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Úvod 

 

Rok 2019 se v sedlčanské knihovně nesl zejména v duchu určitého 

bilancování. 

 

V roce 2018 jsme oslavovali sté výročí republiky a hned vzápětí jsme začali 

přemýšlet o tom, jak oslavíme to třicáté. Třicet let od Sametové revoluce jsme oslavili 

nejenom Listováním (Mé dětství v socialismu), ale i programem pro studenty a žáky 

2. stupně ZŠ (Co vedlo k Sametové revoluci?). V říjnu jsme nemohli nechat „spát“ 

naši Živou historii (živé knihy) a spolu s účastníky (školy i veřejnost) jsme se 

zamýšleli nad tím Co přinesl rok 1989. S dalšími organizacemi jsme pak připravovali i 

společné připomenutí událostí na sedlčanském náměstí 17. 11. 2019. 

 

V předchozím odstavci jsem připomenula bilancování celospolečenské, ale my jsme 

se v knihovně rozhodli na jaře ještě pro jiné. Zkusili jsme zmapovat naše aktivity 

z hlediska podpory čtenářství. Uběhlo právě patnáct let, kdy jsme se v knihovně 

začali zabývat cílenou a systematickou podporou čtenářské gramotnosti. Výsledkem 

tohoto mapování byla i nominace na cenu ministra kultury. Je skutečně s podivem, 

kolik toho v této oblasti děláme, a určitě bych za to chtěla všem kolegyním 

poděkovat. V současné chvíli mohu říci, že čtenářství podporujeme napříč věkovými i 

sociálními skupinami obyvatelstva.  

 

Stále častěji se také snažíme pomáhat při řešení problémů, které do života našeho 

městečka vstupují. Dáváme občanům možnost účastnit se diskuse v našem 

diskusním klubu, ale také na aktuální situaci reagujeme programy pro školská 

zařízení. V roce 2019 jsme se v tomto ohledu věnovali problematice šikany. 

Knihovna tak naplňuje nejen svoji funkci vzdělávací, ale i tu občanskou, ke které se 

přihlásila coby komunitní knihovna. 
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Knihovna v číslech 

 2018 2019 

Velikost obsluhované populace 
pokles oproti roku 2018 o 38 

7 088 7 050 

Registrovaní uživatelé 
pokles oproti roku 2018 o 5 

2 232 2 227 

- z toho do 15 let 758 792 

Počet návštěvníků 

pokles oproti roku 2018 o 2 957 
69 146 66 189 

- z toho fyzické návštěvy 
- půjčovny a studovny 
- internetu 
- kulturních akcí 
- vzdělávacích akcí 

- akcí, kde knihovna není 

pořadatelem 

- z toho on-line návštěvy 

45 006 

29 725 

2 733 

5 411 

7 137 

- 

24 140 

43 922 

28 960 

2 349 

5 790 

6 591 

232 

22 267 

Akce v knihovně 
pokles oproti roku 2018 o 6 

675 669 

- kulturní akce 
- vzdělávací akce 

- akce, kde knihovna není 

pořadatelem 

224 

451 

- 

220 

445 

4 

Výpůjčky 

pokles oproti roku 2018 o 82 
81 196 81 114 

- knihy 
- periodika 
- zvukové 
- ostatní 

56 545 

21 651 

2 391 

609 

56 545 

21 651 

2 391 

609 

Stav knihovního fondu k 31. 12.  

nárůst oproti roku 2018 o 633 
52 948 53 581 

Přírůstek knihovního fondu 1 584 1 544 

Úbytek knihovního fondu 3 004 911 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna a novinky 
 

 



9 
 

Knihovna a novinky 

Úspěchy 
 
Nominace na cenu ministra kultury 

V roce 2019 byla Městská knihovna Sedlčany nominována na cenu ministra kultury 

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

knihovnických a informačních služeb. 15 let budování systému podpory čtenářské 

gramotnosti v Sedlčanech aneb slaví i Čtenářská liga byl název podávané 

nominace. 

 

Zdůvodnění nominace:  

Městská knihovna Sedlčany se zabývá čtenářskou gramotností dlouhodobě, cíleně a 

systematicky. Akcí probíhá během roku opravdu hodně a čte se nejen v knihovně. 

Čtení a čtenářství podporujeme i velmi netradičními způsoby – fotbalové utkání 

čtenářů a spisovatelů či ilustrátorů, pokusy o zapsání do knihy rekordů, akce na 

náměstí, v parku, pochod za Máchou na zříceninu hradu Zvěřinec... Některé aktivity 

jsou již tradiční a lidé si bez nich život v našem městě nedokáží představit.  

Nezaměřujeme se však na čtení „pouze“ s dětmi, ale mnoho našich programů je 

určeno naprosto všem. Pokud někdo číst neumí (předškolní děti, školní děti, ale i 

někteří dospělí), snažíme se, aby četl z obrázkových knih, které se k dané akci hodí, 

a zažil tak čtenářský úspěch spolu s ostatními. Systém podpory čtenářské 

gramotnosti je propracovaný do několika větších projektů, ale i menších akcí. 

Důležitá je dle nás právě systematičnost, ale i tradice (opakování akcí). Jsme 

přesvědčeni, že právě vzdělávání na poli čtenářské a informační gramotnosti by se 

mělo stát prioritou knihoven budoucnosti. Cítíme to jako velmi důležitý úkol, který 

musí jít všemi směry – přes školy, celoživotní vzdělávání, volnočasové aktivity…A na 

tuto cestu jsme se vydali právě před patnácti lety. Na jaře roku 2019 jsme si řekli, že 

bychom si mohli vytvořit myšlenkové mapy podpory čtenářské gramotnosti (příloha 

této výroční zprávy), abychom věděli, které skupiny podporujeme nejméně nebo 

bychom chtěli ještě do našeho systému včlenit. Vznikly tři různé pohledy. Na těchto 

mapách je vidět, že náš systém je za patnáct let skutečně propracovaný a ucelený. 

Přesto jsme ještě doplnili Čtení pro miminka v bříšku (od května 2019) a výhledově 

plánujeme čtení pro seniory. Tím bude, dle nás, systém prozatím ukončen. Vývoj 

trval patnáct let, ale stojí za to. Jedním z výsledků této systematické práce je od roku 

2007 (od tohoto roku tento ukazatel sledujeme) i vysoké procento dětských čtenářů 

(tj. dětí, které vlastní v uvedeném roce čtenářský průkaz).  
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Patnáct let s Čtenářskou ligou a patnáctý fotbálek… Letí to… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

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

sedlčanských rekordů 

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

vytvořit nový český rekord, a to v kategorii Nejvíce lidí s vločkou.   

A podařilo se! Na sedlčanském náměstí 30. 11. 2019 sedlčanští opět zabodovali. Byl 

vytvořen rekord a branou Petra Sůsy prošlo 564 lidí nesoucích vločku symbolizující 

přicházející zimní čas, a právě začínající období adventu. Všechny započítané vločky 

musely být vytvořeny lidským přičiněním. Zúčastnění tedy přinesli vločky háčkované, 

paličkované, perníkové, vyřezané ze dřeva, zhotovené z kovu, korálků, látky i plastu.  

Před zmíněným rekordem byla ještě pokřtěna nová kniha Liby Žambochové Kočky 

mají rády ptáčky. Kmotrem se stal spisovatel Miloš Kratochvíl. Po vytvoření rekordu 

byla křtěna nová knížka pro děti Miloše Kratochvíla Proč nehraje King Kong  

ping-pong. Kmotrem této knihy se na oplátku stala Liba Žambochová. 

Knihovna iniciovala a zorganizovala na náměstí při Dnu pro dětskou knihu i předání 

certifikátu o vytvoření českého rekordu Lubošovi Hanusovi, který jej získal za největší 

počet titulů mistra světa ve sportovním aerobiku v kategoriích kadet a junior. 

Nálada byla skvělá i díky výborné kapele Třetí slunce. 

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 promítl se do něj 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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Svatá rodina pod stromečkem 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Veliký úspěch děvčat z Literární prádelny 

Literární prádelna je klub pro děti, který působí pod Městskou knihovnou Sedlčany. 

Vede jej knihovnice Jana Roškotová. V roce 2019 sebrala odvahu a přihlásila je do 7. 

ročníku projektu Čtenář na jevišti. Tento projekt je součástí kampaně Rosteme 

s knihou (Svaz českých knihkupců a nakladatelů) a je určen dětem a mládeži 

v literárně-dramatických oborech ZUŠ, zájmových sdruženích a dalších kroužcích, 

které si chtějí vyzkoušet práci s knihou, zpracování literárního textu či přípravu 

scénického čtení. 

Soubory z celé republiky (v roce 2019 jich bylo 55) pošlou natočené představení, 

které nesmí přesáhnout 15 minut, pořadatelům. Potom již jenom s napětím 

očekávají, koho porota vybere mezi pět nejlepších (nejinspirativnějších). V roce 2019 

se to podařilo sedlčanským dětem, které s listováním z knihy Davida Walliamse 

Nejhorší děti na světě byly vyhodnoceny 17. 12. 2019 ve Švandově divadle v Praze. 

Vyzkoušely si také, jaké je to hrát ve skutečném divadle, protože všech pět souborů 

se svými programy vystoupilo a představilo je divákům. Na závěr a za odměnu 

zhlédly představení z Divadla Kampa Jak jsem byl Cyrano.  

