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Úvod 

Rok 2018 se v sedlčanské knihovně nesl zejména v radostném duchu 

programů pro děti, a to od těch nejmenších miminek až po ty téměř dospělé. 

 

Práci našich „děckařek“ jsme „vyváželi“ doslova za hranice regionu i republiky. 

Slovo „děckařka“ v knihovnickém žargonu označuje pracovnici v oddělení pro děti. 

My máme v Sedlčanech hned dvě – Janu Roškotovou a Alenu Budkovou. Programy 

obou byly vyhodnoceny jako nejlepší v knihovnách České republiky. S nadsázkou 

můžeme říci, že máme v Sedlčanech nejlepší knihovnické programy pro školy 

v republice, a to pro všechny tři stupně (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ). Jejich práce není 

myslitelná bez podpory celého kolektivu. Bez přispění všech sedlčanských knihovnic 

není možné tyto kvalitní programy uskutečňovat. Kolegyně se zapojují do programů 

dle potřeby (třeba hrají i na housle), vyhledávají nejrůznější informační materiál, 

vyrábí rekvizity, objednávají knihy potřebné k programům a zabezpečují provoz 

knihovny…  

Úvodem se s vámi chci podělit o mail, který mi napsala maminka žákyně páté třídy. 

Podobné vzkazy vyřizuji kolegyním úplně nejraději, zvláště pokud se dotýkají 

opravdu všech knihovnic: 

 

Milá paní Tauberová, 

chci vám a vašim kolegyním moc poděkovat, Emička se včera vrátila z knihovny 

nadšená a ještě dlouho do večera mi vyprávěla (takže jsem si vaši práci mohla užít 

i já). Jste úžasné! 

Děkuju a zdravím vás, 

Podpis maminky 

 

V Sedlčanech můžeme být pyšní na opravdu dobrý knihovnický tým. Ostatně  

o tom vypovídá i tato výroční zpráva. 

Alena Budková a Jana Roškotová 

(Foto: archiv knihovny)
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Knihovna v číslech 

 2017 2018 

Velikost obsluhované populace 
pokles oproti roku 2017 o 20 

                 7 108 7 088 

Registrovaní uživatelé 
pokles oproti roku 2017 o 91 

2 323 2 232 

- z toho do 15 let 789 758 

Počet návštěvníků 

pokles oproti roku 2017 o 958 
70 104 69 146 

- z toho fyzické návštěvy 

- knihovny 
- internetu 
- kulturních akcí 
- vzdělávacích akcí 

- z toho on-line návštěvy 

48 825 

32 303 
2 989 
6 974 
6 559 

21 279 

45 006 

29 725 

2 733 

5 411 

7 137 

24 140 

Akce v knihovně 

nárůst oproti roku 2017 o 8 
667 675 

- kulturní akce 
- vzdělávací akce 

244 
423 

224 

451 

Výpůjčky 
pokles oproti roku 2017 o 1 409 

82 605 81 196 

- knihy 
- periodika 
- zvukové 
- ostatní 

59 458 
19 999 
2 670 

478 

56 545 

21 651 

2 391 

609 

Stav knihovního fondu k 31. 12.  

pokles oproti roku 2017 o 1 420 
54 368 52 948 

Přírůstek knihovního fondu 1 316 1 584 

Úbytek knihovního fondu 1 358 3 004 
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Knihovna a novinky 

Úspěchy 
OKnA 2018 (O Knihovnických Aktivitách) 

Soutěžní přehlídka programů pro děti a mládež byla v roce 2018 určena dětem 

z mateřských škol. Konala se ve dnech 17.–18. 4. 2018 v Městské knihovně Louny. 

Téma programů se dotýkalo rodiny a vztahů v rodině. Hlavní cenu udělovanou 

odbornou porotou získala Jana Roškotová ze sedlčanské knihovny s pořadem 

nazvaným Mikyho dobrodružství. Program je inspirován knihou Miky a dobrodružství 

s autíčkem, kterou napsala nejmladší česká spisovatelka, zapsaná i v České knize 

rekordů, Barbora Laňková. Jana Roškotová se přehlídky zúčastnila již podruhé 

(poprvé v roce 2014 v Hradci Králové) a podruhé také zvítězila. Její programy jsou 

stále tvořivé, hravé, naučné i k pobavení a v knihovnickém světě jsou vysoce ceněny 

nejen pro jejich samotný obsah, ale především pro Janin osobitý přístup a vřelý vztah 

k dětem. 

 

 

 
Jana Roškotová a lounské děti při programu Mikyho dobrodružství 

(Foto: archiv knihovny) 
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Děti si program opravdu užívaly… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 

 
Jana Roškotová přebírá od organizátorů soutěže diplom a keramickou sošku anděla 

(Foto: archiv knihovny) 
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Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež 

Nesoutěžní přehlídka, která se konala ve dnech 21.–22. 5. 2018 v Podtatranskej 
knižnici v Popradě, byla sestavena z nejlepších programů soutěžních přehlídek na 
Slovensku (Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež) a v Čechách 
(OKnA – O knihovnických aktivitách) za roky 2013–2017. Z Čech se účastnily 
4 knihovnice, z toho hned dvě ze sedlčanské knihovny, a to Jana Roškotová 
s programem Poezie v povětří, se kterým zvítězila v roce 2014 v Hradci Králové, 
a Alena Budková s programem Vystěhování (2. světová válka na Sedlčansku), s ním 
vyhrála OKnA o rok později v Třinci. Přehlídka byla inspirativní a podnětná svým 
česko-slovenským pohledem na problematiku programů a velmi různorodá, co se 
témat a věkových kategorií dětí, jimž byly určeny, týče. Programy byly připraveny 
a předvedeny jak s menšími dětmi z 1. stupně základních škol, tak se žáky 2. stupně 
základních škol. Slovenské děti češtině velmi dobře rozuměly, neměly s ní problém  
a české programy velmi dobře přijímaly. Slovenští kolegové zvlášť vysoce hodnotili 
program o vystěhování Sedlčanska. 
 
 

 
Jana Roškotová, popradské děti a program Poezie v povětří 

(Foto: archiv knihovny) 
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Alena Budková a její program o vystěhování Sedlčanska 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Knižní veletrh Svět knihy 2018 Praha 

Projekt S knížkou do života (Bookstart) dostal od organizátorů prostor na prestižním 
mezinárodním veletrhu Svět knihy v Praze. Tento nový projekt Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků byl prezentován v pavilónu Rosteme s knihou ve čtvrtek 
10. 5. 2018 odpoledne. Pro prezentaci workshopového programu pro rodiny 
s menšími dětmi byla vybrána naše knihovna. Ředitelka Blanka Tauberová 
představila projekt a jeho hlavní myšlenky a knihovnice Jana Roškotová a Alena 
Budková pak předvedly workshopový program inspirovaný knihou Obejmi mě, prosím 
Przemyslawa Wechterowicze. Přítomné děti se i se svým doprovodem zapojily 
a vesele zpívaly, cvičily, tancovaly, kuklily se v motýly a prožívaly s medvědími hrdiny 
z knížky úplně vše. Největší radost jsme měli z toho, když po ukončení programu 
některé rodiny projevily zájem přestěhovat se do Sedlčan.  
 

 
Alena Budková, Jana Roškotová, děti a maminky na veletrhu Svět knihy 2018 

(Foto: archiv knihovny) 
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Jana, Alena a knížka Obejmi mě, prosím 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Všichni si program doplněný výtvarnou dílnou užívali 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 

Festival Děti, čtete? 

Klub Literární prádelna naší knihovny vystoupil v Praze v rámci festivalu „Děti, čtete?“ 
Tento festival je určen primárně dětem a jejich rodičům. Festival pořádá Knižní 
stezka dětem, z. s., ve spolupráci s nakladatelstvím Meander. Čtení, dílny, výstavy, 
besedy a divadelní představení probíhaly ve dnech 1.–2. června 2018 v Ústřední 
knihovně MKP a ve Werichově vile na Kampě. Literární prádelnu si vybrali 
organizátoři kampaně Rosteme s knihou. Děvčata vystoupila 1. června 2018 
ve Werichově vile na Kampě s Listováním z knihy Ivony Březinové Řvi potichu, 
brácho. Atmosféra v podkroví Werichovy vily byla pro herce velmi příjemná 
a přítomní diváci byli spokojeni. 
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Literární prádelna a scénické čtení Řvi potichu, brácho 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Vystupujeme ve Werichově vile… 

(Foto: archiv knihovny) 
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… a také si ji prohlížíme 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Nominace na cenu ministra kultury 

V roce 2018 byla Městská knihovna Sedlčany nominována na cenu ministra kultury 

Knihovna roku v kategorii b) významný počin v oblasti poskytování veřejných 

knihovnických a informačních služeb. Nominováni jsme byli za Projekt Lukášek – 

první komunitní projekt v knihovnách ČR (15 let trvání projektu a jeho ukončení 

v dubnu 2018). 

 

Den pro dětskou knihu a zahájení adventu v Sedlčanech aneb Další ze 

sedlčanských rekordů 

Ve dvanáctém ročníku této celostátní akce (Den pro dětskou knihu) jsme se rozhodli 

vytvořit nový český rekord, a to v kategorii Nejvíce lidí s vánočním receptem 

(rukou psaným).   

A podařilo se! Na sedlčanském náměstí 1. 12. 2018 Sedlčanští opět zabodovali. Byl 

vytvořen rekord a branou Petra Sůsy prošlo 412 lidí. Zúčastnění mohli přinést 

jednotlivé papíry nebo třeba i rodinné sešity receptů, avšak velikost papíru či sešitu 

se musela pohybovat v rozmezí formátů A5 – A3. Nejstarší originál byl datován 

rokem 1930. Velmi bychom si přáli v roce 2019 z těchto receptů vydat sedlčanskou 

kuchařku. 

