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1. Úvod  

Motto: „Nem ůžete lidi donutit číst, ale m ůžete je nau čit chodit do knihovny“ 

Věřím, že to v případě vsetínské knihovny platí. Denně ji navštíví v průměru 300 
návštěvníků, ať už registrovaných čtenářů, nebo uživatelů internetu, účastníků akcí, 
výtvarných dílen nebo pravidelných čtenářů denního tisku či časopisů. Přibývá také 
těch, kteří přicházejí do knihovny „jen tak“ strávit volný čas v příjemném prostředí. 

(Samozřejmostí také je, že se zvyšuje i počet virtuálních návštěv - tedy webových 
stránek a on line katalogů). 

Naplňuje se tak idea fungování komunitní otevřené knihovny, i když není vždy 
jednoduché sladit zájmy všech skupin obyvatelstva, které se v knihovně setkávají 
a jejichž očekávání a požadavky se různí. 

Přesto však podpora četby a čtenářství patří k prioritám knihovny. Jednak naprostá 
většina lidí, kteří přicházejí do knihovny, si chtějí půjčit knihy nebo časopisy a číst  
si a jednak dovednost čtení patří k základním dovednostem – bez porozumění 
čtenému textu těžko porozumí člověk světu. 

K tomu, aby knihovna a četba byla pro veřejnost neustále atraktivní, „moderní“  
a smysluplná, využívá knihovna všech dostupných metod a prostředků v podobě 
nejrůznějších aktivit. 

Další prioritou je podpora vzdělávání, která  je realizována především ve spolupráci 
se školami, jež jsou pravidelnými návštěvníky knihoven – jedná se o školy mateřské, 
základní i střední. Spolupráce se školami se neustále rozvíjí a její úroveň se zlepšuje. 

Vzdělávání dospělých se odehrává v několika rovinách, ať už jde o pravidelné 
čtvrteční besedy, o akademický rok pro seniory nebo semináře a kurzy realizované 
v rámci projektů EU, akce pořádané ve spolupráci s partnery,  nebo o další aktivity, 
které jsou ve zprávě popsány podrobněji. 

Velmi se osvědčilo zavádění nových služeb, ať už se jedná o elektronické knihy 
(čtečky elektronických knih), nebo třeba takové drobnosti, jako je půjčování brýlí, 
tašek na knihy či deštníků. 

Za zmínku stojí také to, že se v celostátní soutěži „Knihovna roku“ vsetínská 
knihovna umístila ve své kategorii na třetím místě (za Uherským Hradištěm a 
Vyškovem). 

Věříme, že občané města Vsetína i okolí nadále  - a to i v době dramatického 
nástupu digitálních technologií - budou knihovnu vnímat jako „obývák svého města“, 
„třetí prostor“ (kromě domova a práce prý potřebujeme ještě „třetí prostor“) a hlavně 
jako místo, kde najdou knihy a informace, které potřebují a kde je jim dobře. 

Rok 2010 byl pro knihovnu rokem dobrým. Patří za to jak poděkování městu, které 
existenci knihovny zásadním způsobem zaštiťuje, kraji, který poskytuje finance na 
provoz střediska regionálních knihovnických služeb, partnerům a spolupracujícím 
institucím i jednotlivcům, tak také týmu zaměstnankyň a zaměstnanců knihovny, 
bez jejichž úsilí, loajality a často i ochoty pracovat navíc  by knihovna v současné 
době těžko mohla být tím, čím je. 



2. MVK v roce 2010 a její p ůsobnost 

Působnost MVK zahrnuje kromě města Vsetína také správní obvod okresu Vsetín. 
Masarykova veřejná knihovna poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce)  
80 knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je pověřenou knihovnou na základě 
smlouvy s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně a s Krajským úřadem. Tato 
činnost je financována z krajské dotace.  

3. Kalendá ř významných událostí 2010 

V lednu MVK podpořila zajištění Tříkrálové sbírky , kterou ve Vsetíně organizovala 
Charita Vsetín. Knihovna spoluorganizovala Tříkrálový karneval 2010 s Harry 
Potterem pro děti. Knihovnice připravily pro účastníky soutěž, která byla zaměřena 
na  oblíbenou  literární postavu Harryho Pottera a četbu knih s potterovskou 
tématikou. Pro menší děti byla připravena výtvarná soutěž Namaluj obrázek a soutěž 
Slož a vymaluj - skládačky typu puzzle a omalovánky. 

Knihovna nezapomíná ani na své stálé  a početné uživatele – seniory. V únoru opět 
započal Akademický rok pro seniory . V rámci cyklu byly zorganizovány 2 moduly – 
Mozek a  trénování  pam ěti  a modul Cestujeme s literaturou . Ukončení jarního 
cyklu bylo 13. 4. 2010. V podzimním cyklu se uskutečnil  počítačový kurz .   
I v roce 2010 probíhala osvědčená literární soutěž pro děti školního věku O poklad 
strýca Juráša aneb Jakou barvu má sv ět? Soutěž je tříkolová. MVK Vsetín 
zajišťovala vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vít ězů městského kola,   
které proběhlo 11. února  ve společenském sále knihovny.  
22. dubna  bylo slavnostní vyhlášení vít ězů okresního kola v M ěstské knihovn ě 
ve Valašském Mezi říčí. Městská knihovna ve Valašském Meziříčí  ve spolupráci 
s MVK Vsetín vydala sborník vítězných prací.    
19. května 2010 se uskutečnilo ve  Zlíně slavnostní vyhodnocení krajského kola  
této soutěže. Malí a mladí auto ři ze Vsetína získali celkem 6 ocen ění,  
ze vsetínského okresu se v krajském kole úsp ěšně umístilo13 d ětí. 