 

 

Naše děvčata ve Švandově divadle 

v Praze 

(Foto: archiv knihovny) 
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Změna systému řazení v oddělení pro děti 
 

V dětském oddělení jsme používali následující řazení beletrie: 

I 6-9 let (značeno červenou barvou) 

II 9-11 let (značeno zelenou barvou) 

III 11-15 let (značeno modrou barvou) 

V roce 2019 jsme se rozhodli pro vyčlenění knih pro věkovou kategorii  

0-6 let. Tyto knihy jsou umístěny v koutku u okna. V signatuře používáme 

v návaznosti na stávající značení římskou čtyřku (IV) a pro označení na knize jsme 

zvolili žlutou barvu. 

 

 

Stáže knihovníků a odborné praxe studentů 
 

16. 9. 2019 – 27. 9. 2019 u nás byla na souvislé odborné praxi A. S., studentka 

Střední školy obchodu, služeb a řemesel Tábor. V průběhu praxe byla studentka 

seznamována s provozem knihovny a plnila různé administrativní a knihovnické 

úkoly. 

 

 

Nové programy 
 

Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace) 

Nový program pro rodiny s dětmi, který je nabízen jako součást projektu S knížkou 

do života (Bookstart). 

 
Čtenářské lekce 

Nové programy pro školy či školská zařízení. V roce 2019 knihovnice Jana 

Roškotová nabídla tři pro 1. stupeň ZŠ – Ťapka, kočka stěhovavá, Eliáš a babička 

z vajíčka a Viktor a záhadná teta Bobina. V dalších letech chceme postupně nabídku 

rozšiřovat a zahrnout do ní lekce i pro starší děti.  

 

 

Ťapka, kočka stěhovavá 

a  3. třída 1. ZŠ Sedlčany 

(Foto: archiv knihovny) 
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Čarovný les aneb Číst se dá i venku 

V roce 2019 jsme pro čtení začali využívat i prostor v novém parku na Cihelném 

vrchu. 

 

 
Jaro venku a s knížkami Daisy Mrázkové. Znáte něco lepšího? 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Interiér 
 

Regál do nového mini oddělení  

S novým značením literatury pro nejmenší čtenáře souvisí i vybavení interiéru. 

Zakoupili jsme (nechali vyrobit) nový regál na knihy pro věkovou skupinu 0-6 let. 

 

 
Koutek se v průběhu roku osvědčil 

(Foto: archiv knihovny) 
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Opona k pódiu 

Díky rozhodnutí rady města o možnosti použití finančních prostředků z rezervního a 

investičního fondu, jsme mohli pokračovat ve vybavení prostoru u pódia. 

V podzimních měsících byla instalována nová, profesionální opona. 

 

 
Opona vypadá opravdu krásně… Fotografie ze křtu audioknihy Ahoj dinosaure! 

Zleva Olga Šafrová, Jonáš Nietsche a Jan Marhoul 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Knihovní řád a ceník 
 

Změna ceníku 

V roce 2019 se Knihovní řád ani ceník neměnily. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019: 

 

Leden: 

FotoFlegmatici Sedlčany pojedenácté – výstava fotoklubu. 

 

 
Jedenáctá výstava našeho fotoklubu. Zase jsme si vernisáž užili 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Dveře K… – Regionální spisovatelky II.. 

Píšu, píšeš, píšeme… – tvůrčí dílny pro menší i větší děti. 
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Únor: 

Srdce v krajce aneb Paličkujeme s láskou (Rok s krajkou VII.) – výstava členek 

Krajkového klubu. 

 

 
Vernisáž výstavy. Krásné… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Světlo v očích aneb Jak si zlepšit zrak – přednáška pro veřejnost Jany 

Arcimovičové. 

O zemi, kde místo srnek chodí kolem silnic sloni a běhají pštrosi – vyprávění 

Heleny a Karla Pejšových. 

Dál nic – promítání dokumentárního filmu, které bylo doplněno besedou s novinářem 

a politikem Matějem Stropnickým. 
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Matěje Stropnického zpovídala Alena Budková, ale i publikum 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Slyšet očima – promítání dokumentárního filmu doplněné besedou s naší nejlepší 

tlumočnicí uměleckého znakového jazyka Kateřinou Červinkovou Houškovou a s její 

maminkou Zlatou Houškovou. 

 

 
Kateřinu Červinkovou Houškovou poslouchali úplně všichni… 

(Foto: archiv knihovny) 
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…a Zlatu samozřejmě také. Byl to dlouhý, ale naprosto úžasný večer… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Krokodýl Evžen má kamarády – program pro rodiny s dětmi. 

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

česká – domov můj? Součástí setkání byla beseda s novinářem, politikem a hercem 

Matějem Stropnickým. 

 

 
Vyhodnocení soutěže. V popředí zprava Matěj Stropnický a Alena Budková 

(Foto: archiv knihovny) 
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Březen: 

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

 

 
Přehlídka dospělých 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Přehlídka souborů – Literární prádelna 

(Foto: archiv knihovny) 
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Noc s Andersenem – 29. 3. 2019 s námi v knihovně nocovali jako v předchozích 

létech nejúspěšnější soutěžící v Čtenářské lize. Půlnoc jsme prožili na sedlčanském 

hřbitově a celý program se nesl ve znamení celoročního tématu Připomeňme si... 

 

 
Kouzelnou noc jsme začínali s Pohádkovou babičkou… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Před půlnocí jsme si důležité události našeho města připomněli na hřbitově… 

(Foto: archiv knihovny) 
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…a o půlnoci na Církvičce. Poděkování patří naší dobrovolnici Milence Šimkové, která nám 

krásně vyprávěla 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
A pak už jenom čtení na dobrou noc 

(Foto: archiv knihovny) 
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Řízková párty – 28. 3. 2019 jsme spolu se všemi sedlčanskými páťáky uzavřeli 

Soutěž sečtělých řízků. 

 

 
Na řízkové párty se všichni bavili… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Přišel i náš rodák maršál Radecký 

(Foto: archiv knihovny) 
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A mejdan začíná… 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Co myslíte, zbylo na knihovnice? 

(Foto: archiv knihovny) 
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Boj o život – výstava fotografické soutěže (fotoklub Uran Příbram a FotoFlegmatici 

Sedlčany). 

 

 
Na vernisáži se hodně diskutovalo 

(Foto: archiv knihovny) 

  

Duben: 

Český ráj (Jaroslav Rudiš) – LiStOVáNí v podání Pavla Oubrama, Tomáše Drápely 

a Alana Novotného. 

Čarovný les aneb Číst se dá i venku – čtenářské odpoledne (knihy Daisy 

Mrázkové) v parčíku pod Cihelným vrchem. 

 

Květen: 

Výstava absolventských žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany 

 

 
Vernisáž ZUŠ a absolventi 

(Foto: archiv knihovny) 
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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. 

 

 
Účastníci pěší trasy (cca 10 km) si četli nejen z knihy o drobných sakrálních stavbách, ale 

děti předčítaly i popisy u jednotlivých křížků 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Na zřícenině hradu Zvěřinec pověsti předčítali členové skupiny 

historického šermu Páni ze Zvěřince 

(Foto: archiv knihovny) 
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Mnichov – výlet (studenti VU3V a knihovnice). 

 

 
 

17. májový poetický podvečer (Máj ve znamení Máchy aneb Máchovým krajem je  

i Sedlčansko) – přehlídka vítězů regionálních recitačních soutěží. 

 

 
V roce 2019 si účastníci přehlídky odnášeli nádherné vydání Malého prince, které vydalo 

nakladatelství Triton 

(Foto: archiv knihovny) 

 

V Mnichově se nám líbilo a i na „věži“ jsme byli… 

(Foto: archiv knihovny) 
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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 (15. ročník, téma Připomeňme si…).   

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. 

Kytarový recitál Adama Říhy v chrámu sv. Martina. 

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 užili vystoupení divadla Na houpačkách (Pipi Dlouhá 

punčocha a dobrodružství v Praze). 

 

 
Tradiční Svatojanská noc. Tentokrát s divadlem Na houpačkách. Zleva Katarína Fiala, 

Blanka Tauberová a Luboš Pavel 

 

Připomeňme si… – ukončení celoročního projektu se ZŠ Konečná, křest společné 

knihy. 

 

Červenec – srpen 

Toulky létem – výstava Jitky Jarešové 

Myškohrátky – program pro rodiny s dětmi inspirovaný pohádkami o myších od 

současných autorů. 

Putování po hradech a zámcích – program pro rodiny s dětmi o hradech, zámcích 

a pohádkách. 
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Putování po hradech s Alenou 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Září: 

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

Fotbálek aneb Loučení s létem – uzavření 15. ročníku Čtenářské ligy fotbalovým 

utkáním mezi týmem čtenářů a týmem spisovatelů a ilustrátorů na sedlčanském 

fotbalovém stadionu. 

Co vedlo k Sametové revoluci? – program pro 2. stupeň ZŠ. 

 

Říjen: 

Čas svatební – společná výstava obyvatel města. 