Před zmíněným rekordem ještě byla pokřtěna nová kniha českých rekordů, tu 

na náměstí představil prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek. Kmotrem se 

stal mistr kuchař Dušan Svoboda. Po vytvoření rekordu byla křtěna knížka pro děti 
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To dáme, dědo! známého spisovatele a scénáristy Miroslava Adamce. Kmotrem této 

knihy se stal předseda TJ Tatran Sedlčany Martin Havel, který je dlouholetým 

garantem naší Čtenářské ligy. 

Nálada byla skvělá i díky výborné kapele Repete. 

Na závěr sedlčanský starosta Miroslav Hölzel slavnostně rozsvítil vánoční strom.   

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. 

 

 
Křest knihy To dáme, dědo – zleva Martin Havel, Miroslav Adamec, Blanka Tauberová, Jana 

Roškotová, Kamila Kolínová a Barbora Čiháková 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 

Stáže knihovníků a odborné praxe studentů 
Ve dnech 1. 5. 2018–3. 5. 2018 u nás prožil tři pracovní dny kolega z Městské 

knihovny v Praze Ondřej Polesný (vedoucí pobočky Lužiny). Během stáže se účastnil 

akce Na Zvěřinec za Máchou (pěší trasa), Informačních vzdělávání pro ZŠ 

a instalace a vernisáže výstavy ZUŠ Sedlčany. Pan kolega zpracoval poměrně 

obsáhlou cestovní zprávu z pracovní stáže, ze které si dovoluji citovat: 

 

„Samotné prostory knihovny působí jako kombinace klasické knihovny se ZUŠ. 

Výstavky a tvorba jsou opravdu všude – okenní parapety, rybářské sítě s výkresy, 

zavěšené krajky a další. Prostor ale působí velmi útulně a v porovnání s některými 

(až sterilně působícími) pobočkami MKP je možná trochu šokující svou mírnou 
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přeplácaností a přeplněností. Knihovního fondu je tu opravdu nebývale mnoho. 

Knihovna ale nabízí i dostatek klidných koutů k sezení a odpočinku na tulivacích. 

Příjemný je i dostatek zeleně ve formě květin a malých stromků. Vzhled knihovny je 

prostě trochu jiný, než jsem zvyklý, ale nemohu říci, že by mi to vadilo. Je z něj cítit 

provázanost a snad každý, kdo knihovnu navštíví, musí mít dojem, že její vzhled 

reprezentuje komunitu a různé směry zájmů jejích členů. Co mě hodně upoutalo, byly 

různé diplomy a ocenění, které knihovna získala a vystavila v prostoru půjčovny. 

Knihovna tak na první pohled působí aktivně a úspěšně. Prvky hravosti zde ale 

nalezneme také – třeba půjčování naslepo, kdy si čtenář vybírá zabalené knihy a je 

pro něj překvapením, co odhalí, je dobrým příkladem… … … 

Co říci závěrem? Snad jen, že program stáže byl ideální a těžko hledat, co 

vyzdvihnout více. První den jsem měl možnost poznat okolí Sedlčan a poslechl jsem 

si zajímavá vyprávění o vzniku místních křížků. Také jsem mohl ocenit sportovní 

zdatnost kolegyň během výletu a herecké kvality při programu na Zvěřinci. Druhý den 

byl plný prohlídky knihovny, náslechu besed a zpovídání kolegyň o knihovně 

a komunitních aktivitách. Třetí den pak při vernisáži ukázal důležitost knihovny 

v rámci komunity.“ 

 

 
Kolega Ondřej Polesný se na Zvěřinci zapojil do soutěže pro děti 

(Foto: archiv knihovny) 

 

21. 5. 2018–1. 6. 2018 u nás byla na souvislé odborné praxi Kristýna Ondráčková, 

studentka SZŠ a VOŠ zdravotnické v Příbrami. V průběhu praxe byla studentka 

seznamována s provozem knihovny a plnila různé administrativní úkoly. 
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Výzkum 
Městská knihovna Sedlčany se stala místem výzkumu jednoho malého výzkumného 

týmu. Výsledky byly prezentovány na konferenci European Conference on 

Information Literacy (ECIL) ve finském Oulu. Dále byl výzkum prezentován v Book 

series Communications in Computer and Information Science. 

Je docela zajímavé vidět místo, kde žijeme, očima výzkumníků. Zveřejňuji tedy 

ve výroční zprávě článek, který vyšel i v radničním zpravodaji. 

 

Sedlčanský život očima výzkumníka 

Možná vás překvapí, že se Sedlčany staly cílem výzkumu jednoho malého týmu 

z Prahy. Náš výzkumný tým se skládá z pedagogů Ústavu informačních studií 

a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se kromě přípravy 

budoucích knihovníků a informačních profesionálů zabýváme také výzkumem, 

a mimo jiné se zaměřujeme na komunitní roli knihoven. Zkoumáme tedy, do jaké 

míry se knihovny podílejí na podpoře komunitního života ve svých obcích. Pro náš 

nejnovější výzkum jsme si vybrali právě Sedlčany, město známé svým kulturním 

životem. Pro výzkum je to zcela ideální město – akorát tak velké, že v něm kvete 

spousta kulturních aktivit, a akorát tak malé, že lze tyto aktivity poměrně komplexně 

zpracovat. Položili jsme si otázku, jaký je komunitní život v Sedlčanech a jakou roli 

v něm hraje knihovna. Nebudeme vás unavovat suchou teorií, chceme se spíše 

podělit o dojmy, které v nás Sedlčany zanechaly. 

Jakmile jsme měli vybranou lokalitu, byli jsme postaveni před rozhodnutí, jak 

zmapovat komunitní život města. Jako nejlepší způsob pro nalezení odpovědi jsme 

nakonec zvolili zpracování seznamu akcí konaných ve městě, jejich pořadatelů 

a spolupořadatelů v jednom roce, a to 2017. Za tímto účelem jsme pročetli všechna 

oficiální i neoficiální periodika vycházející ve městě, prošli webové stránky města, 

muzea, knihovny, kulturního domu, škol, spolků, sdružení, církví, sportovních klubů 

a dalších organizací působících ve městě. Nevynechali jsme ani archivy celostátního 

tisku, regionálních deníků, rozhlasového a televizního vysílání. Do akcí jsme se 

snažili zařadit vše, co je určeno široké veřejnosti – akce všeho druhu pro 

všechny věkové skupiny, pořádané 125 různými organizacemi. Osobně jsme 

město též navštívili a na základě rozhovorů jsme doplnili některé údaje. Vypracovali 

jsme komunitní síť města. Dokázali jsme propojit jednotlivé instituce, které se na 

společenském životě města podílejí, a vypočítat jejich podíl na rozvoji města. 

Už v průběhu zpracování jsme pomalu získávali pocit, že v Sedlčanech by chtěl žít 

každý, protože každý by si z nabídky pořádaných akcí určitě vybral. A výsledek? 

Konečný seznam akcí nám doslova vyrazil dech, protože celkem jsme 

zaznamenali údaje o 578 akcích, z nichž některé se pravidelně opakují. A to 

jsme do seznamu nemohli zahrnout všechna sportovní utkání, protože neexistuje 

jednotný zdroj, který by je podchytil, a naše data by tak byla zkreslená. Divadlo, film, 

hudba, tanec, obrazy, čtení, sport, vzdělávací kurzy, přednášky, bazary … setkávání, 

zábava i poučení, společně prožité chvíle mladších i věkově starších generací … 

prostě komunita, která žije a rozvíjí se. To jsou Sedlčany v našich očích. 

Barbora Drobíková 

Adéla Jarolímková 

Helena Lipková
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Nové programy 
S knížkou do života (Bookstart) 

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je 

mezinárodní iniciativa, která se snaží plnit jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době 

zatím velice málo rozšířených funkcí – seznámení nejmenších čtenářů a jejich rodičů 

s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní. 

V roce 2018 se této iniciativy v České republice chopil Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků (SKIP) a vyhlásil pilotní ročník české verze. Od března 

2018 jsou tedy v přihlášených městech a obcích noví občánci vítáni na svět 

dárkovými balíčky, které obsahují dárek pro děti i pro jejich rodiče. Projekt se setkal 

s relativně velkým ohlasem. Byl přivítán i odbornou veřejností – pedagogy, pediatry, 

psychology, politiky… 

Sedlčany se, prostřednictvím knihovny, k tomuto projektu také přihlásily. Při jednání 
na radnici bylo rozhodnuto, že balíčky budou rozdávány při Vítání občánků, kterého 
se knihovnice účastní již od roku 2004. Pouze rodinám, které se této slavnosti 
neúčastní, předáváme dárek v knihovně. 
V knihovně je také pro všechny rodiny nově narozených miminek připraven 
slavnostní program Setkání miminek aneb Den za dnem s miminkem. Na tento 
program navazuje ještě další setkání, které nese název Rok s miminkem. Následně 
se mohou rodiny setkávat při dopoledních programech. 
 

 
Setkání miminek aneb Den za dnem s miminkem může začít… 

(Foto: archiv knihovny) 
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Jana Roškotová a Alena Budková při slavnosti Setkání miminek 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 

 
Po slavnosti si ještě povídáme a prohlížíme knížky 

(Foto: archiv knihovny) 
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A je tu další setkání – Rok s miminkem 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Všechny nás to baví a nikdo nepláče 

(Foto: archiv knihovny) 
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DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) 

Od října 2018 jsme navázali na předchozí občasné diskusní večery a otevřeli 

pomyslné dveře pravidelnějším diskusním večerům pod jednotným názvem.  

DVeře K… je otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žijeme, 

regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí. 

V roce 2018 jsme stihli otevřít tři témata – diskutovali jsme s regionálními 

spisovatelkami o jejich knihách, ale také se starostou o zeleni ve městě a s řádovou 

sestrou o adventu. 

