kvalifikace
V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání, se Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) stala autorizovanou osobou pro
profesní kvalifikaci Knihovník v knihovně pro děti. Mgr. Alena Budková se přihlásila
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do pilotního projektu a v prosinci 2017 získala Osvědčení o získání profesní
kvalifikace Knihovník v knihovně pro děti (72-005-M).
Charakteristika (dle Národní soustavy povolání):
Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby
vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému
knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu
podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími
zainteresovanými subjekty.
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Hospodaření a
provoz

Hospodaření a provoz
Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací od
1. 1. 2015 a jejím zřizovatelem je město Sedlčany. Do 31. 12. 2014 byla organizační
složkou se stejným zřizovatelem.
Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle zákona o účetnictví
č. 563/1991 Sb. v platném znění a dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví
č. 410/2009 Sb. Kromě těchto zákonných ustanovení aplikuje organizace v potřebné
míře a odpovídajícím způsobem České účetní standardy (ČÚS) zveřejňované ve
Finančním zpravodaji v platném znění.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetnictví se vede za jednotku jako celek.
Organizace dodržuje směrnou účtovou osnovu. Je sestaven účtový rozvrh, který je
v průběhu roku doplňován a bude se podle něj postupovat i v příštích letech nedojde-li ke změně dané zákonem.
Účetnictví se neprovádí přímo v organizaci, ale vypracovává jej pro ni účetní firma
Ekonomia JH, s. r. o., Sedlčany, včetně řádné účetní závěrky. Tento vztah je ošetřen
Příkazní smlouvou. Pro vedení účetnictví používá firma prostředky výpočetní
techniky, a to program pro účetnictví a zpracování mezd WinDUO. Evidence majetku
je prováděna přímo v knihovně v programu Excel. Tržba v hotovosti je účtována také
v knihovně, a to v programu Tritius.
Řádná účetní závěrka je sestavována firmou Ekonomia JH, s. r. o., k poslednímu dni
účetního období.
Dotace, příspěvky a dary obdržené v roce 2017
Dotace, příspěvky a dary 2017

Kč

Město Sedlčany

3 764 000,00

Neinvestiční příspěvek na provoz

3 620 000,00

Úprava rozpočtu (2x platové navýšení – nařízení vlády)
Ministerstvo kultury

144 000,00
40 000,00

Dar

117 898,99

věcný (soutěže, knihy)

113 898,99

finanční dar pro rozvoj hlavní činnosti
Celkem

4 000,00
3 921 898,99
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Nákupy v roce 2017
Nákupy

Kč

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00)

0

Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00)

0

Drobný hmotný majetek (nad 3 000,00 do 40 000,00)

9 778,00

Tiskárna OKI C321nd

5 206,00

Chladnička GZ 117

4 572,00

Drobný nehmotný majetek (do 60 000,00)

0

Provoz Městské knihovny Sedlčany (výběr):
Software
04/17 servis systému Tritius 1 – 3 (3 564,00)
04/17 upg. Výkaznictví JASU (2 565,00)
08/17 přeregistrace domény (600,00)
08/17 úprava skriptu v účetním programu (1 936,00)
10/17 servis systému Tritus 9 – 12 (6 388,80)
11/17 AVG Cloudcare (7 550,00)
Hardware
01/17 PC opravy (500,00)
02/17 PC opravy (1 430,00)
07/17 PC opravy (1 250,00)
12/17 PC opravy (3 500,00)
Ostatní
02/17 bankovní poplatek - audit (2 057,00)
02/17 instalatérské práce (363,00)
07/17 zajištění projektu Příběhy našich sousedů (5 000,00)
10/17 elektroinstalace – opravy (905,00)
11/17 revize hasicích přístrojů (1 350,00)
12/17 periodická revize elektrických spotřebičů (5 421,00)
12/17 PF (1 600,00)
12/17 autorská odměna Dilia – kopírování (1 199,80)
Opravy a udržování
09/17 oprava pódia celkem (98 680,00)
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Rozpočet
Hospodářský výsledek roku 2017
Náklady celkem
Osobní náklady
1.
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
2.
Materiál, energie, prodej zboží
Materiál
Prodané zboží
Energie
3.
Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby ostatní (vč. HČ)
4.
Jiné ostatní náklady
Pojištění majetku
DHM nad 3 tisíce
5.
Odpisy DHM
Příjmy celkem
1.
Provozní dotace
Příspěvek MěÚ
Granty, projekty, úprava rozpočtu
z toho:
MK ČR
MěÚ
2.
Vlastní činnost
Tržby z hlavní činnosti
z toho:
Registrační poplatek
Upomínky, ztráty,
poštovné
Kopírování, tisk
VU3V
Ostatní
Hospodářská činnost
Dary (věcné + finanční)