 

 
Vernisáž výstavy. Ke svatbám patří muzika… Zleva František Urner a Jaroslav Budka 

(Foto: archiv knihovny) 
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Živé knihy – Co přinesl rok 1989 (Týden knihoven 2019) – setkání našich „živých 

knih“ se žáky i s veřejností. Živými knihami byli Pavel Žak, Vladimír Voráč a Blanka 

Tauberová.  

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

a s dětmi pobesedoval sportovní redaktor a spisovatel David Šváb. 

Proměny a vrcholy české balady – přednáška Pavla Šidáka pro studenty gymnázia 

a veřejnost. 

Vietnamem po vlastní ose – setkání s mladými cestovateli. 

Mé dětství v socialismu  – LiStOVáNí v podání Pavla Oubrama a Věry Hollé. 

Křest audioknihy Markéty Vítkové Ahoj dinosaure. 

 

 
Zleva Olga Šafrová (text a hudba písní), Markéta Vítková (autorka textu) a Blanka Tauberová 

(Foto: archiv knihovny) 

 

 

 

 
Zleva Olga Šafrová, Pavel Pína a Jan Marhoul) 

(Foto: archiv knihovny) 
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Listopad: 

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 vločkou, křest knih Miloše 

Kratochvíla Proč nehraje King Kong ping-pong a Liby Žambochové Kočky mají rády 

ptáčky, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní průvod. 

 

 
Neúnavný Miloš Kratochvíl rozdával své knížky hned za branou všem účastníkům rekordu 

(Foto: archiv knihovny) 

 

Prohlédneme stíny? (Den poezie v roce 2019 s mottem Otevřete oči!) – oblíbený 

lampiónový průvod od knihovny do parčíku Pod Duby doplněný vystoupením 

místních muzikantů (První káva). 

 

 
Lampiónový průvod od knihovny do parčíku Pod Duby 

(Foto: archiv knihovny) 
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Proměny a vrcholy českého románu – přednáška Pavla Šidáka pro studenty 

gymnázia a veřejnost. 

Emoce, jídlo a harmonie – přednáška Jany Arcimovičové.  

 

Prosinec: 

Mikulášské a čertovské nadělení – tradiční návštěva čerta a Mikuláše. 

Krajina v tísni – promítání českého dokumentu a následná diskuse s Luborem 

Křížkem. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty 
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Projekty 

Městská knihovna Sedlčany se v roce 2019 účastnila grantových programů 

vyhlášených v rámci fondů Ministerstva kultury ČR. 

 

Projekty 2019 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  
(15. ročník) 

Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

20 000,00 

Co jíst víme, ale VÍME I CO ČÍST?! (5. ročník) 
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

12 000,00 

Modernizace studovny 

VISK 3 (Ministerstvo kultury ČR) 
51 000,00 

Česká knihovna 
(Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva 

kultury ČR) 
9 609,00 

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

64 856,00 

 

 

Sedlčanská zvuková knihovna 

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření nabídky fondu Zvukové knihovny pro nevidomé 

a slabozraké občany, ale i rozšíření stávající audiotéky. 

Projekt jsme realizovali, po doporučení komise, výhodnějším způsobem. Byla 

podepsána smlouva s Knihovnou K. E. Macana na roční paušál (licenci) pro přístup 

do digitální knihovny. Tímto způsobem jsme mohli obohatit fond Zvukové knihovny o 

více titulů (151 celkem) a navíc můžeme další knihy stahovat v rámci tohoto paušálu 

až do července roku 2020. Je tedy předpoklad, že další tituly přibydou. 

Projekt byl realizován přesně podle požadavků MK. Dotace i spoluúčast byla 

dodržena. Výsledkem jsou spokojení čtenáři, kteří oba fondy využívají. 

 

Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád (15. ročník) 

V tomto již tradičním (15 ročníků), obsáhlém komunitním projektu se skrývají veškeré 

aktivity, které knihovna pořádá s úmyslem podporovat čtenářství, a to pro všechny 

věkové kategorie.  

Zdánlivě je předkládaný projekt stále stejný, ale liší se v jednotlivých podprojektech, 

které se každoročně tvoří nově. U tohoto projektu je důležitý vhled hodnotící komise 

do samotného projektu a pochopení, že bez podpory nejsme schopni v plné míře 

realizovat podporu čtenářství v Sedlčanech. Jsme rádi, že se nám 15. 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 
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stručném hodnocení se však zabývám pouze akcemi, které byly nějakým způsobem 

z projektu finančně podpořeny. Nemohu se zabývat akcemi všemi, protože by 

hodnocení mělo několik stran. 

V měsíci únoru se podařilo zajistit dvě přednášky s významnou tlumočnicí znakového 

jazyka Kateřinou Houškovou a její maminkou Zlatou Houškovou. Dopolední 

přednáška na téma Jak se čte a žije lidem s hendicapem zaujala žáky 2. stupně ZŠ a 

večerní přednáška na stejné téma se uskutečnila večer pro veřejnost.  

Další setkání s knihami jsme naplánovali na konec listopadu a prosinec. Bylo určeno 

žákům 5. ročníků ZŠ a primánům našeho gymnázia. Přednášky se uskutečnily tři a 

spisovatelka Michaela Burdová nás seznámila s jejími knihami, které jsou v naší 

knihovně hodně čtené a oblíbené. Setkání se všem líbilo a půjčovanost fantasy opět 

stoupla. 

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, 

kde 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 Pipi 

Dlouhá punčocha a dobrodružství v Praze. Divadelní představení doslova okouzlilo 

děti i dospělé diváky. 

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

cestovné spisovatele Pavla Brycze), Malí spisovatelé a ilustrátoři (odměny), Vítání 

občánků a Setkání miminek (leporela a čtenářské sety), Májový poetický podvečer 

(odměny), Soutěž sečtělých řízků (odměny) a Prezentace lehce (odměny).  

Dále jsme opět z projektu podpořili naši aktivitu pro všechny sedlčanské prvňáčky, 

která obsahuje šest setkání na podporu čtenářství během školního roku a 

považujeme ji za hodně důležitou (beseda se spisovatelkou Katarínou Fiala pro 

všechny sedlčanské první třídy, vyrobení buttonů s nápisem Pozor čtenář a 

zakoupení Knížky pro prvňáčka). 

Besedu pro všechny sedlčanské páté třídy spojenou s vyhodnocením soutěže Malí 

spisovatelé a Malí ilustrátoři jsme uskutečnili 17. 10. 2019. S dětmi si o své práci 

sportovního redaktora 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, 

který spojujeme s touto společnou akcí knihoven, ale i s vytvořením rekordu na 

sedlčanském náměstí, který je zapsán do České knihy rekordů (v roce 2019 jsme 

rekord vytvořili v kategorii Nejvíce lidí s vločkou) a se zahájením adventu v 

Sedlčanech. V roce 2019 se křtila na náměstí kniha pro děti spisovatele Miloše 

Kratochvíla Proč nehraje King Kong ping-pong? a spisovatelky Liby Žambochové 

Kočky mají rády ptáčky. K tomu všemu hrála kapela, prodávaly se knihy pro děti, 

rozsvítil se sedlčanský vánoční strom a náměstím prošel adventní průvod. Této akce 

se střízlivým odhadem zúčastnilo nejméně 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. 
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Projekt byl dodržen a 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?! (5. ročník) 

V tomto projektu se snažíme o rozvoj literární gramotnosti v místě. Je prioritně 

zaměřen na vzdělávání v této oblasti a navazuje na jeden z našich dalších projektů, 

kterým podporujeme gramotnost čtenářskou. 

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 roce 2019 byl rozdělen do tří částí – Ukaž mi, co čteš, Ukaž mi, cos napsal/a, Ukaž 

mi, co bylo napsáno.  

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 2019 tedy proběhla 21. 3. a opět se setkala s 

velikým ohlasem.  

Děti z Literární prádelny vystupovaly při nejrůznějších příležitostech v knihovně i 

mimo ni. Velmi jim prospěla tvůrčí a divadelní dílna s Lubošem Pavlem. Dokonce se 

dostaly mezi pět nejinspirativnějších souborů a se scénickým čtením z knihy Nejhorší 

děti na světě vystupovaly ve Švandově divadle v Praze.  

Profesionální Listování skupiny Lukáše Hejlíka se v roce 2019 uskutečnilo koncem 

října (Mé dětství v socialismu) k 30. výročí Sametové revoluce a diváci odcházeli 

nadšeni.  

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

Tato akce byla opět 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 je to, co jsme chtěli tímto 

projektem hlavně dokázat. Myslím, že se nám podařilo probudit o literaturu zájem 

(veliký podíl na tom měli samozřejmě opět vynikající lektoři). Také se díky tomuto 

projektu začal scházet (zatím nepravidelně) čtenářský klub. Vznikly i dvě tvůrčí 

skupinky (mladší a starší děti), které se snaží o psaní vlastních textů. Schází se v 

knihovně a pracují pod vedením knihovnic. 

 

Modernizace studovny 

Cílem projektu byla obnova technického a softwarového vybaveni studovny 

sedlčanské knihovny. Zastaralá technika (včetně software) již neumožňovala kvalitní 

studium (Virtuální univerzita třetího věku, závěrečné práce studentů) ani kvalitní 

vyhledávání např. v placených databázích. 

Projekt byl realizován přesně dle předloženého projektu a pokynů MK. Byla 

zakoupena čtyři nová PC. 