 

 
První klub byl věnovaný regionálním spisovatelkám 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Informační vzdělávání pro MŠ 

V roce 2018 jsme zahájili také cyklus Informačního vzdělávání pro sedlčanské MŠ, 

respektive pro poslední ročníky MŠ.  

 

 

Interiér 
Nový sedací nábytek  

V září 2018 se podařilo nahradit poškozené a nefunkční dřevěné židle novými. Stalo 

se tak díky úspoře finančních prostředků (rezervní fond) a výsledek nás těší. Židle 

jsou odlišeny barevně (dětské oddělení – červené, oddělení pro dospělé – modré 

a studovna – zelené). Zakoupeny byly také kancelářské židle pro knihovníky a vozíky 

na převážení stohovatelných židlí. 

Dále se nám podařilo doplnit k novému pódiu botník, který nám stále chyběl... 
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Po starých židlích se nám nestýská… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
… a botičky jsou pěkně vyrovnané… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 

Knihovní řád a ceník 
Změna ceníku 

V souvislosti se zdražením poštovních služeb byl od března a od září změněn ceník 

knihovny. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr 

nejúspěšnějších 

akcí 
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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 2018: 

 

Leden: 

FotoFlegmatici Sedlčany podesáté – výstava fotoklubu. 

 

 
Desáté výročí našeho fotoklubu jsme oslavili na vernisáži jubilejní výstavy 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 

Co by můj syn měl vědět o světě (Fredrik Backman) – LiStOVáNí s Lukášem 

Hejlíkem.  

Banát – přednáška Ivo Dokoupila. 

Stopem po Kyrgyzstánu – Vojta Süsser, student sedlčanského gymnázia, se v létě 

vydal do středoasijského Kyrgyzstánu. O své zážitky se podělil s více jak devadesáti 

posluchači. 
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Vojta Süsser posluchače opravdu bavil… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Únor: 

Kdyby fotografie mohly vyprávět… – přednáška pro veřejnost nadšeného 

fotografa a astronoma Petra Horálka. 

Ohrožená semínka – promítání dokumentárního filmu, které bylo doplněno besedou 

s agronomem ZD Kosova Hora, a. s., Ladislavem Hniličkou. 

Prezentace lehce – vyhodnocení soutěže pro ZŠ a SŠ, tentokrát na téma Kde 

začíná a končí svoboda slova? Součástí setkání byla beseda s novinářem, literárním 

redaktorem a nakladatelem Zdenko Pavelkou. 

 

 
Zdenko Pavelka a Kde začíná a končí svoboda slova? 

(Foto: archiv knihovny) 
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Březen: 

Zrozená z ohně – výstava originálních šperků z vinutých perel z dílny Ivany 

Stoupové. 

Čtenář roku 2018 – nejmladší čtenář/čtenářka (Březen – Měsíc čtenářů) – 

vyhlášení sedlčanského čtenáře roku. Nejlepší malou čtenářkou sedlčanskou, ale 

i středočeskou se stala Eliška Dvořáková. V programu nazvaném Vyprávěnky 

o Honzovi vystoupily knihovnice Jana a Alena. Dárky a diplomy Elišce předal 

místostarosta města Miroslav Hölzel. Na závěr si děti upekly opravdové buchty 

„honzovky“. 

 

 
Eliška Dvořáková s tatínkem a maminkou, ředitelka knihovny Blanka Tauberová 

a místostarosta Miroslav Hölzel 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Eliška si s kamarádkami na oslavu upekla opravdové buchty „honzovky“ 

(Foto: archiv knihovny) 
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Jak se žije a čte lidem s handicapem – projekt pro 1. ZŠ Sedlčany; setkání žáků  

9. tříd s Janem Říhou, nevidomým horolezcem a maratóncem. 

Růže pro Marii Š. – přehlídka mluveného slova v kategorii souborů a dospělých. 

Noc s Andersenem – 23. 3. 2018 s námi v knihovně nocovali jako v předchozích 

létech nejúspěšnější soutěžící v Čtenářské lize. Před půlnocí jsme navštívili Pejšův 

mlýn. 

 

Duben: 

Začátky a konce – 15. ročník (závěrečný) komunitního projektu Lukášek. 

Fake news!!! – LiStOVáNí v podání Alana Novotného a Jiřího Resslera; za účasti 

jednoho z autorů knihy Michala Gregora. 

Listování a vyprávěnky po knihovnicku – Listování v podání členek klubu Literární 

prádelna. Listovalo se knihami Michaely Fišarové Náš dvůr má tajemství a Zdeňky 

Bezděkové Říkali mi Leni. Na závěr představily knihovnice Alena a Jana pomocí 

svých vypravěčských dovedností knížku Miloše Kratochvíla Jak chtěl být Honza 

peciválem. 

 

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. 

Drážďany lodí a autobusem – výlet (studenti VU3V a knihovnice). 

 

 
Po Drážďanech nás provázel Vladimír Voráč a všem se to líbilo 

(Foto: archiv knihovny) 
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16. májový poetický podvečer (Máj ve znamení Máchy aneb Máchovým krajem je  

i Sedlčansko) – přehlídka vítězů regionálních recitačních soutěží. 

 

Červen: 

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 (14. ročník, téma Sedlčaňáci umí!). Tentokrát ceny předávaly 

krajkářky Máří Magdalena Milotová a Dagmar Prokopová.  

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 Miroslava Hölzela. 

Koncert smíšených sborů v chrámu sv. Martina – koncert sedlčanského 

a pelhřimovského Záboje. 

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 ZUŠ a Divadla Na kolečku (O třech 

kůzlátkách). 

Sedlčaňáci umí! – ukončení celoročního projektu se ZŠ Konečná, křest společné 

knihy. 

 

Červenec – srpen 

Výstava 1. základní školy Sedlčany 

Broučci – program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný stejnojmennou knihou 

Jana Karafiáta. 

Dobrodružství veverky Zrzečky – program pro rodiny s menšími dětmi podle knihy 

Josefa Zemana. 

 

Září: 

Radostvoření – výstava kreseb Stanislava Juhaňáka 

Kluk z kostek (Keith Stuart) – LiStOVáNí s Pavlem Oubramem, Věrou Hollou 

a Tomášem Drápelou. 

Fotbálek aneb Loučení s létem – uzavření 14. ročníku Čtenářské ligy fotbalovým 

utkáním mezi týmem čtenářů a týmem spisovatelů a ilustrátorů na sedlčanském 

fotbalovém stadionu. 
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Fotbálek 2018 se vydařil 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Povídání o pejskovi a kočičce – program pro rodiny s dětmi. 

 

Říjen: 

Příběhy věcí – společná výstava obyvatel města k 100. výročí založení republiky. 

Živé knihy – Osmičkové roky (nejen) v Sedlčanech (Týden knihoven 2018) – 

setkání našich „živých knih“ se žáky i s veřejností. Živými knihami byli Pavel Žak, 

Vlastimila Faktorová, Milada Vyskočilová a Vladimír Voráč.  

Malí spisovatelé, malí ilustrátoři – vyhodnocení soutěže pro 4. třídy. Ceny předával 

a s dětmi pobesedoval sportovní redaktor a spisovatel David Šváb. 

100 let republiky – program pro základní školy. 

Česká literatura po vzniku republiky – přednáška Pavla Šidáka pro studenty 

gymnázia a veřejnost. 

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) – diskusní klub otevřel v říjnu své pomyslné 

dveře regionálním spisovatelkám. 

 

Listopad: 

Dáša Prokopová a Magda Milotová – historicky první autorská výstava 

sedlčanských nestorek paličkování. 
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Dáša Prokopová a Magda Milotová na vernisáži výstavy 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Nebát se a jít! (Den poezie v roce 2018 s mottem Nebát se…) – oblíbený 

lampiónový průvod od knihovny do parčíku Pod Duby doplněný vystoupením 

místních muzikantů (První káva). 

 

 
V lampiónovém průvodu šlo již 120 lidí a UŽILI JSME SI TO! 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Karel Čapek mezi harmonií a napětím první republiky – přednáška Pavla Šidáka 

pro studenty gymnázia a veřejnost. 

V Peru se neperu – beseda s Pavlem Hodysem, Katkou Jelenovou a Anetou 

Šnellerovou o jejich třítýdenní cestě po Peru.  
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V Peru se neperu a plná knihovna posluchačů 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Prosinec: 

Den pro dětskou knihu a zahájení adventu v Sedlčanech aneb Další ze 

sedlčanských rekordů – veliká sobotní akce pro veřejnost, která se konala již 

podvanácté. Z programu: rekord v kategorii Nejvíce lidí s vánočním receptem (rukou 

psaným), křest knihy Miroslava Adamce To dáme, dědo!, slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu a adventní průvod. 

Mikulášské a čertovské nadělení – tradiční návštěva čerta a Mikuláše. 

Narozeninová kočka – křest audio a haptické knihy Markéty Vítkové. Kmotrem této 

výjimečné knihy se stal nevidomý sportovec Jan Říha. 

 

 
Křest audio a haptické knihy Narozeninová kočka – Jan Říha a Markéta Vítková 

(Foto: archiv knihovny)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty 
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Projekty 

Městská knihovna Sedlčany se v roce 2018 účastnila grantových programů 

vyhlášených v rámci fondů Ministerstva kultury ČR. 