Čerpání rezervního fondu
Hospodářský výsledek

4 316 490,18
2 885 616,00
2 086 956,00
694 353,00
104 307,00
682 902,31
508 816,54
79 910,77
94 175,00
658 873,87
98 680,00
31 218,51
8 614,00
520 361,36
30 295,00
20 517,00
9 778,00
58 803,00
4 371 754,89
3 804 000,00
3 620 000,00
184 000,00
40 000,00
144 000,00
567 754,89
296 260,00
94 060,00
38 545,00
20 108,00
54 904,00
88 643,00
100 262,00
117 898,99
53 333,90
55 264,71
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Fondy Městské knihovny Sedlčany
FKSP:
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017: 20 333,00 Kč
Tvorba fondu: 40 463,00 Kč
Základní příděl: 40 463,00 Kč
Peněžní a jiné dary určené do fondu: 0,00 Kč
Ostatní tvorba fondu: Kč 0,00
Čerpání fondu: 10 500,00 Kč
Rekreace: 0,00 Kč
Kultura, tělovýchova a sport: 10 500,00 Kč
Poskytnuté peněžní dary: 0,00 Kč
Ostatní užití fondu: 0,00 Kč
Konečný stav fondu: 50 296,00 Kč
Rezervní fond:
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017: 43 914,00 Kč
Tvorba fondu: 51 825,23 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření: 51 825,23 Kč
Peněžní dary – účelové: 0,00 Kč
Peněžní dary – neúčelové: 0,00 Kč
Ostatní tvorba: 0,00 Kč
Čerpání fondu: 53 333,90 Kč
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření: 0,00 Kč
Úhrada sankcí: 0,00 Kč
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady: 0,00 Kč
Ostatní čerpání: 53 333,90 Kč
Konečný stav fondu: 42 405,33 Kč
Fond investic:
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017: 90 795,00 Kč
Tvorba fondu: 58 803,00 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření: 0,00 Kč
Peněžní dary – účelové: 0,00 Kč
Peněžní dary – neúčelové: 0,00 Kč
Ostatní tvorba: 58 803,00 Kč
Čerpání fondu: 0,00 Kč
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření: 0,00 Kč
Úhrada sankcí: 0,00 Kč
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady: 0,00 Kč
Ostatní čerpání: 0,00 Kč
Konečný stav fondu: 149 598,00 Kč
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Závěr

Závěr
Rok 2017 byl úspěšný. Kromě několika ocenění jsme oslavili 135. výročí založení
knihovny. Zájem o knihovnu ze strany uživatelů je značný.
V roce 2017 Městská knihovna Sedlčany podruhé získala diplom ministra kultury. Po
komunitním Centru Lukáš ministr kultury ocenil naši výjimečnou spolupráci se
školami. Máme z tohoto úspěchu radost. Nicméně nejdůležitější je to, že nás
pozitivně vnímají spolupracující instituce i naši spoluobyvatelé. To je pro nás cennější
než získané diplomy.
Jako ředitelka knihovny si velmi vážím toho, že jsme mohli uspořádat v Sedlčanech
seminář pro středočeské knihovníky. Rovněž si vážím neustále se zlepšující
spolupráce s našimi školami, která je na velmi vysoké úrovni. To ostatně ohodnotil
i ministr a také účastníci výše zmíněného semináře. Je to pro mne důkaz, že se
i v této oblasti ubíráme správným směrem. Naše knihovna od roku 2001 (stěhování
do ulice Kpt. Jaroše) cíleně podporuje zejména spolupráci se školami
i volnočasové aktivity dětí, nakupujeme dětskou literaturu a investujeme do
vzdělávání pracovnic oddělení pro děti. Pro školská zařízení ve městě a v regionu je
velmi důležité vědět, že naše pracovnice odvádějí práci na velmi vysoké úrovni
a není tedy zbytečnou ztrátou času posílat třídy do knihovny. Důkazem toho je
podpora projektu informačního vzdělávání ze strany našich škol, ale i zájem
o programy ze škol celého regionu.
V roce 2017 se nám podařilo nahradit nefunkční a poškozené pódium v části
oddělení pro děti pódiem novým. Značně se tím zvýšila využitelnost tohoto prostoru.
Podařilo se to díky našemu zřizovateli. Finanční částka nebyla malá, ale vzhledem
k úspoře energie a rezervnímu fondu nebylo třeba rozpočet v tomto směru
navyšovat. V následujících letech bychom tento koutek ještě případně vylepšili
oponami a dalším vybavením. Do budoucna nám ještě zbývá vybavit novým
nábytkem kuchyňku, kancelář ředitelky a i sklad knih (nábytek starý 50–60 let). Také
sedací nábytek pro uživatele knihovny, používaný již téměř sedmnáct let, jeví
známky značného opotřebení. Vzhledem k provozu, který je patrný i z této výroční
zprávy, není divu. Doufáme, že i tyto „naše sny“ se podaří v brzké budoucnosti
naplnit.
Ráda bych ještě v závěru ocenila vstřícnost zřizovatele k naší práci a potřebám
a také veliké nasazení celého pracovního kolektivu. Bez všech pracovnic knihovny by
nebylo možné dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. Zvláště oceňuji i ochotu
knihovnic k náročnému vzdělávání, které do našeho oboru vstoupilo.
Knihovna je vnímána veřejností, zřizovatelem i institucemi ve městě jako bezpečná,
stabilní a výborně pracující organizace. Velmi si toho vážíme a děkujeme za to.
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Přílohy

Přílohy
Seznam:
1. Knihovna roku 2017 – diplom ministra kultury
2. Knihovna roku 2017 – scan materiálu MK ČR
3. Knihovna roku 2017 – scan materiálu MK ČR
4. Knihovna roku 2017 – scan obálky zpravodaje města Radnice Sedlčany
5. 135. výročí knihovny – plakát
6. Certifikát za dlouholetou spolupráci a čestné uznání
7. Diplom souboru Literární prádelna pod vedením Jany Roškotové
8. Čtenář na jevišti – hodnocení
9. Čtenář roku 2017 - diplom
10. Certifikát o vytvoření rekordu – knihovna
11. Certifikát o vytvoření rekordu – Barbora Laňková
12. Adventní průvod – scan obálky zpravodaje města Radnice Sedlčany
13. Světluška – poděkování za uskutečnění sbírky
14. LiStOVáNí Láska a tělo – scan rozhovoru v týdeníku Periskop
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