Výsledkem projektu je zkvalitnění studia v naší knihovně. Odcházející zákazník je 

spokojený, že mohl studovat (či vyhledávat potřebné) kvalitněji než před realizací 

projektu. 
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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 2019 možnost 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. 

PressReader – databáze obsahuje plné texty více než 6 000 zahraničních deníků a 

populárně naučných časopisů v 60 jazycích ze 100 zemí světa. Tituly jsou dostupné 

v den vydání a jsou v plném rozsahu. Archiv je u většiny titulů 3 měsíce. 

 

 

Další projekty naší knihovny v roce 2019: 

 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

 

S knížkou do života (Bookstart) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

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  61 905 

Počet výpůjček ostatních dokumentů (celá knihovna) 2 797 

Počet registrovaných čtenářů 1 435 

Počet návštěvníků (fyzické návštěvy) 20 188 

 

Počet akcí (včetně Centra Lukáš) 313 

Počet účastníků (včetně Centra Lukáš) 3 961 

 

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 2019 zodpověděly 1 899 dotazů a vyřídily 8 595 rezervací.  

Vyřízeno bylo 19 požadavků na Meziknihovní výpůjční službu obdržených z jiných 

knihoven a 202 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. 
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Oddělení pro děti 

Počet výpůjček knih a periodik 16 412 

Počet registrovaných čtenářů 792 

Počet návštěvníků 6 860 

 

 

Počet akcí (včetně Centra Lukáš) 356 

Počet účastníků (včetně Centra Lukáš) 8 652 

 

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 prezenčních výpůjček 4 511 

Počet návštěvníků 1 912 

Počet návštěvníků internetu 2 349 

Počet titulů v regionálním oddělení 1 179 

Počet titulů ve studovně 1 960 

 

O studovnu a čítárnu pečuje Helena Kosařová. 

 

Centrum Lukáš  

Počet akcí (z akcí pro děti i dospělé) 329 

Počet účastníků (z akcí pro děti i dospělé) 3 583 

 

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 2019 uspořádala 669 (tj. o 6 méně 

než v roce 2018) a zúčastnilo se jich 12 613 lidí (o 65 více). Z toho se uskutečnilo 

208 kulturních akcí (31,09 %), 444 vzdělávacích akcí (66,37 %), 1 akce pro 

knihovníky (0,15 %) a 12 výstav (1,79 %). Na výstavách bylo vystaveno 1 530 

exponátů. Dále jsme se s programem účastnili 4 akcí (0,6 %), kde knihovna nebyla 

hlavním pořadatelem. V komunitním Centru Lukáš se uskutečnilo 329 akcí (tj. o 3 

méně než v roce 2018)) z celkového počtu, zúčastnilo se jich 3 583 lidí (o 31 více). 

Je vidět, že služby komunitního centra (i přes stále se zvyšující konkurenci v místě) 

jsou stále žádané.  

Akce průměrně navštívilo 19 lidí. Neevidujeme však návštěvníky výstav.  

Kromě statisticky sledovaných údajů pracovnice prezentovaly ještě 100 tematických 

výstavek (vystaveno bylo 1 104 exponátů) a 31 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 

(3x 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, Listováním a diskusním klubem. 

V komunitním Centru Lukáš se scházejí kluby a odehrávají se i nejrůznější akce  

a aktivity. 

 

 

 
Kulturní 

akce 
Účast 

Vzdělávací 

akce 
Účast 

Informační 

panely 

Dětské 118 4 374 237 4 278 9 

Dospělé 90 1 416 212 2 545 22 

Celkem 208 5 790 449 6 823 31 
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Výběr některých vzdělávacích a kulturních akcí 

 

Programy pro veřejnost 
 
Leden: 
Hry bez hranic (Michal Kašpárek) – LiStOVáNí (Věra Hollá a Pavel Oubram) 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílny pro mladší školní věk a pro starší školní věk 
Loutkové divadlo – společné hraní známých i neznámých pohádek 
 

 
Loutkové divadlo připravila Alena Budková a všichni si ho užívali… 
(Foto: archiv knihovny) 
 

 
… a po divadle výtvarná dílna 
(Foto: archiv knihovny) 

 
 
Pohádková babička – setkání a čtení s Pohádkovou babičkou 
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Únor: 

Světlo v očích aneb Jak si zlepšit zrak…  přednáška Jany Arcimovičové  
O zemi, kde místo srnek chodí kolem silnic sloni a běhají pštrosi – vyprávění 
Heleny a Karla Pejšových 
Krokodýl Evžen má kamarády 
 

 
Na krokodýla Evžena přišlo hodně zvědavců… 
(Foto: archiv knihovny) 

 

 
…a také si Evžena vytvořili… 
(Foto: archiv knihovny) 

 
 
Maňáskové divadlo o toulavém Honzovi 
Pohádková babička – setkání a čtení s Pohádkovou babičkou 
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Březen: 
Růže pro Marii Š. – přehlídka v kategorii dospělých (4. ročník) 
Pohádková babička – čtení pohádek bratří Grimmů 
Vyprávění pohádek o zvířátkách 
Recyklované pohádky 
Dračí odpoledne s Nellou 
Zdravá a krásná s Nobilis Tilia 
 
Duben: 
Český ráj (Jaroslav Rudiš) – LiStOVáNí (Alan Novotný, Pavel Oubram a Tomáš 
Drápela) 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílna pro mladší školní věk 
Čarovný les aneb Číst se dá i venku – čtení z knih Daisy Mrázkové na Cihelném 
vrchu 
 
Květen: 
Na Zvěřinec za Máchou 
17. májový poetický podvečer – sedlčanská pocta K. H. Máchovi (přehlídka vítězů 
sedlčanských recitačních soutěží) 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílny pro starší školní věk 
Karetní doupě v knihovně 
Všechno, co jste chtěli vědět o EU a báli jste se zeptat – workshop Lukáše 
Vermacha 
 
Červen: 
Krčínova slavnost pro prvňáčky 
Turnaj v pexesu 
Už víme, jak to dopadlo – vyhodnocení 15. ročníku Čtenářské ligy 
Číst se dá i venku 
Kytarový recitál Adama Říhy v chrámu sv. Martina  
Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky (Divadlo Na houpačkách) 
 
Červenec: 
Co nám roste za domem – botanicko-ekologická exkurze po Sedlčanech s Mgr. 
Jiřím Malíčkem, Ph.D. 
 
Září: 
Fotbálek aneb Loučení s létem (15. ročník) 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílna pro mladší školní věk 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílna pro starší školní věk 
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Říjen: 
Co přinesl rok 1989 – „Živé knihy“ 
 

 
Živá historie (živé knihy) a pamětník Vladimír Voráč 
(Foto: archiv knihovny) 

 
 
Mé dětství v socialismu – LiStOVáNí (Pavel Oubram a Věra Hollá) 
Proměny a vrcholy české balady – přednáška Pavla Šidáka 
Vietnamem po vlastní ose 
 

 
Mladí cestovatelé publikum i sebe bavili… 
(Foto: archiv knihovny) 

 
 
Křest audioknihy Markéty Vítkové Ahoj dinosaure 
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Listopad: 
Proměny a vrcholy českého románu – přednáška Pavla Šidáka 
 

 
Pavel Šidák a studenti gymnázia 
(Foto: archiv knihovny) 

 
 
Prohlédneme stíny? – lampionový průvod 
Tanec je poezie beze slov – ZUŠ Sedlčany 
 

 
Tady slov opravdu netřeba… 
(Foto: archiv knihovny) 

 
 
Ó, ó, ó vajíčko   
Emoce, jídlo a harmonie 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílna pro mladší školní věk 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílna pro starší školní věk 
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Den pro dětskou knihu a zahájení adventu v Sedlčanech aneb Další ze 
sedlčanských rekordů  
 

 
Rekord 2019 – Nejvíce lidí s vločkou a „fronta“ okolo celého náměstí 
(Foto: archiv knihovny) 

 

 
A další rekord, který zapsala knihovna – Luboš Hanus (vpravo) 
(Foto: archiv knihovny) 

 
 
Prosinec: 
Mikulášské a čertovské nadělení 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílna pro mladší školní věk 
Píšu, píšeš, píšeme – tvůrčí dílna pro starší školní věk 
Vánoční vyprávění 
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Promítání filmů z festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět 
 
Únor: 
Dál nic (český dokument, 2013) + beseda s Matějem Stropnickým, novinářem a 
politikem. 
Slyšet očima (rakouský dokument, 2016) + beseda s Kateřinou Červinkovou 
Houškovou, přední tlumočnicí znakového jazyka v ČR a Zlatou Houškovou, která má 
s komunitou neslyšících osobní zkušenosti. 
 
Březen: 
Nový svět (estonský dokument, 2011) + beseda s regionální novinářkou Marií 
Břeňovou a vyhlášení Čtenáře roku 2019. Čtenářem roku se stal pan Libor Nulíček. 
 

 
Dárky a diplom pro Čtenáře roku 
(Foto: archiv knihovny) 

 

 
Čtenář roku 2019. Zleva Libor Nulíček, Marie Břeňová a Blanka Tauberová 
(Foto: archiv knihovny) 
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Prosinec: 
Krajina v tísni (český dokument, 2017) + diskuse s Luborem Křížkem, který se 
zabývá zadržováním vody v krajině a záchranou skomírajících ekosystémů. 
 