 

Projekty 2018 Získaná dotace - Kč 

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

15 000,00 

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

20 000,00 

Co jíst víme, ale VÍME I CO ČÍST?! (4. ročník) 
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

10 000,00 

Česká knihovna 
(Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva 

kultury ČR) 
4 470,00 

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

33 880,00 

 

 

Sedlčanská zvuková knihovna 

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit stávající fond zvukové knihovny pro nevidomé  

a slabozraké občany i pro občany s jiným postižením. Dále pak se, díky dotaci, 

podařilo rozšířit nabídku haptických her. Tuto podporu jsme cítili jako důležitou, 

protože knihovnu navštěvují dvě nevidomé maminky. Tento cíl byl beze zbytku 

naplněn a projekt uskutečněn přesně tak, jak byl předložen. Naše spoluúčast byla 

dokonce navýšena. 

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 (14. 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 14. ročník, díky podpoře MK ČR, opět 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. 
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V měsíci únoru se podařilo zajistit dvě přednášky s významným publicistou 

a nakladatelem Zdenko Pavelkou pro žáky gymnázia a II. stupně ZŠ. Přednášky byly 

spojeny s oznámením výsledků soutěže Prezentace lehce. Nesly název, stejně jako 

soutěž, Kde začíná a končí svoboda slova? Hovořilo se o publicistice, literatuře, 

životě, svobodě, … 

Další setkání s knihami jsme naplánovali na 13. prosince. Bylo určeno žákům  

9. ročníků ZŠ a kvarty gymnázia. Přednášky se uskutečnily tři a spisovatel Jiří Walker 

Procházka nás seznámil s historií a současností literatury fantasy a sci-fi. Spolu 

s ním se nám podařil Průlet fantastickými světy (název přednášky). 

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 je 

součástí této kampaně Svatojanská noc. Společně chodíme od knihovny na náměstí, 

tam je večerní program se zvyky patřícími k tomuto období. Součástí programu je 

i představení. U tohoto představení se snažíme, aby ukázalo některou z klasických 

pohádek nebo souznělo s lidovými tradicemi. Letošní pohádka se jmenovala O třech 

kůzlátkách. Klasické loutkové představení Vladimíra Tausingera (Divadlo Na kolečku) 

doslova okouzlilo děti i dospělé diváky. 

Z projektu byly také podpořeny naše tradiční akce – Čtenářská liga (odměny), Malí 

spisovatelé a ilustrátoři (odměny), Vítání občánků a Setkání miminek (leporela 

a čtenářské sety), Májový poetický podvečer (odměny) a Soutěž sečtělých řízků 

(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 se spisovatelem Lubošem Pavlem pro 

všechny sedlčanské první třídy, vyrobení buttonů s nápisem Pozor čtenář). 

Besedu pro všechny sedlčanské páté třídy spojenou s vyhodnocením soutěže Malí 

spisovatelé a Malí ilustrátoři jsme uskutečnili 18. 10. 2018. S dětmi si o své práci 

sportovního redaktora v ČTK a práci spisovatele povídal publicista a spisovatel David 

Šváb. Nutno říci, že toto setkání nadchlo i chlapce, kteří běžně nečtou a o knížky se 

nezajímají.  

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 2018 jsme 

rekord vytvořili v kategorii: Nejvíce lidí s rukou psaným vánočním receptem) a se 

zahájením adventu v Sedlčanech. V roce 2018 se křtila na náměstí kniha pro děti 

spisovatele a scénáristy Miroslava Adamce To dáme, dědo! 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. 
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Co jíst víme, ale VÍME I CO ČÍST?! (4. 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. 

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 2018 tedy proběhla 15. 3. a opět se setkala 

s velikým ohlasem.  

Děti z Literární prádelny vystupovaly při nejrůznějších příležitostech v knihovně 

i mimo ni. Vystoupily dokonce ve Werichově vile na Kampě u příležitosti Dne dětí. 

K výročí republiky připravily scénické čtení z pohádek a povídek Karla Čapka. 

Profesionální Listování skupiny Lukáše Hejlíka se v roce 2018 uskutečnilo v květnu 

(Jerzy Kosiński: Byl jsem při tom) a diváci odcházeli nadšeni. 

V říjnu se podařilo uskutečnit setkání šesti regionálních spisovatelek s jejich čtenáři. 

Tato akce byla hojně navštívena. 

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).  

 

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. 

 

Databáze 

Díky tomuto projektu měli návštěvníci knihovny v roce 2018 možnost využívat dvě 

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. 
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Další projekty naší knihovny v roce 2018: 

 

Lukášek 

V dubnu 2018 jsme 15. ročníkem ukončili tento komunitní projekt. Popatnácté 

a naposledy jsme si tak užili společnou výstavu. Závěrečný, patnáctý ročník 

nesl příznačný název  „Začátky a konce“.  

Projekt je podrobně popsán na internetových stránkách knihovny a byl prvním 

komunitním projektem v knihovnách České republiky. 

 

Slovo k závěrečnému ročníku: 

„Je za námi patnáct smysluplných let. Některá témata se zpracovávala lépe, jiná 

hůře. Takový už je však život. V roce 2018 jsme zavřeli jedny pomyslné dveře a já za 

sebe říkám: MĚLO TO SMYSL. Děkuji všem, kteří se zabývají nejen životem svým, 

ale záleží jim i na životě druhých. Lukášek dostal občanský průkaz a já, jako 

maminka, jsem jej vypustila do světa. Myslím, že všichni, kteří se s Lukáškem za 

těch patnáct let setkali, budou mít k sobě navzájem blíž a bude jim záležet na světě, 

ve kterém žijí. Ještě jednou děkuji všem.“ 

Blanka Tauberová 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Služby 
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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 64 457 

Počet výpůjček ostatních dokumentů (celá knihovna) 3 000 

Počet registrovaných čtenářů 1 474 

Počet návštěvníků (fyzické návštěvy) 22 998 

 

Počet akcí (včetně Centra Lukáš) 303 

Počet účastníků (včetně Centra Lukáš) 3 679 

 

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 2018 zodpověděly 1 877 dotazů a vyřídily 8 244 rezervací.  

Vyřízeno bylo 13 požadavků na Meziknihovní výpůjční službu obdržených z jiných 

knihoven a 271 požadavků bylo zaslaných jiným knihovnám. MVS vyřizuje Olga 

Jelenová. 

O oddělení pro dospělé čtenáře se starají Helena Kosařová a Bc. Daniela Pokorná 

(zastupuje Olga Stiborová).  

Většinu akcí koordinuje a zajišťuje Blanka Tauberová. 

 



40 
 

Oddělení pro děti 

Počet výpůjček knih a periodik 13 739 

Počet registrovaných čtenářů 758 

Počet návštěvníků 6 727 

 

 

Počet akcí (včetně Centra Lukáš) 372 

Počet účastníků (včetně Centra Lukáš) 8 869 

 

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 5 551 

Počet návštěvníků 2 530 

Počet návštěvníků internetu 2 733 

Počet titulů v regionálním oddělení 1 095 

Počet titulů ve studovně 1 939 

 

O studovnu a čítárnu pečuje Helena Kosařová. 

 

Centrum Lukáš  

Počet akcí (z akcí pro děti i dospělé) 332 

Počet účastníků (z akcí pro děti i dospělé) 3 552 

 

Akce a aktivity v komunitním Centru Lukáš zajišťují Blanka Tauberová a Olga 

Jelenová. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní akce 

 

Vzdělávání 

 

Výstavní činnost 
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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 2018 uspořádala 675 (tj. o 8 více než 

v roce 2017) a zúčastnilo se jich 12 548 lidí (o 985 méně). Z toho se uskutečnilo 212 

kulturních akcí (31,4 %), 451 vzdělávacích akcí (66,82 %) a 12 výstav (1,78 %). 

Na výstavách bylo vystaveno 2 268 exponátů. V komunitním Centru Lukáš 

se uskutečnilo 332 akcí (tj. o 20 více než v roce 2017) z celkového počtu, zúčastnilo 

se jich 3 552 lidí (o 110 více). Je vidět, že služby komunitního centra (i přes stále se 

zvyšující konkurenci v místě) jsou stále žádané.  

Akce průměrně navštívilo 19 lidí (o 2 méně). Neevidujeme však návštěvníky výstav.  

Kromě statisticky sledovaných údajů pracovnice prezentovaly ještě 94 tematických 

výstavek knih (vystaveno bylo 1 276 knih) a 30 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. a 2. ročníků SŠ) dvakrát ročně (1. třídy ZŠ 

šestkrát ročně). Nově jsme zařadili tyto lekce i pro všechny sedlčanské předškoláky 

(4x 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. 

 

 

 
Kulturní 

akce 
Účast 

Vzdělávací 

akce 
Účast 

Informační 

panely 

Dětské 121 4 075 251 4 794 8 

Dospělé 103 1 336 200 2 343 22 

Celkem 224 5 411 451 7 137 30 
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Výběr některých vzdělávacích a kulturních akcí 

 

Programy pro veřejnost 
 
Leden: 
Banát – přednáška Ivo Dokoupila 
Co by můj syn měl vědět o světě (Fredrik Backman) – LiStOVáNí (Lukáš Hejlík) 
Stopem po Kyrgyzstánu – vyprávění Vojty Süssera 
 
Únor: 

Kdyby fotografie mohly vyprávět…  přednáška Petra Horálka  
Přírodní barvení vlasů – přednáška Kateřiny Schleifer 
 
Březen: 
A taková to byla láska (Anna Gavalda) – LiStOVáNí (Zdeněk Černín a Petra 
Černínová) 
Růže pro Marii Š. – přehlídka v kategorii dospělých (3. ročník) 
 
Duben: 
Nejlepší kniha o Fake News!!! – LiStOVáNí (Alan Novotný, Jiří Ressler a Miloš 
Gregor) 
Listování a vyprávěnky po knihovnicku – Náš dvůr má tajemství (Michaela 
Fišarová) a Říkali mi Leni (Zdeňka Bezděková) v podání Literární prádelny (dětský 
klub, který působí při knihovně) a Vyprávěnky o Honzovi (Miloš Kratochvíl: Jak chtěl 
být Honza peciválem) v podání knihovnic Aleny a Jany 
 