 
 

DVeře K… (Diskusní veřejný klub) 
 
Leden 
Regionální spisovatelky II. – dveře diskusního klubu se otevřely Hance Zemanové 
a Markétě Vítkové. 
Čtenářský klub moderovala Blanka Tauberová. 
 
Březen 
Sport v našem městě – „Co chválíme, co bychom chtěli, na co se můžeme těšit…?“ 
Diskutovali jsme s místostarostou města Zdeňkem Šimečkem a ředitelem SAS 
Pavlem Bednářem. 
Diskusi moderovala Blanka Tauberová. 
 
Duben 
Sedlčanská kultura – „Stačí nám, co máme, chceme něco jiného, co se nám daří a 
víme, co opravdu chtějí návštěvníci kulturních programů…?“  
Diskutovali jsme s řediteli městských kulturních zařízení (Blanka Tauberová, David 
Hroch, Martin Severa). 
Diskusi moderoval David Bareš. 
 
Květen 
Poetický máj – „Čteme rádi poetické texty? Jsme ochotni se o ně podělit 
s ostatními? Co se nám na nich líbí nebo nelíbí?“ 
Čtenářský klub moderovala Blanka Tauberová. 
 
Září 
Volný čas – co s ním? – „Jaká je nabídka volnočasových aktivit ve městě? Stačí 
nám? Víme o nich? A co nám v nabídce chybí?“ 
Diskusi moderovala Blanka Tauberová. 
 
Listopad 
Ubližujeme si a jsme si lhostejní? – „Je šikana (kyberšikana) problémem i 
Sedlčan? Víme kam se obrátit o pomoc? Víme kdo je oběť a kdo je agresor? Jsme 
ke svému okolí lhostejní nebo máme strach?“ 
Diskusi moderovala Blanka Tauberová. 
 
Prosinec 
Čas adventní – „Čteme raději v zimním období? Máme oblíbené texty pro čas 
adventní? Jsme ochotni se o ně podělit s ostatními? Co se nám na nich líbí a proč je 
čteme zrovna v tomto období?“ 
Čtenářský klub moderovala Blanka Tauberová. 
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Virtuální univerzita třetího věku 
(16. a 17. semestr od začátku fungování VU3V v Sedlčanech) 
 
Letní semestr 2019: 
Klenoty barokního sochařství v českých zemích (48 studentů) 
Výlety: 
Mnichov (květen) 
 
Zimní semestr 2019: 
Křesťanská ikonografie a hagiografie (23 studentů) 
Barokní architektura v Čechách (19 studentů) 
Výlety: 
Kroměříž (2 dny, září) 

 
 
Dopolední programy pro rodiny s dětmi 
 
Leden: 
Putování sněhové vločky 
Mrazivé obrázky – výtvarná dílna 
 
Únor: 
Pohádka o kůzlátkách 
Papírové loutky – výtvarná dílna   
 
Březen: 
Pohádky od rybníka Brčálníka 
Veselá jarní výtvarná dílna 
 
Duben: 
Veselé ptačí příběhy  
Mláďata na jaře – výtvarná dílna  
 
Květen: 
Jak kocourek Šedík vyrostl 
Kvetoucí stromy – výtvarná dílna 
Čtení pro miminka v bříšku  
 
Červen: 
Pip a Pipa jsou kamarádi 
Prstíková výtvarná dílna   
 
Červenec: 
Myškohrátky 
 
Srpen: 
Putování po hradech a zámcích  
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Září: 
Zabalte si kufry, odlétáme 
Motýlí výtvarná dílna 
Látkování, moderní látkové pleny   
 
Říjen: 
Starosti medvěda Bručimíra 
Přírodní výtvarná dílna  
 
Listopad: 
Dobrodružství pavouka Čendy 
Bramborová výtvarná dílna  
 
Prosinec: 
Jak medvědi slavili Vánoce 
Pom pom koule – výtvarná dílna   

 
Kromě těchto programů se knihovnice účastní od září 2004 Vítání občánků na 
radnici. V roce 2019 jsme se této slavnosti účastnili 16x. 
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. Oba programy se v roce 2019 
uskutečnily 3x. 

 
Soutěže 
 
Prezentace lehce – Země česká – domov můj? (ZŠ, SŠ) 
Čtenářská liga – Připomeňme si… (děti od 0 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 
Boj o život 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, karetní hry) 
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Křty knih 
 
5. 1. 2019 – FotoFlegmatici 2018 – křest společné knihy fotoklubu (kmotři: Milena 
Šimková, Michal Dymák) 
 

 
Knížka se opravdu povedla 
(Foto: archiv knihovny) 

 
27. 6. 2019 – Připomeňme si… – křest společné knihy ZŠ Konečná a MěK Sedlčany 
(kmotry: Jana Vlková a Olga Jelenová) 
14. 9. 2019 – Tomáš Vondrovic: O naší milé paní, vydalo nakladatelství Triton 
(kmotra: Blanka Tauberová)  
 

 
Křtili jsme k svátku sv. Marie přímo na fotbalovém hřišti 
(Foto: archiv knihovny) 

 
25. 10. 2019 – Markéta Vítková: Ahoj dinosaure (audiokniha), vyd. Spolek pro 
Sedlčansko a Královéhradecko, z. s. (kmotra Monika Podrázká) 
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30. 11. 2019 – Miloš Kratochvíl: Proč nehraje King Kong ping-pong, vydalo 
nakladatelství Triton (kmotra: Liba Žambochová) 
 

 
Sedlčanské náměstí, Den pro dětskou knihu. Zleva Miloš Kratochvíl, Liba Žambochová, 
Blanka Tauberová 

 
30. 11. 2019 – Liba Žambochová: Kočky mají rády ptáčky, vydalo nakladatelství 
Triton (kmotr: Miloš Kratochvíl) 
 

 
Sedlčanské náměstí, Den pro dětskou knihu. Zleva Miloš Kratochvíl, Liba Žambochová a 
Blanka Tauberová 
(Foto: archiv knihovny) 
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6. 12. 2019 – Markéta Vítková: Poznej květiny, stromy, zvířátka, vydalo 
nakladatelství Grada (kmotr: Jaroslav Repetný jako Mikuláš) 
 

 
Zleva Jaroslav Repetný, Blanka Tauberová, Markéta Vítková. V pozadí na zdárný průběh 
dohlíží pravý český čert Stanislav Housa 
(Foto: archiv knihovny) 

 
Pro knihovníky 
 
Přednášení, čtení, interpretace textu aneb Proč si herci tak dobře pamatují množství 
textů – workshop pro knihovníky a učitele (Luboš Pavel) 
 

Programy pro školy a jiná vzdělávací zařízení 
 
Informační vzdělávání uživatelů bylo během roku uskutečněno celkem 113x a další 
programy knihovnic pro školská zařízení celkem 47x. V roce 2019 jsme začali 
nabízet Čtenářské lekce, které školy využily celkem 11x. 
 
 
Ostatní (výběr): 
Připomeňme si… – celoroční projekt pro ZŠ Konečná Sedlčany 
Připomeňme si… – celoroční projekt pro Mela, o. p. s. 
Jak se žije a čte lidem s handicapem (Kateřina Červinková Houšková a Zlata 
Houšková) – projekt pro 1. ZŠ Sedlčany 
Válečná léta – 1. stupeň ZŠ 
Roald Dahl – 1. stupeň ZŠ 
Vystěhování – 2. stupeň ZŠ 
Pravěk – 1. stupeň ZŠ 
Pohádky od rybníka Brčálníka – MŠ 
Dva roky prázdnin – 1. stupeň ZŠ  
Karel Čapek – SŠ  
Sedlčanští aneb Známe naše sedlčanské? – SŠ  
Malý princ – 1. stupeň ZŠ  
Ťapka, kočka stěhovavá – čtenářská lekce pro 1. stupeň ZŠ 
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Eliáš a babička z vajíčka – čtenářská lekce pro 1. stupeň ZŠ 
Holky na vodítku – 2. stupeň ZŠ 
Husitství – 1. stupeň ZŠ 
Co vedlo k Sametové revoluci? – 2. stupeň ZŠ, SŠ 
Najdi si sám – SOU  
Kluk na větvi – školní družina (šikana) 
Útěk Kryšpína N. – školní družina (šikana) 
Viktor a záhadná teta Bobina – čtenářská lekce pro 1. stupeň ZŠ 
Králíček a past – školní družina 
Dobrodružství pavoučka Čendy – MŠ  
Proměny a vrcholy české balady – SŠ 
Proměny a vrcholy českého románu – SŠ  
Setkání se spisovatelkou Michaelou Burdovou – 2. stupeň ZŠ  
 

 
Komunitní Centrum Lukáš 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Akce 327 327 312 332 329 

Účast 3 457 3 656 3 442 3 552 3 583 

 

 

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 pro seniory (Mnémé), 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 roce 2019 také nacvičovali klienti o. p. s. Mela v komunitním centru 

představení podle knihy Cukrárna u Šilhavého Jima ( 

V komunitním centru se také schází dětský klub Literární prádelna. Tento klub  v roce 

2019 připravil programy, které byly dále využívány při různých akcích knihovny. 

Literární prádelnu vede knihovnice Jana Roškotová, ve školním roce 2018/2019 byl 

klub rozdělen na dvě skupiny (velký zájem dětí). Ve školním roce 2019/2020 byla 

otevřena jedna skupiny (starší děti už opustily základní školu). 

 

Literární prádelna v roce 2019 připravila:  

Tvář první republiky (K. Čapek) – scénické čtení 

A smutek utek (Marka Míková) – scénické čtení 

Nejhorší děti na světě (David Walliams) – scénické čtení 

Kde jsi, Pierote? (Ivona Březinová) – scénické čtení 

Ó, ó, ó vajíčko (Ester Stará, Milan Starý) – scénické čtení 
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21. 3. 2019 získala Literární prádelna Cenu poroty na regionální přehlídce souborů 

Růže pro Marii Š. Přehlídky se zúčastnily obě skupiny Literární prádelny a cena byla 

udělena starším děvčatům za ukázku ze scénického čtení z knih Karla Čapka Tvář 

první republiky. 

Cenu porota udělila za výborně zpracovaný scénář kvalitní literární předlohy. 
 
 
Úspěch děvčat z Literární prádelny 
V roce 2019 se podařilo děvčatům z Literární prádelny uspět v projektu Čtenář na 

jevišti. Se scénickým čtením z knihy Davida Walliamse Nejhorší děti na světě byly 

vyhodnoceny mezi pěti nejinspirativnějšími představeními. 

 

 
Naše Nejhorší děti na světě… 

(Foto: archiv knihovny) 
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Výstavní činnost 

 Výstavy Exponáty Knižní výstavy Exponáty 

Dětské 1 32 54 819 

Dospělé 11 1 498 46 285 

Celkem 12 1 530 100 1 104 

 

Leden: 

FotoFlegmatici pojedenácté – výstava fotografií klubu 

 

Únor: 

Srdce v krajce aneb paličkujeme s láskou (Rok s krajkou VII.) – výstava členek 

Krajkového klubu 

 

Březen: 

Boj o život ve fotografii – výstava fotografické soutěže (fotoklub Uran Příbram a 

FotoFlegmatici Sedlčany) 

 

Duben: 

Z dílny Petrklíče – výstava Rodinného centra Petrklíč 

 

Květen: 

Výstava absolventských žákovských prací výtvarného oboru – výstava ZUŠ 

Sedlčany 

 

Červen: 

Markéta Sloupová – výstava paličkovaných krajek 

 

Červenec – srpen: 

Toulky létem – výstava Jitky Jarešové 

 

Září: 

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

 

Říjen: 

Čas svatební – společná výstava obyvatel města 

 

Listopad: 

Hedvika Karpíšková – ručně vyráběné šperky a háčkované maličkosti 

Píšu, píšeš, píšeme – výstava z cyklu Umělci z nás možná nebudou, ale baví nás to 

 

Prosinec: 

Ruční práce nás baví – výstava členek Patchworkového klubu a Klubu pletení 

a háčkování 



 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovní fondy 
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Knihovní fondy 

 

 

 

 

Přírůstky 2018 - 2019 

Tematická skupina 2018 2019 

Naučná literatura (dospělí) 299 263 

Krásná literatura (dospělí) 646 639 

Naučná literatura (děti) 36 55 

Krásná literatura (děti) 358 304 

Zvukové dokumenty 207 243 

Hudebniny 1 2 

Rukopisy 0 0 

Stolní hry 37 38 

Pracovní pomůcky 0 0 

Celkem 1 584 1 544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení přírůstku Celkem Složení úbytku Celkem 

Naučná literatura 318 Naučná literatura 54 

Krásná literatura 943 Krásná literatura 857 

Ostatní dokumenty 283 Ostatní dokumenty 0 

Celkem 1 544 Celkem 911 
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Úbytky 2018 - 2019 

Tematická skupina 2018 2019 

Naučná literatura (dospělí) 311 50 

Krásná literatura (dospělí) 2 295 831 

Naučná literatura (děti) 113 4 

Krásná literatura (děti) 202 26 

Zvukové dokumenty 83 0 

Hudebniny 0 0 

Rukopisy 0 0 

Stolní hry 0 0 

Pracovní pomůcky 0 0 

Celkem 3 004 911 

 

Částka na nákup knihovního fondu 

na 1 obyvatele v roce 2018 a 2019 

 2018 2019 

Sedlčany 43,92 46,49 

   

  

 
Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2018. Celkem knihovní fond dosáhl 

k 31. 12. 2019 53 581 knihovních jednotek. 
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Proti roku 2018 jsme zaznamenali nárůst o 633 knihovních jednotek (přírůstek roku 

2019 mínus úbytek roku 2019). 

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. 

Bohužel se nám z časových důvodů nepodařilo odepsat tolik knih kolik bychom 

potřebovali. Odpis bude pokračovat i v roce 2020. Situaci je nutné řešit hlavně 

z hlediska prostoru, protože regály jsou přeplněné. Celkem bylo v roce 2019 

odepsáno 911 knihovních jednotek. Jednalo se o knihy. 

Počet ostatních dokumentů se zvýšil, a to o 283 (přírůstek roku 2019 mínus úbytek 

roku 2019). Přírůstek tvořila AV média (92), zvukové knihy (151), hudebniny (2) 

a stolní hry (38). Celkem bylo zapsáno 283 ostatních dokumentů. Přírůstek knih byl 

1 261. Zapsáno tedy v roce 2019 celkem bylo 1 544 knihovních jednotek (tzn. o 40 

knihovních jednotek méně než v předchozím roce).  

 

Počet exemplářů docházejících periodik se proti roku 2018 nezměnil (celkem 

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

a část periodik získáváme také darem. 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 % z celkového počtu výpůjček). 

 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru se o 1 472 jednotek snížil (odpis 

nepůjčované beletrie, přesun do skladu). Volný výběr knihovny je zcela naplněn, 

proto jsme byli nuceni v roce 2016 k postupnému odpisu přistoupit.  

Dary tvoří poměrně podstatnou část přírůstku knihovny. V roce 2019 bylo zapsáno 

464 knih a 4 AV média jako dary v celkové hodnotě 90 500,30 Kč. Nakoupeno bylo  

1 076 knihovních jednotek v hodnotě 193 874,30 Kč. Dary tedy činily 30,3 %  

z celkového ročního přírůstku. Na tomto místě se sluší poděkovat zejména 

nakladatelství Triton a Stanislavu Juhaňákovi. 

 

Náklady na nákup knihovního fondu v roce 2019 celkem činily 327 803,30 Kč, tj. 

46,49 Kč na obyvatele (Knihy a ostatní dokumenty – 193 874,30 Kč, Periodika – 

113 117,00 Kč, Licence na elektronické zdroje – 20 812,00 Kč). Počet obyvatel se 

v roce 2019 o 38 snížil. 

 

 



   

 

 

 

Technika 

 

Automatizace 

 

Knihovnický systém 
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Technika, automatizace, knihovnický systém 

 

Technika 

 

V roce 2019 jsme, díky projektu v programu VISK 3, nakoupili 4 nová PC (náhrada 

stávajících). 

 

Software 

 

V roce 2019 jsme nakoupili 4 licence Office 2019. Také 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 2019 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 2019 se půjčilo 115 elektronických knih  

(o 6 méně), což určitě není vysoké číslo, ale tato služba má své stálé zákazníky. 

 

Webový katalog 

 

Webový katalog Tritius – během roku 2019 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. Ukázalo se, že příprava zabrala více času, než 

jsme předpokládali. Nové stránky knihovny by měly být uživatelům přístupné během 

prvního pololetí roku 2020. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Public relations 



66 
 

Public relations 

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

školního roku 2019/2020 a doporučené literatury pro děti 

Spolupráce s Českým rozhlasem 

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 

 

Praha, Krajský úřad Středočeského kraje – seminář S knížkou do života – Bookstart 

(SVK v Kladně): „S knížkou do života již od roku 2004“ (prezentace Blanka 

Tauberová, ukázkový program „Setkání miminek aneb Den za dnem s miminkem“ 

Jana Roškotová a Alena Budková, 15. 1. 2019). 

Hradec Králové, KMHK – Lokálka – odborný seminář pro knihovny: Regionální 

témata prostřednictvím živých knih“ (vedení a příprava sekce „živých knih“ Blanka 

Tauberová, prezentace Alena Budková, 13. 11. 2019). 

Hradec Králové, KMHK – seminář S knížkou do života: „S knížkou do života již od 

roku 2004“ (prezentace Blanka Tauberová, ukázkový program „Dobrodružství 

Pavoučka Čendy“ Jana Roškotová, 26. 11. 2019). 

Praha, Švandovo divadlo – Čtenář na jevišti (kampaň Rosteme s knihou): „Nejhorší 

děti na světě“ – Listování z knihy Davida Walliamse (Jana Roškotová a členky 

klubu Literární prádelna, 17. 12. 2019). 