Květen: 
Na Zvěřinec za Máchou 
16. májový poetický podvečer – sedlčanská pocta K. H. Máchovi (přehlídka vítězů 
sedlčanských recitačních soutěží) 
Byl jsem při tom (Jerzy Kosiński) – LiStOVáNí (Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel 
Oubram) 
Rumunsko jak ho neznáte – přednáška Bohumíra Krampery 
Ochutnávka olejů Nobilis Tilia 
 
Červen: 
Krčínova slavnost pro prvňáčky 
Turnaj v pexesu 
Už víme, jak to dopadlo – vyhodnocení 14. ročníku Čtenářské ligy 
Koncert smíšených sborů v chrámu sv. Martina (sedlčanský a pelhřimovský 
smíšený sbor Záboj) 
Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky (ZUŠ, Divadlo Na kolečku) 
 
Září: 
Fotbálek aneb Loučení s létem (14. ročník) 
Kluk z kostek (Keith Stuart) – LiStOVáNí (Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel 
Oubram)  
Vztahy podle pentagramu – přednáška Jany Jarošové 
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Říjen: 
Osmičkové roky (nejen) v Sedlčanech – „Živé knihy“ 
Svatá Barbora – LiStOVáNí (Petra Bučková, Alan Novotný a Marek Šindelka) 
Česká literatura po vzniku republiky – přednáška Pavla Šidáka 
Praktická aromaterapie pro každého s Nobilis Tilia 
DVeře K… (Diskusní veřejný klub) – Regionální spisovatelky (diskutovat přišly 
G. Falcová, E. Hölzelová, M. Břeňová, T. Stoupová, J. Arcimovičová a M. Bazalová) 
 
Listopad: 
Karel Čapek mezi harmonií a napětím první republiky – přednáška Pavla Šidáka 
Nebát se a jít! – lampionový průvod  
DVeře K… (Diskusní veřejný klub) – Zeleň ve městě (diskutovat přišli M. Hölzel 
a J. Chmelař) 
Tvář první republiky – Literární prádelna 
Doppler (Erlend Loe) – LiStOVáNí (Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová) 
V Peru se neperu – vyprávění Pavla Hodyse, Katky Jelenové a Anety Šnellerové 
 
Prosinec: 
Den pro dětskou knihu a zahájení adventu v Sedlčanech aneb Další ze 
sedlčanských rekordů  
Mikulášské a čertovské nadělení 
Narozeninová kočka 
DVeře K… (Diskusní veřejný klub) – Čas adventní (diskutovat přišla sestra Tereza) 
A smutek utek (Marka Míková) – Listování v provedení Literární prádelny 
 
 

Promítání filmů z festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět 
 
Únor: 
Ohrožená semínka (americký dokument, 2016) + beseda s Ladislavem Hniličkou, 
agronomem ZD Kosova Hora 
 
Březen: 
Epidemie svobody (český dokument, 2017) + beseda s Andreou Chromcovou, 
všeobecnou praktickou lékařkou 
 
Listopad: 
Projekt babička (maďarsko-britský dokument, 2017) + vyprávění sedlčanské 
babičky Milady Bosákové 
 
Prosinec: 
Piripkura (brazilský dokument, 2017)  
 
 

Virtuální univerzita třetího věku 
(14. a 15. semestr od začátku fungování VU3V v Sedlčanech) 
 
Letní semestr 2018: 
Gian Lorenzo Bernini – génius evropského baroka (39 studentů) 
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Výlety: 
Drážďany lodí a autobusem (květen) 
 
Přednáška: 
Banát (leden) – přednáška Ivo Dokoupila 
 
Zimní semestr 2018: 
České dějiny a jejich souvislosti (44 studentů) 

 
 
Dopolední programy pro rodiny s dětmi 
 
Leden: 
Miky a dobrodružství s autíčkem 
Padá snížek, padá – výtvarná dílna 
 
Únor: 
Povídej pohádku 
Škrabošková výtvarná dílna  
 
Březen: 
Drak Natlučnos  
Jarní louka plná květů – výtvarná dílna 
 
Duben: 
Pohádky pod peřinou  
 
Květen: 
Zpíváme a hrajeme si  
 
Červen: 
Obejmi mě, prosím 
Barvy v lidových pohádkách – výtvarná dílna   
 
Červenec: 
Broučci  
 
Srpen: 
Dobrodružství veverky Zrzečky  
 
Září: 
Povídání o pejskovi a kočičce 
Ptáci odlétají na jih – výtvarná dílna   
 
Říjen: 
Látkování, moderní látkové pleny 
Byl jednou jeden strom – výtvarná dílna  
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Listopad: 
Draci, dráčci, dráčata 
Podzimní výtvarná dílna  
 
Prosinec: 
Vánoční snění 
Andělské tvoření – výtvarná dílna   

 
Kromě těchto programů se knihovnice účastní od září 2004 Vítání občánků na 
radnici.  
Setkání miminek aneb Den za dnem s miminkem je slavnostní program, na který 
jsou do knihovny zvány rodiny sedlčanských miminek. Navazuje na něj ještě další 
setkání, které nese název Rok s miminkem. 

 
Soutěže 
 
Prezentace lehce – Kde začíná a končí svoboda slova (ZŠ, SŠ) 
Čtenářská liga – Sedlčaňáci umí! (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 
Světlo a stín ve fotografii (fotografická soutěž pro fotokluby Uran Příbram a 
FotoFlegmatici Sedlčany 
 
Během roku se uskutečnilo kromě velkých soutěží také několik soutěžních odpolední 
(Pexeso, deskové hry) 
 

Křty knih 
 
28. 6. 2018 – Sedlčaňáci umí! – křest společné knihy ZŠ Konečná a MěK Sedlčany 
(kmotry: Hana Bednářová, Olga Stiborová) 
1. 12. 2018 – Miroslav Adamec: To dáme, dědo!, vydalo nakladatelství Bambook, 
(kmotr: Martin Havel) 
7. 12. 2018 – Markéta Vítková: Narozeninová kočka (audio a haptická kniha), 
vyd. Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko, z. s., (kmotr: Jan Říha) 

 
Pro knihovníky 
 
Exkurze knihovníků SKIP 06 
Kvalitní scénář a ovládnutí mluvních prostředků – předpoklad úspěšného pořadu 
scénického čtení – workshop pro knihovníky a učitele (Emílie Zámečníková) 
 

Programy pro školy a jiná vzdělávací zařízení 
 
Informační vzdělávání uživatelů bylo během roku uskutečněno celkem 137x a další 
programy knihovnic pro školská zařízení celkem 42x. 
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Ostatní (výběr): 
Plýtvání – motivační program pro 1. ZŠ Sedlčany ke Dni Země 
Sedlčaňáci umí! – celoroční projekt pro ZŠ Konečná Sedlčany 
Jak se žije a čte lidem s handicapem (Jan Říha) – projekt pro 1. ZŠ Sedlčany 
Válečná léta 
Vystěhování 
Recyklované pohádky 
Mikyho dobrodružství 
Kosprd a Telecí 
Malý princ 
Program pro 1. třídy ZŠ (Luboš Pavel) 
Živé knihy – Osmičkové roky (nejen) v Sedlčanech 
Beseda pro 5. třídy ZŠ (David Šváb) 
Česká literatura po vzniku republiky pro GaSOŠE (Pavel Šidák) 
Karel Čapek mezi harmonií a napětím první republiky pro GaSOŠE (Pavel Šidák) 
100 let republiky 
Průlet fantastickými světy (Jiří Walker Procházka) 
 

 
Komunitní Centrum Lukáš 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Akce 309 327 327 312 332 

Účast 3 463 3 457 3 656 3 442 3 552 

 

 

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 

2018 připravil programy, které byly dále využívány při různých akcích knihovny. 

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 2018 připravila:  

Ztraceni v textech – vlastní tvorba, regionální poezie 

Náš dvůr má tajemství (Michaela Fišarová) – scénické čtení 

Říkali mi Leni (Zdeňka Bezděková) – scénické čtení 

Abeceda to je věda – poezie  

Tvář první republiky (K. Čapek) – scénické čtení 

A smutek utek (Marka Míková) – scénické čtení 
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Výstavní činnost 

 Výstavy Exponáty Knižní výstavy Exponáty 

Dětské 4 1 541 49 1 019 

Dospělé 8 727 45 257 

Celkem 12 2 268 94 1 276 

 

 

Leden: 

FotoFlegmatici podesáté – výstava fotografií klubu 

 

Únor: 

Světlo a stín ve fotografii – výstava fotografické soutěže (fotoklub Uran Příbram a 

FotoFlegmatici Sedlčany) 

 

Březen: 

Zrozená z ohně – výstava šperků Ivany Stoupové 

 

Duben: 

Začátky a konce – výstava 15. ročníku projektu Lukášek 

 

Květen: 

Výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany 

 

Červen: 

Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie po Sedlčansku – výstava Kurzu Lukáš 

Ve světě i doma – projekt Světová škola, 1. ZŠ Sedlčany 

 

Červenec – srpen: 

Výstava 1. základní školy Sedlčany 

 

Září: 

Radostvoření – výstava kreseb Stanislava Juhaňáka 

 

Říjen: 

Příběhy věcí – společná výstava obyvatel města 

 

Listopad: 

Dáša Prokopová a Magda Milotová – autorská výstava paličkovaných krajek  

 

Prosinec: 

Thajsko, Laos a Kambodža před 11 lety – výstava fotografií Jana Brzáka 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Knihovní fondy 
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Knihovní fondy 

 

 

 

 

Přírůstky 2017 - 2018 

Tematická skupina 2017 2018 

Naučná literatura (dospělí) 267 299 

Krásná literatura (dospělí) 527 646 

Naučná literatura (děti) 42 36 

Krásná literatura (děti) 266 358 

Zvukové dokumenty 170 207 

Hudebniny 0 1 

Rukopisy 0 0 

Stolní hry 44 37 

Pracovní pomůcky 0 0 

Celkem 1 316 1 584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení přírůstku Celkem Složení úbytku Celkem 

Naučná literatura 335 Naučná literatura 424 

Krásná literatura 1 004 Krásná literatura 2 497 

Ostatní dokumenty 245 Ostatní dokumenty 83 

Celkem 1 584 Celkem 3 004 
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Úbytky 2017 - 2018 

Tematická skupina 2017 2018 

Naučná literatura (dospělí) 120 311 

Krásná literatura (dospělí) 948 2 295 

Naučná literatura (děti) 22 113 

Krásná literatura (děti) 267 202 

Zvukové dokumenty 1 83 

Hudebniny 0 0 

Rukopisy 0 0 

Stolní hry 0 0 

Pracovní pomůcky 0 0 

Celkem 1 358 3 004 

 

Částka na nákup knihovního fondu 

na 1 obyvatele v roce 2017 a 2018 

 2017 2018 

Sedlčany 40,02 43,92 
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Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2017. Celkem knihovní fond dosáhl 

k 31. 12. 2018 52 948 knihovních jednotek. 