 
10. 9. 2019 – živé vysílání ArtCafé ČR Vltava (role komunitních knihoven, Blanka 

Tauberová) 
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Sbírky 
 
Víčka z PET lahví 
V roce 2019 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.  
Nadační fond Klíček 
Při Noci s Andersenem jsme vybírali na zajištění provozu respitní části dětského 
hospicového domu. 
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Partneři, spolupráce 

Školská zařízení 

 

ZŠ Bystřice u Benešova     GaSOŠE Sedlčany 

ZŠ a MŠ Dublovice      MŠ Sedlčany 

ZŠ Chlum u Sedlčan     SOU Petra Bezruče Sedlčany 

ZŠ a MŠ Jesenice u Sedlčan    1. ZŠ Sedlčany 

ZŠ Kamýk nad Vltavou     2. ZŠ Propojení Sedlčany  

ZŠ a MŠ Kosova Hora     ZŠ Konečná Sedlčany 

ZŠ Nechvalice      ZUŠ Sedlčany 

ZŠ a MŠ Počepice      MŠ Štěchovice 

ČZU v Praze – Ekonomická fakulta   SŠ obchodu, služeb a řemesel 

MŠ Lesní klub Prostřední Lhota    Tábor 

    

 

Ostatní 

 

Agentura Dobrý den Pelhřimov 

Bělozářka, z. s. 

Carolus Sedlčany 

Církev římskokatolická 

Český rozhlas 

Český rybářský svaz – MO Sedlčany 

Český svaz chovatelů Sedlčany 

Divadlo Na houpačkách 

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 

Páni ze Zvěřince 

Post Bellum, o. p. s. 

První káva 

Rodinné centrum Petrklíč 

Spolek divadelních ochotníků 

Sedlčany, z. s. 

Spolek pro Sedlčansko a 

Královéhradecko, z. s. 

Sportovní areály Sedlčany 

STROS Sedlčany 

Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků 

TJ Tatran Sedlčany 

Triton 

Třetí slunce 

Turistické a informační centrum 

Sedlčany 

Velká Kobra Sedlčany, z. s. 
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Návštěvy u nás 

Adamec Miroslav – scénárista a spisovatel 

Arcimovičová Jana – propagátorka tradiční čínské medicíny, spisovatelka 

Bareš David – člen kulturní komise 

Bednář Pavel – ředitel SAS  

Brycz Pavel – spisovatel  

Bryczová Karolína – pedagožka  

Břeňová Marie – regionální novinářka 

Budka Jaroslav – harmonikář   

Burdová Michaela – spisovatelka  

Červinková Houšková Kateřina – tlumočnice znakového jazyka 

Drápela Tomáš – herec 

Fiala Katarína – spisovatelka, herečka  

Frantová Zuzana – spisovatelka   

Havel Martin – předseda TJ Tatran Sedlčany 

Heger David – fotograf  

Hlaváček Vojtěch – amatérský cestovatel 

Hodys Filip – amatérský cestovatel  

Hollá Věra – herečka 

Hölzel Miroslav – starosta města 

Houšková Zlata – členka předsednictva SKIP 

Hroch David – ředitel Městského muzea Sedlčany 

Jarešová Jitka – výtvarnice   

Jelenová Kateřina – výtvarnice, cestovatelka, studentka  

Juhaňák David – začínající spisovatel  

Juhaňák Stanislav – spisovatel a nakladatel 

Kafková Naděžda – „Pohádková babička“ 

Karpíšková Hedvika – amatérská výtvarnice 

Kratochvíl Miloš – spisovatel a scénárista 

Krejčík Daniel – herec 

Křížek Lubor – ekolog   

Malíček Jiří – botanik  

Marek Miroslav – prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov 

Marhoul Jan – hudebník, pedagog 

Milotová Maří Magdalena – krajkářka 

Nietsche Jonáš – amatérský zpěvák 

Novotný Alan – herec 

Oubram Pavel – herec 

Pařízek Jakub – amatérský cestovatel 

Pavel Luboš – spisovatel a herec 

Pejša Karel – pediatr a amatérský cestovatel 

Pejšová Helena – učitelka a amatérská cestovatelka 

Pína Pavel – pedagog, amatérský hudebník 

Prokopová Dagmar – krajkářka  

Repetný Jaroslav – předseda klubu Velká Kobra, z. s. 
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Říha Adam – kytarový virtuos  

Severa Martin – ředitel KDJS Sedlčany 

Skálová Věra – vedoucí Odboru sociálních věcí 

Sloupová Markéta – krajkářka   

Stropnický Matěj – novinář, herec a politik   

Šafrová Olga – hudebnice, pedagožka  

Šidák Pavel – literární teoretik a pedagog 

Šimeček Zdeněk – místostarosta města 

Šváb David – novinář, spisovatel 

Švagrová Barbora – amatérská cestovatelka 

Tauberová Anna – výtvarnice, pedagožka  

Urner František – harmonikář  

Vermach Lukáš – matematik, konzultant v oblasti IT a teorie rizika 

Viewegh Michal – spisovatel a scénárista  

Vítková Markéta – regionální spisovatelka 

Vitulová Petra – propagátorka látkových plen 

Voráč Vladimír – průvodce a moderátor, pamětník („živá kniha“) 

Zemanová Hana – autorka bio kuchařek a propagátorka zdravého životního stylu  

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 a jednání s pověřenkyní 

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 (opona u pódia) 

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

apod. 

Jednání s médii, reprezentace v živém vysílání rozhlasu 

Účast na soutěži Carmina 

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

Syndrom vyhoření) 

 

 

Kontrolní činnost 

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

Kontrola auditorskou firmou dne 1. 10. 2019 a 11. 2. 2020 

 

Výrok auditora (přepis ze zprávy): 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Městská 

knihovna Sedlčany, příspěvková organizace („Organizace“), sestavené na 

základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu 

zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 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. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 

Organizace k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 

končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad. 
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Personální agenda 

Systemizace pracovních míst k 31. 12. 2019: 6,75 úvazků (6 odborní pracovníci,  

0,75 ostatní) 

 

Zaměstnanci ke dni 31. 12. 2019: 

 

Budková Alena 

Jelenová Olga 

Kosařová Helena 

Pokorná Daniela (RD) 

Roškotová Jana 

Řezáčová Blanka 

Stiborová Olga (zástup za RD) 

Tauberová Blanka 

 

Personální situace v roce 2019 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 2019 napočítali 221 a odpracovali 473 hodin (11,8 

pracovního týdne).  

Nemocnost v roce 2019 se oproti předchozím létům zvýšila. Bylo „prostonáno“ 72 

pracovních dní a vyčerpáno 14 dní Sick Days (5,08 %). Při převodu na úvazky nám 

tak průměrně v roce chybělo 0,34 úvazku (pouze nemoc, ne dovolené, návštěvy 

lékaře apod.). Po přičtení návštěv u lékaře nám v roce 2019 chybělo 0,36 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,  

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 2019 byl 404. Průměrně se každá pracovnice 

knihovny zúčastnila 67,33 hodin vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je v našem oboru 

hodně důležité a na toto číslo jsme skutečně pyšní. 
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Odborné vzdělávání (výběr) 

Seminář S knížkou do života - Bookstart (Roškotová, Tauberová) 

Seminář Post Bellum (Budková) 

Jednoduchý grafický nástroj online (Stiborová) 

Valná hromada SKIP 02 (Kosařová, Tauberová) 

Hrozí našim dětem digitální demence? (Tauberová) 

OKnA 2019 (Roškotová, Tauberová) 

Syndrom vyhoření v zaměstnání a jeho prevence (Tauberová) 

Databáze (Budková) 

Zlaté čtení s Ninou Rutovou (Roškotová) 

Akviziční portál Team Library (Tauberová) 

Valná hromada SKIP a konference Architektura knihoven 2019 (Tauberová) 

Konference Lokálka (Budková, Tauberová) 

Přednášení, čtení, interpretace textu (Budková, Roškotová, Tauberová) 

Vývojová psychologie (Roškotová) 

Konference S knížkou do života (Roškotová, Tauberová) 

Knihovny, demokracie a občanství (Tauberová) 

 

Program Zdravotník zotavovacích akcí – 41 hodin (Budková) 

 

Tři pilíře čtenářské gramotnosti – kurz Nové školy, o. p. s. 