Proti roku 2017 jsme zaznamenali úbytek o 1 420 knihovních jednotek (úbytek roku 

2018 mínus přírůstek roku 2018). 

V roce 2018 se odepisovaly poškozené, silně opotřebované knihy, ztráty, ale také 

část beletrie z volného výběru, kterou si čtenáři za posledních sedmnáct let nepůjčili. 

Odpis bude pokračovat i v roce 2019. Situaci je nutné řešit hlavně z hlediska 

prostoru, protože regály jsou přeplněné. Dále byly odepsány nezvěstné knihovní 

jednotky (78) po provedení řádné revize knihovního fondu. Celkem bylo v roce 2018 

odepsáno 3 004 knihovních jednotek. Jednalo se o knihy (2 921), AV media (14) 

a zvukové knihy (69). 

Počet ostatních dokumentů se zvýšil, a to o 162 (přírůstek roku 2018 mínus úbytek 

roku 2018). Přírůstek tvořila AV média (107), zvukové knihy (100), hudebniny (1) 

a stolní hry (37). Celkem bylo zapsáno 245 ostatních dokumentů. Přírůstek knih byl 

1 339. Zapsáno tedy v roce 2018 celkem bylo 1 584 knihovních jednotek (tzn. o 268 

knihovních jednotek více než v předchozím roce).  

 

Počet exemplářů docházejících periodik se proti roku 2017 snížil o 3 tituly (celkem 

142 titulů). Začala vycházet některá nová periodika, knihovna je předplatila  

a 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 26,7 % 

z celkového počtu výpůjček). 

 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru se o 1 668 jednotek snížil (odpis 

nepůjčované beletrie). Volný výběr knihovny je zcela naplněn, proto jsme byli nuceni 

v roce 2016 k odpisu přistoupit.  

Dary tvoří poměrně podstatnou část přírůstku knihovny. V roce 2018 bylo zapsáno 

498 knih a 1 AV médium jako dary v celkové hodnotě 104 946,18 Kč. Nakoupeno 

bylo 1 085 knihovních jednotek v hodnotě 191 576,20 Kč. Dary tedy činily 31,5 %  

z celkového ročního přírůstku. 

 

Náklady na nákup knihovního fondu v roce 2018 celkem činily 311 315,70 Kč, tj. 

43,92 Kč na obyvatele (Knihy a ostatní dokumenty – 191 576,20 Kč, Periodika – 

105 159,00 Kč, Licence na elektronické zdroje – 14 580,50 Kč). Počet obyvatel se 

v roce 2018 o 20 snížil. 
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Revize knihovního fondu 

Fyzická revize všech uložených knih a ostatních dokumentů v počítači (53 401 

svazků) probíhala ve dnech 2. 7. 2018–13. 7. 2018. V tomto období byla knihovna 

pro veřejnost uzavřena. Dohledávání chybějících knih po vlastní revizi probíhalo již 

za provozu, a to do konce listopadu 2018. Revize byla uzavřena 30. 11. 2018 

a nezvěstné knihovní jednotky byly následně odepsány. Celkem bylo odepsáno 

78 knihovních jednotek (0,15 %) v hodnotě 11 151,00 Kč. Jmenovitý seznam ztrát 

a protokol o provedení revize je uložen v knihovně. 

 

 
 

Porovnání revizí v roce 2008, 2013 a 2018: 

 
2008 2013 2018 

Počet ztrát celkem: 

průměrná cena: 

107 

61,80 Kč 

92 

116,60 Kč 

78 

143,00 Kč 

Počet ztrát odd. pro dospělé: 

průměrná cena: 

92 

63,10 Kč 

57 

111,50 Kč 

51 

132,90 Kč 

Počet ztrát odd. pro děti: 

průměrná cena: 

14 

54,10 Kč 

28 

150,40 Kč 

22 

176,00 Kč 

Počet ztrát studovna: 

průměrná cena: 

1 

50,00 Kč 

1 

20,00 Kč 

0 

0 Kč 

Počet ztrát sklad: 

průměrná cena 

0 

0 

6 

23,00 Kč 

5 

99,80 Kč 

Počet ztrát reg. prez. fond 

průměrná cena 

- 

- 

- 

- 

0 

0 Kč 

 



 

 

 

 

 

 

 

Technika 

 

Automatizace 

 

Knihovnický systém 
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Technika, automatizace, knihovnický systém 

Technika 

 

V roce 2018 jsme žádná technická zařízení nenakupovali. 

 

Software 

 

Nákup nového softwaru nebyl v roce 2018 uskutečněn. Pouze jsme nakupovali 

aktualizace (MÚZO, AVG, Tritius, Kerio). 

 

 

Automatizovaný knihovnický systém 

 

Ke konci roku 2014 přešla knihovna na nový knihovnický systém firmy LANius na 

Tritius. Systém využíváme i nadále a v roce 2018 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 2018 se půjčilo 121 elektronických knih  

(o 38 více), což určitě není vysoké číslo, ale tato služba vykazuje stále vzrůstající 

tendenci. 

 

 

Webový katalog 

 

Webový katalog Tritius – během roku 2018 jsme připomínkovali a konzultovali 

s dodavatelskou firmou různá řešení a vylepšení. 

 

 

Webová stránka knihovny 

 

Ke konci roku 2018 jsme rozhodli o změně webových stránek pro jejich zastaralost 

a začali s přípravou stránek nových. Nové stránky knihovny by měly být uživatelům 

přístupné během prvního pololetí roku 2019. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Public relations 



57 
 

Public relations 

Leták k nabídce Informačního vzdělávání uživatelů, programů pro školy, průběhu 

školního roku 2018/2019 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 a programy 

 

Český Krumlov, Městská knihovna Český Krumlov – setkání KDK (jihočeské klubko): 

„Informační etika“ – program pro SŠ (Alena Budková, 10. 4. 2018) 

Praha, Pedagogická knihovna J. A. Komenského – SKIPování 2018 aneb Jaké jsou 

naše knihovny? (SKIP 02): „Městská knihovna roku 2017 očima porotce“ (Blanka 

Tauberová, 11. 4. 2018) 

Louny, Městská knihovna Louny – celostátní soutěžní přehlídka OKnA (O 

Knihovnických Aktivitách): „Mikyho dobrodružství“ (Jana Roškotová, 18. 4. 2018) 

Praha, MKP – Knihovnická dílna: „S knihovnou do života aneb Děti 0 – 6 let 

v sedlčanské knihovně“ (Blanka Tauberová, 27. 4. 2018) 

Praha, knižní veletrh Svět knihy 2018 Praha – S knížkou do života (Bookstart): 

„Obejmi mě, prosím“ – program pro rodiny s dětmi podle knihy Przemyslawa 

Wechterowicze v podání sedlčanských knihovnic (Alena Budková a Jana Roškotová, 

10. 5. 2018) 

Poprad, Podtatranská knižnica v Popradě – Medzinárodná prehliadka knižničných 

podujatí pre deti a mládež: „Vystěhování“ (Alena Budková, 21. 5. 2018) a „Poezie 

v povětří“ (Jana Roškotová, 22. 5. 2018) 

Praha, Werichova vila Kampa – festival Děti, čtete?: „Řvi potichu, brácho“ – 

Listování z knihy Ivony Březinové (Jana Roškotová a členky klubu Literární prádelna, 

1. 6. 2018) 

Praha, Národní knihovna – Evergreen v českých knihovnách 2018: „Tritius a naše 

zkušenosti“ (Alena Budková, 8. 10. 2018) 
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Sbírky 
 
Víčka z PET lahví 
V roce 2018 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 
2 233,00 Kč. 
Nadační fond Klíček 
Při Noci s Andersenem jsme vybrali 671,00 Kč. Finanční obnos byl použit pro 
zajištění provozu respitní části dětského hospicového domu. 
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Partneři, spolupráce 

Školská zařízení 

 

ZŠ a MŠ Dublovice      MŠ Prosenická Lhota 

ZŠ Chlum u Sedlčan     MŠ Lesní klub Prostřední Lhota 

ZŠ a MŠ Jesenice u Sedlčan    SZŠ a VOŠ zdravotnická Pb 

ZŠ a MŠ Kosova Hora     GaSOŠE Sedlčany 

ZŠ Krásná Hora      MŠ Sedlčany 

ZŠ Nechvalice      SOU Petra Bezruče Sedlčany 

ZŠ a MŠ Petrovice      1. ZŠ Sedlčany 

ZŠ a MŠ Počepice      2. ZŠ Propojení Sedlčany 

ČZU v Praze – Ekonomická fakulta   ZŠ Konečná Sedlčany 

UK Praha, Filozofická fakulta - ÚISK   ZUŠ Sedlčany 

SŠ automobilní a informatiky Praha – Hostivař  ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec 

       

 

Ostatní 

 

Agentura Dobrý den Pelhřimov 

Carolus Sedlčany 

Církev římskokatolická 

Český rozhlas 

Český rybářský svaz – MO Sedlčany 

Český svaz chovatelů Sedlčany 

Člověk v tísni, o. p. s. 