(Číslo akreditace MŠMT – 559/2018-1-114, 40 hodin) 

Tento kurz v roce 2019 úspěšně absolvovala pracovnice knihovny Jana Roškotová 

 

Certifikát o absolutoriu lektorské akademie Senior Friendly Teacher 

(Elpida, o. p. s., 40 hodin) 

Certfikát podmíněný složením závěrečné zkoušky získala Daniela Pokorná 

 

Co v učebnicích nebylo – projekt EU (Budková) 
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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 pro účetnictví 

ekonomický systém POHODA a pro zpracování mezd AVENSIO. Evidence majetku 

je prováděna přímo v knihovně v programu Excel. Veškerá 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 2019 

Dotace, příspěvky a dary 2019 Kč 

Město Sedlčany 4 467 000,00 

Neinvestiční příspěvek na provoz 4 467 000,00 

Úprava rozpočtu  0 

Ministerstvo kultury 93 000,00 

Dar 98 499,65 

věcný (soutěže, knihy) 90 499,65 

finanční dar pro rozvoj hlavní činnosti 8 000,00 

Celkem 4 658 499,65 
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Nákupy v roce 2019 

Nákupy  Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00) 78 062,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00) 7 163,20 

Drobný hmotný majetek (nad 3 000,00 do 40 000,00) 0 

Botník (2x) 5 517,60 

Regálek dětské odd. (1x) 5 384,40 

PC (4x) 67 160,00 

EDU OfficeStd. 2019 (4x) 7 163,20 

Drobný nehmotný majetek (do 60 000,00) 0 

 

Provoz Městské knihovny Sedlčany (výběr): 

 

Software 

01/19 upgrade systému Tritrius 1 – 12 (16 256,00) 

03/19 servis systému Tritius 1 – 12 (19 166,40) 

03/19 eVýkaznictví PLUS – servis 2019 (3 255,00) 

03/19 upgrade Kerio (3 590,00) 

08/19 přeregistrace domény (605,00) 

09/19 FORPSI – e-maily (652,-) 

11/19 AVG Cloudcare (8 450,00) 

 

Hardware 

09/19 PC opravy (1 110,00) 

12/19 PC, síť opravy (12 154,00) 

12/19 PC opravy – rekonstrukce studovny (25 010,00) 

 

Ostatní 

04/19 databáze ASPI (3 630,00) 

07/19 revize zabezpečení (1 161,60) 

08/19 periodická revize elektrických spotřebičů (7 321,00) 

11/19 revize hasicích přístrojů (469,48) 

11/19 webová prezentace 1. část (10 000,00) 

12/19 databáze Anopress (3 327,50) 

12/19 databáze PressReader (3 872,00) 

12/19 poplatky za zapsání do knihy rekordů (8 470,00) 

12/19 webová prezentace 2. část (10 000,00) 

12/19 autorská odměna Dilia – kopírování (1 168,60) 
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Rozpočet 

Hospodářský výsledek roku 2019 

Náklady celkem 4 836 154,90 

1. Osobní náklady 3 453 252,00 

 

Mzdové náklady 2 494 597,00 

 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 811 330,00 

Zákonné sociální náklady 147 325,00 

2. Materiál, energie, prodej zboží 717 565,99 

 

Materiál 501 573,44 

 Prodané zboží 59 435,55 

Energie 156 557,00 

3. Služby 559 594,71 

 Opravy a udržování 39 905,08  

 

Cestovné 16 043,00 

 Náklady na reprezentaci 6 969,00 

Služby ostatní (vč. HČ) 496 677,63 

4. Jiné ostatní náklady 105 742,20 

 
Pojištění majetku 20 517,00 

 
DHM nad 3 tisíce 85 225,20 

 Kurzové ztráty 0  

5. Odpisy DHM 0 

Příjmy celkem 4 979 468,65 

1. Provozní dotace 4 560 000,00 

 

Příspěvek Město Sedlčany 4 467 000,00 

 
Granty, projekty, úprava rozpočtu 93 000,00 

z toho: MK ČR 93 000,00 

 Město Sedlčany 0 

2. Vlastní činnost 419 468,65 

 Tržby z hlavní činnosti 236 888,00 

 

 z toho: Registrační poplatek 87 780,00 

 
 Upomínky, ztráty, 

poštovné 
43 303,00 

  Kopírování, tisk 19 785,00 

  VU3V 59 000,00 

  Ostatní 27 020,00 

 Hospodářská činnost 84 081,00 

 Dary (věcné + finanční) 98 499,65 

 
Čerpání rezervního a investičního 

fondu 

120 391,61 

Hospodářský výsledek 143 313,75 
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Vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu za rok 2019 

  
Schválený rozpočet 

2019 
Poslední upravený 

rozpočet 2019  
Skutečnost 

2019 

Výnosy celkem 4 734 000,00 4 825 000,00 4 979 468,65 

672 příspěvek zřizovatele 
provozní 

4 467 000,00 4 467 000,00 4 467 000,00 

672 příspěvek zřizovatele 
účelový 

0 0 0 

672 provozní dotace z jiných 
zdrojů – MK ČR 

0 42 000,00 93 000,00 

602 výnosy z prodeje služeb  190 000,00 236 000,00 236 888,00 

604 výnosy za prodané zboží 77 000,00 77 000,00 84 081,00 

649 ostatní výnosy 0 3 000,00 98 499,65 

Náklady celkem 4 734 000,00 4 825 000,00 4 836 154,90 

501 spotřeba materiálu 348 000,00 435 000,00 501 573,44 

502 spotřeba energie 245 000,00 157 000,00 156 557,00 

504 prodané zboží 53 000,00 53 000,00 59 435,55 

511 opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 39 905,08 

512 cestovné 25 000,00 25 000,00 16 043,00 

513 náklady na reprezentaci 12 000,00 12 000,00 6 969,00 

518 ostatní služby 460 000,00 539 000,00 496 677,63 

521 mzdové náklady 2 543 000,00 2 551 000,00 2 494 597,00 

524 zákonné sociální pojištění 865 000,00 865 000,00 811 330,00 

525 jiné sociální pojištění 11 000,00 11 000,00 9 872,00 

527 zákonné sociální náklady 51 000,00 51 000,00 48 413,00 

528 ostatní sociální poplatky 
(stravné) 

95 000,00 95 000,00 89 040,00 

549 ostatní náklady 21 000,00 21 000,00 20 517,00 

551 odpisy 0 0 0 

558 DHIM 0 5 000,00 85 225,20 

Hospodářský výsledek 0 0 143 313,75 

Investiční příspěvek 
zřizovatele 

0 0 0 
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Fondy Městské knihovny Sedlčany 

 

FKSP: 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019: 45 614,00 Kč 

Tvorba fondu: 48 413,00 Kč 

Základní příděl: 48 413,00 Kč 

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

Ostatní tvorba fondu: Kč 0,00 

 

Čerpání fondu: 29 000,00 Kč 

Rekreace: 0,00 Kč 

Kultura, tělovýchova a sport: 21 684,00 Kč 

Poskytnuté peněžní dary: 0,00 Kč 

Ostatní užití fondu: 7 316,00 Kč 

Konečný stav fondu: 65 027,00 Kč 

 

Rezervní fond: 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019: 64 913,04 Kč 

Tvorba fondu: 68 419,63 Kč 

Zlepšený výsledek hospodaření: 68 419,63 Kč 

Peněžní dary – účelové: 0,00 Kč 

Peněžní dary – neúčelové: 0,00 Kč 

Ostatní tvorba: 0,00 Kč 

 

Čerpání fondu: 91 166,61 Kč 

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření: 0,00 Kč 

Úhrada sankcí: 0,00 Kč 

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady: 0,00 Kč 

Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele: 91 166,61 

Ostatní čerpání: 0,00 Kč 

Konečný stav fondu: 42 166,06 Kč 

 

Fond investic: 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019: 29 225,00 Kč 

Tvorba fondu: 91 166,61 Kč 

Zlepšený výsledek hospodaření: 0,00 Kč 

Peněžní dary – účelové: 0,00 Kč 

Peněžní dary – neúčelové: 0,00 Kč 

Převody z rezervního fondu: 91 166,61 Kč 

 

Čerpání fondu: 120 391,61 Kč 

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření: 0,00 Kč 

Úhrada sankcí: 0,00 Kč 

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady: 0,00 Kč 

Navýšení prostředků na údržbu a opravy majetku: 120 391,61 Kč 

Konečný stav fondu: 0,00 Kč 
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Závěr 

Závěrem bych chtěla říci, že rok 2019 se, co do statistických údajů, příliš nelišil od let 

předchozích. Přesto je za námi opět pořádný „kus práce“. Vznikají nové programy na 

podporu čtenářství, veliké úsilí věnujeme spolupráci s rodinami, díváme se do 

minulosti a snažíme se alespoň trochu nahlížet do budoucnosti… To abychom plnili 

přání našich uživatelů ještě dříve, než je vysloví… Ale nezapomínáme, že hlavním 

důvodem, proč knihovny po staletí existují, je zpřístupňování fondů jejich čtenářům. 

Snažíme se tedy nakupovat knihy (a další zdroje) a půjčovat je všem od těch úplně 

maličkých až po naše milé seniory. To je základem naší práce a my se ji snažíme 

dělat co nejlépe. Je to práce mravenčí, mnohdy až hnidopišská, ale nás baví a 

děláme ji rády. 

 

V roce 2019 se nám podařilo vylepšit pódium profesionální oponou. Finanční částka 

nebyla malá, ale výsledek rozhodně za to stojí. S malými náklady jsme zřídili nový 

koutek pro naše nejmenší a jejich rodičům tak usnadnili výběr knih. Díky podpoře 

Ministerstva kultury ČR se nám podařilo vyměnit 4 počítače ve studovně. Nicméně 

stále toho hodně zbývá. Do budoucna je třeba myslet i na zázemí knihovny a 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 dalších počítačů i kopírky. 

Doufáme, že i tyto „naše sny“ se podaří v brzké budoucnosti naplnit. 

 

Také bych ještě v závěru chtěla ocenit 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 

Seznam: 

 

1. Čtenář roku 2019 – diplom Městská knihovna Sedlčany 

2. Certifikát o vytvoření rekordu – Nejvíce lidí s vločkou 

3. Certifikát o vytvoření rekordu – Luboš Hanus 

4. Mapa A – patnáct let podpory čtenářské gramotnosti 

5. Mapa B – patnáct let podpory čtenářské gramotnosti 

6. Mapa C – patnáct let podpory čtenářské gramotnosti 
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