Divadlo na Kolečku 

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 

Městský úřad Sedlčany 

Ministerstvo kultury ČR 

Našlose, z. s. 

No Limits Art, s. r. o. 

Nobilis Tilia 

Obchod U Stoletého stromu 

Ochrana fauny ČR, o. p. s. 

Páni ze Zvěřince 

Pejšův mlýn Sedlčany, s. r. o. 

Pěvecký sbor Záboj Sedlčany, z. s. 

Pěvecký sbor Záboj Pelhřimov, z. s. 

Post Bellum, o. p. s. 

První káva 

REPETE 

Rodinné centrum Petrklíč 

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 

TJ Tatran Sedlčany 

Triton 

Turistické a informační centrum 

Sedlčany 

Velká Kobra Sedlčany, z. s. 

Volnočasové centrum Hnízdo, z. s. 

VOONO, s. r. o. 
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Návštěvy u nás 

Adamec Miroslav – scénárista a spisovatel 

Andresová Magda – ilustrátorka, grafička a fotografka 

Arcimovičová Jana – propagátorka tradiční čínské medicíny, spisovatelka 

Bazalová Marie – regionální spisovatelka  

Bosáková Milada – pamětnice, „živá kniha“ 

Brzák Jan – fotograf   

Břeňová Marie – regionální novinářka  

Bučková Petra – herečka  

Černín Zdeněk – režisér, pedagog a herec 

Černínová Petra – producentka a herečka 

Dokoupil Ivo – koordinátor projektů společnosti Člověk v tísni 

Dostálová Pavla – herečka  

Drápela Tomáš – herec 

Drobíková Barbora – pedagožka ÚISK 

Falcová Gabriela – učitelka a spisovatelka 

Faktorová Vlastimila – pamětnice, „živá kniha“  

Gregor Miloš – odborný asistent a pedagog – Masarykova univerzita 

Havel Martin – předseda TJ Tatran Sedlčany 

Heger David – fotograf  

Hejlík Lukáš – herec 

Hnilička Ladislav – agronom ZD Kosova Hora, a. s. 

Hodys Pavel – student, cestovatel  

Hollá Věra – herečka 

Hölzel Miroslav – místostarosta a od listopadu 2018 starosta města 

Hölzelová Eva – regionální spisovatelka a nakladatelka 

Horálek Petr – astronom a fotograf 

Houšková Zlata – členka předsednictva SKIP 

Chmelař Jaromír – zahradník  

Chromcová Andrea – všeobecná praktická lékařka  

Jarolímková Adéla – pedagožka ÚISK 

Jarošová Jana – lektorka zdravého životního stylu a tradiční čínské medicíny 

Jelenová Kateřina – výtvarnice, cestovatelka, studentka  

Jiránková Libuše – Jezdecký klub Kosova Hora 

Juhaňák Stanislav – spisovatel a nakladatel 

Kafková Naděžda – „Pohádková babička“ 

Krampera Bohumír – cestovatel po Rumunsku 

Křenková Veronika (sestra Tereza) – řádová sestra, pedagožka 

Lipková Helena – pedagožka ÚISK 

Marek Miroslav – prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov 

Milotová Maří Magdalena – krajkářka 

Náhoda Jan – veterinář a chovatel holubů 

Novotný Alan – herec 

Oubram Pavel – herec 

Pavel Luboš – spisovatel a herec 
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Pavelka Zdenko – novinář, vydavatel 

Podroužek Jan – sportovní redaktor 

Procházka Jiří Walker – spisovatel   

Prokopová Dagmar – krajkářka  

Ressler Jiří – herec 

Říha Jan – nevidomý sportovní nadšenec, horolezec a maratónec   

Schleifer Kateřina – majitelka a zakladatelka firmy VOONO 

Stoupová Ivana – výtvarnice 

Stoupová Terezie – začínající spisovatelka   

Sůsa Jakub – trenér oddílu Rychlostní kanoistika TJ Tatran Sedlčany 

Süsser Vojtěch – cestovatel, student gymnázia 

Svoboda Dušan – mistr kuchař 

Šidák Pavel – literární teoretik a pedagog 

Šindelka Marek – spisovatel 

Šnellerová Aneta – cestovatelka, studentka  

Šváb David – novinář, spisovatel 

Tauberová Anna – výtvarnice, pedagožka  

Tausinger Vladimír – loutkoherec  

Váchová Marta – „Pohádková babička“  

Vítková Markéta – regionální spisovatelka 

Voráč Vladimír – průvodce a moderátor 

Vyskočilová Milada – pamětnice, „živá kniha“  

Zámečníková Emilie – lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací  

Zborník Martin – básník, organizátor festivalu Den poezie 

Žak Pavel – pracovník Městského muzea Sedlčany 

Žamboch Miroslav – spisovatel 

Žambochová Liba – spisovatelka  



 
 

 

 

 

 

 

Organizační a řídící 

činnost 

 

Kontrolní činnost 

 

Personální agenda 
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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 dokumentů GDPR 

Jednání s orgány státní správy 

Zpracovávání směrnic a dalších dokumentů 

Zpracování statistiky 

Zpracování rozpočtu 

Zajišťování revizí a průběžných kontrol 

Příprava a zajištění revize knihovního fondu 

Koordinování a organizace při úpravách interiéru knihovny (výměna poškozeného  

a starého sedacího nábytku) 

Účast na poradách, jednáních zastupitelstva, rady, kulturní rady, redakční 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 

akcích KDK 

Účast při kulatých stolech Knihovník v knihovně pro děti a Referenční knihovník 

Účast v celostátních pracovních skupinách (S knížkou do života – Bookstart, 

Lokálka) 

Příprava kulatého diskusního stolu „Knihovna – věc veřejná“ ve středních Čechách 

Práce na metodické příručce pro knihovníky „Jak na projekt S knížkou do života 

(Bookstart)“ 

  

Kontrolní činnost 

ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s. r. o. 

Kontrola auditorskou firmou dne 6. 9. 2018 a 12. 2. 2019 

 

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. 2018, výkazu zisku a ztráty za 

rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 

končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad. 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram 

Dne 28. 2. 2018 byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. 1. 2015 do konce posledního 

zúčtovaného období přede dnem provedení kontroly. 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Personální agenda 

Systemizace pracovních míst k 31. 12. 2018: 6,75 úvazků (6 odborní pracovníci,  

0,75 ostatní) 

 

Zaměstnanci ke dni 31. 12. 2018: 

 

Budková Alena 

Jelenová Olga 

Kosařová Helena 

Pokorná Daniela (RD) 

Roškotová Jana 

Řezáčová Blanka 

Stiborová Olga (zástup za RD) 

Tauberová Blanka 

 

Personální situace v roce 2018 se nezměnila. Přepočtený stav zaměstnanců činil 

6,75 úvazku. Z toho 6 tvořili odborní pracovníci a 0,75 dělnické profese (0,5 úklid  

a 0,25 oprava knihovního fondu). Všechny pracovnice, kromě jedné (zástup za RD), 

mají odpovídající knihovnické vzdělání.  

Od roku 2011 se také začali statisticky evidovat dobrovolní pracovníci knihovny. 

Celkem jsme jich během roku 2018 napočítali 253 a odpracovali 501 hodin (12,5 

pracovního týdne).  

Nemocnost v roce 2018 nebyla vysoká. Bylo „prostonáno“ pouze 5 pracovních dní  

a vyčerpáno 16 dní Sick Days (1,24 %). Při převodu na úvazky nám tak průměrně  

v roce chybělo 0,08 úvazku (pouze nemoc, ne dovolené, návštěvy lékaře apod.). Po 

přičtení návštěv u lékaře nám v roce 2018 chybělo 0,1 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. 
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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,  

NK ČR, SVK v Kladně, KJD v Příbrami a dalšími institucemi. Všechny pracovnice se 

také účastnily školení GDPR, které pořádal městský úřad a školení BOZP v městské 

knihovně. 

Celkový počet hodin vzdělávání v roce 2018 byl 443. Průměrně se každá pracovnice 

knihovny zúčastnila 74 hodin vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je v našem oboru 

hodně důležité a na toto číslo jsme skutečně pyšní. 

 

Odborné vzdělávání (výběr) 

Seminář scénického čtení (Budková, Roškotová, Tauberová) 

Budoucnost knihoven (Budková, Jelenová) 

OKnA 2018 – O knihovnických aktivitách (Roškotová, Tauberová) 

Tritius 2018 (Jelenová, Kosařová) 

Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež (Budková, 

Roškotová) 

Čtenářská pregramotnost v praxi (Roškotová) 

Konference o personální práci v knihovnách (Tauberová) 

Evergreen v českých knihovnách 2018 (Budková) 

Získej – služba MVS (Jelenová) 

Informační a rešeršní podpora (Budková) 

Knihovna – věc veřejná, Kladno (Tauberová) 

Konference S knížkou do života (Tauberová) 

 

Herecká průprava – kurz Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s. 

(MŠMT – 29060/2017-1-1179, 72 hodin) 

Tento kurz v roce 2018 úspěšně absolvovala pracovnice knihovny Jana Roškotová. 

 

Co v učebnicích nebylo – projekt EU (Budková) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření  

a provoz 
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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 je pro ni účetní firma 

Ekonomia JH, s. r. o., Sedlčany, včetně řádné účetní závěrky. Tento vztah je ošetřen 

Příkazní smlouvou a nově, od května 2018, i Smlouvou o zpracování osobních údajů. 

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 2018 

Dotace, příspěvky a dary 2018 Kč 

Město Sedlčany 4 249 000,00 

Neinvestiční příspěvek na provoz 4 249 000,00 

Úprava rozpočtu  0 

Ministerstvo kultury 45 000,00 

Dar 109 946,18 

věcný (soutěže, knihy) 104 946,18 

finanční dar pro rozvoj hlavní činnosti 5 000,00 

Celkem 4 403 946,18 
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Nákupy v roce 2018 

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) 182 355,00 

Stohovatelná židle Clever Klasik (35 ks) 103 703,00 

Kancelářská židle Select Ergo una 2D (k ks) 62 116,00 

Vozík pro přepravu stohovatelných židlí (2 ks) 16 536,00 

Drobný nehmotný majetek (do 60 000,00) 0 

 

Provoz Městské knihovny Sedlčany (výběr): 

 

Software 

04/18 servis systému Tritius 1 – 12 (19 166,40) 

04/18 upgrade systému Tritrius 1 – 12 (19 669,76) 

06/18 upgrade Výkaznictví JASU (3 255,00) 

08/18 upgrade Kerio (4 460,00) 

09/18 přeregistrace domény (605,00) 

12/18 AVG Cloudcare (7 925,00) 

 

Hardware 

02/18 PC opravy (486,00) 

03/18 PC opravy (520,00) 

07/18 PC opravy (300,00) 

09/18 PC opravy (990,00) 

10/18 zapůjčení revizního scanneru (4 840,00) 

12/18 PC opravy (350,00) 

 

Ostatní 

06/18 databáze ASPI (3 630,00) 

08/18 instalatérské práce (1 554,00) 

08/18 rozhlasové poplatky (225,00) 

09/18 zajištění projektu Příběhy našich sousedů (5 000,00) 

11/18 revize hasicích přístrojů (1 125,00) 

12/18 periodická revize elektrických spotřebičů (2 904,00) 

12/18 periodická revize elektrického zařízení (3 993,00) 

12/18 databáze Anopress (3 327,50) 

12/18 autorská odměna Dilia – kopírování (1 072,60) 
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Rozpočet 

Hospodářský výsledek roku 2018 

Náklady celkem 4 871 486,55 

1. Osobní náklady 3 335 210,00 

 

Mzdové náklady 2 397 864,00 

 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 790 441,00 

Zákonné sociální náklady 146 905,00 

2. Materiál, energie, prodej zboží 740 171,39 

 

Materiál 514 166,70 

 Prodané zboží 66 339,69 

Energie 159 665,00 

3. Služby 563 919,47 

 Opravy a udržování 0  

 

Cestovné 25 530,60 

 Náklady na reprezentaci 7 754,00 

Služby ostatní (vč. HČ) 530 634,87 

4. Jiné ostatní náklady 202 960,69 

 
Pojištění majetku 20 517,00 

 
DHM nad 3 tisíce 182 355,00 

 Kurzové ztráty 88,69  

5. Odpisy DHM 29 225,00 

Příjmy celkem 4 939 906,18 

1. Provozní dotace 4 294 000,00 

 

Příspěvek MěÚ 4 249 000,00 

 
Granty, projekty, úprava rozpočtu 45 000,00 

z toho: MK ČR 45 000,00 

 MěÚ 0 

2. Vlastní činnost 645 906,18 

 Tržby z hlavní činnosti 264 015,00 

 

 z toho: Registrační poplatek 87 640,00 

 
 Upomínky, ztráty, 

poštovné 
42 852,00 

  Kopírování, tisk 18 070,00 

  VU3V 77 200,00 

  Ostatní 38 253,00 

 Hospodářská činnost 89 590,00 

 Dary (věcné + finanční) 109 946,18 

 
Čerpání rezervního a investičního 

fondu 

182 355,00 

Hospodářský výsledek 68 419,63 

 



70 
 

Vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu za rok 2018 

  
Schválený rozpočet 

2018 
Poslední upravený 

rozpočet 2018  
Skutečnost 

2018 

Výnosy celkem 4516 4848 4940 

672 příspěvek zřizovatele 
provozní 

4249 4249 4249 

672 příspěvek zřizovatele 
účelový 

0 0 0 

672 provozní dotace z jiných 
zdrojů – MK ČR 

0 45 45 

602 výnosy z prodeje služeb  190 253 264 

604 výnosy za prodané zboží 77 77 90 

648 zapojení fondů do výnosů 
(rezervní fond) 

0 182 182 

649 ostatní výnosy 0 42 110 

Náklady celkem 4516 4848 4872 

501 spotřeba materiálu 348 481 514 

502 spotřeba energie 245 160 160 

504 prodané zboží 53 53 66 

511 opravy a udržování 0 0 0 

512 cestovné 20 20 26 

513 náklady na reprezentaci 0 12 8 

518 ostatní služby 440 532 531 

521 mzdové náklady 2400 2410 2398 

524 zákonné sociální pojištění 795 795 790 

525 jiné sociální pojištění 10 10 10 

527 zákonné sociální náklady 47 47 47 

528 ostatní sociální poplatky 
(stravné) 

0 95 91 

549 ostatní náklady 128 21 20 

551 odpisy 30 30 29 

558 DHIM 0 182 182 

Hospodářský výsledek 0 0 68 
Investiční příspěvek 
zřizovatele 

0 0 0 
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Fondy Městské knihovny Sedlčany 

 

FKSP: 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018: 50 296,00 Kč 

Tvorba fondu: 46 518,00 Kč 

Základní příděl: 46 518,00 Kč 

Peněžní a jiné dary určené do fondu: 0,00 Kč 

Ostatní tvorba fondu: Kč 0,00 

 

Čerpání fondu: 51 200,00 Kč 

Rekreace: 0,00 Kč 

Kultura, tělovýchova a sport: 51 200,00 Kč 

Poskytnuté peněžní dary: 0,00 Kč 

Ostatní užití fondu: 0,00 Kč 

Konečný stav fondu: 45 614,00 Kč 

 

Rezervní fond: 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018: 42 405,33 Kč 

Tvorba fondu: 55 264,71 Kč 

Zlepšený výsledek hospodaření: 55 264,71 Kč 

Peněžní dary – účelové: 0,00 Kč 

Peněžní dary – neúčelové: 0,00 Kč 

Ostatní tvorba: 0,00 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: 32 757,00 Kč 

Konečný stav fondu: 64 913,04 Kč 

 

Fond investic: 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018: 149 598,00 Kč 

Tvorba fondu: 29 225,00 Kč 

Zlepšený výsledek hospodaření: 0,00 Kč 

Peněžní dary – účelové: 0,00 Kč 

Peněžní dary – neúčelové: 0,00 Kč 

Ostatní tvorba: 32 757,00 Kč 

 

Čerpání fondu: 149 598,00 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: 32 757,00 Kč 

Konečný stav fondu: 29 225,00 Kč 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
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Závěr 

Rok 2018 byl pro knihovnu v mnoha směrech úspěšný, ale zároveň i bilanční. Získali 

jsme další ocenění práce našeho oddělení pro děti, ale také jsme oslavili 10. výročí 

našeho fotoklubu. Jako ředitelka knihovny si obojího velmi vážím. Zdůrazňovat, jak 

důležitá je podpora čtenářské gramotnosti všemi směry, je asi „nošením dříví do 

lesa“. Zrovna tak jako zdůrazňovat důležitost vzájemného setkávání. To první beze 

zbytku naplňuje naše dlouhodobá spolupráce nejen se školami, ale i s rodinami. A to 

druhé naplňují naše kluby, které se setkávají v komunitním Centru Lukáš. 

V roce 2018 byla Městská knihovna Sedlčany nominována na cenu ministra kultury 

Knihovna roku. Máme z tohoto samozřejmě radost. Nicméně nejdůležitější je to, že 

nás pozitivně vnímají spolupracující instituce i naši spoluobyvatelé. To je pro nás 

cennější než získané diplomy. 

V roce 2018 se nám podařilo nahradit nefunkční a poškozené židle novými. Značně 

se tím zvýšil komfort pro návštěvníky, zejména akcí. Finanční částka nebyla malá, 

ale vzhledem k úspoře v rezervním fondu nebylo třeba rozpočet navyšovat. 

V následujících letech bychom chtěli vylepšit okolí pódia. Chybí nám opony a další 

technické vybavení. Do budoucna nám také ještě zbývá vybavit novým nábytkem 

kuchyňku, kancelář ředitelky a i sklad knih (nábytek starý 50–60 let). Zastarává i IT 

technika a je třeba myslet na výměnu počítačů i kopírky. 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. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 
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Přílohy 

Seznam: 

 

1. OKnA 2018 – Hlavní cena (diplom) 

2. OKnA 2018 – scan článku (Radnice zpravodaj města Sedlčany) 

3. Knihovna roku 2018 – nominace; scan materiálu MK ČR 

4. Čtenář roku 2018 – diplom Městská knihovna Sedlčany 

5. Čtenář roku 2018 – diplom SKIP 02 

6. Čtenář roku 2018 – scan obálky (Radnice zpravodaj města Sedlčany) 

7. Certifikát o vytvoření rekordu  

8. Den pro dětskou knihu (rekord) – scan obálky (Radnice zpravodaj města 

Sedlčany) 

9. S knížkou do života (Bookstart) – scan z metodické příručky  

10. Výročí fotoklubu – scan obálky (Radnice zpravodaj města Sedlčany) 

11. Světluška – poděkování za uskutečnění sbírky 

12. Nadační fond Klíček – poděkování za uskutečnění sbírky 
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