19. února  se stali novodobými rytíři řádu čtenářského vsetínští prv ňáčci.   
Pasování prvňáčků již tradičně pořádá Masarykova veřejná knihovna Vsetín  
ve spolupráci s městem Vsetín. Zúčastnilo se ho téměř 190 žáků z 11 prvních tříd  ze 
6 vsetínských základních škol. 

Do stavu rytířského je při slavnostním aktu v kině Vatra 
pasovala vsetínská starostka Květoslava Othová a ředitelka 
Masarykovy veřejné knihovny. O závěr pasování se postaral 
Martin Píchal se svým Kouzlením se zvířátky. Při odchodu  
si  každý prvňák  odnesl nafukovacího pejska či jiné zvíře 
vykouzlené z balónků.  

Březen – první jarní měsíc býval tradičně  „Měsícem knihy“, s nástupem nových 
informačních technologií  se změnil „na měsíc internetu“. V roce 2010  
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil na měsíc březen nultý ročník 
nové kampaně Březen – měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu byli tentokráte 
čtenáři a čtení ve všech podobách. Cílem této nové akce bylo propojit čtenáře, 
organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím, 



 ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět. A jak o sobě dala vědět MVK 
Vsetín? 
Připravenou akcí Týden čtení: Knihovnice četly vsetínským seniorům v  prvním 
březnovém týdnu v Domově pro seniory na Ohradě a v klubu pracovníků ve školství 
– seniorů na Trávníkách. Námětem společného čtení byl humor v literatuře.  
Pro četbu byly vybrány laskavé a humorné povídky například od Karla Čapka, 
Jamese Herriota, Radky Kvačkové a dalších. K pohodové atmosféře přispěl i 
hudební doprovod písní divadla Semafor a dalších oblíbených skladeb.  
V rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů  se během akce „Čtení nám sluší „ 
v knihovně v Luhu od 1. března objevil na počítačích nápis „Den bez počítačů“. Dala 
se tak zelená knihám a společně se četlo a četlo a četlo. Četl se Kvak a Žbluňk, 
Darebák David a také Nedokončené pohádky, které měly děti za úkol dovyprávět. 
V trávnické knihovně se zase četly knihy o strašidlech. S knihovnicí Pavlou si děti 
mohly popovídat o tom, kterých strašidel (nejen pohádkových) se nejvíce bojí a co 
s nimi dělá například strašák tma. Aby se ale děti jen nebály, mohly  si na Trávníkách 
v knihovně zahrát třeba minigolf, což uvítala například návštěva sluchově 
postižených dětí ze školy ve Valašském Meziříčí. 
V dětské knihovně v  Rokytnici četly děti z knihy Neotesánek autorky Ivony 
Březinové, přičemž si zopakovaly pravidla slušného chování. 
Speciální pozornost MVK Vsetín věnovala  v březnu zrakově postiženým. Zvuková 
knihovna  na Trávníkách nabídla také komponovaný program hudby a čtení 
pěveckého sboru Masarykova gymnázia Vsetín, při kterém se četla poezie a próza  
a společně se zpívalo. 

Významným počinem  byla i podpora čtenářství díky 
projektu Literární jaro.  MVK Vsetín ve spolupráci 
s Masarykovým gymnáziem Vsetín  a Krajskou 
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně připravila cyklus 
autorských čtení a literárních besed se spisovateli, 
který se uskutečnil ve vsetínské a zlínské knihovně. 
V jarních měsících (březen – květen) za svými čtenáři 
přijeli do vsetínské knihovny spisovatelé Ivan Klíma, 
Michal Viewegh, Martin Reiner  a písničkář Jiří 

Dědeček. Těchto akcí se  kromě studentů Masarykova gymnázia Vsetín zúčastnila  
i vsetínská veřejnost. 

Podpoře čtení se věnovala  knihovna i na Facebooku – např. prostřednictvím „Book 
meme“ či odkazy na různé zajímavé webové portály o čtení. 

Knihovna se opět zapojila do Národního týdne trénování pam ěti (NTTP), který již 
tradičně organizuje a zastřešuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový 
jogging. Národní týden trénování paměti proběhl v ČR od  15.3.2010 do 21.3.2010. 
Trénování paměti jsme uskutečnili jak v prostorách knihovny, tak i  pro návštěvníky 
Klubu důchodců v jejich prostředí. V klubu nás čekalo obrovské překvapení – bylo 
přítomno cca 90 seniorů. 

Měsíc březen patřil i velmi nezvyklým činnostem pro děti. V pátek 19. března  
ve večerních hodinách, v dětských knihovnách Luhu, Rokytnici a na Trávníkách děti 
prožily  večer plný her, soutěží a dobrodružství v rámci akce Příběhy ožívají aneb 
Večerní dobrodružství v knihovn ě. 
Následující pátek 26. března  se malí návštěvníci měli možnost zapojit  
do celorepublikové akce s mnohaletou tradicí Noc s Andersenem . 
V K klubu MVK Vsetín  se stejně jako v dalších mnoha knihovnách v České 



republice, Slovensku i Polsku, nocovalo. Děti se do Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín sešly již v pátek odpoledne. Přišlo 22 holek a kluků ve věku od 5 do 10 let  
s batůžky a spacáky. Nocování  bylo plné soutěží a smíchu. Večer děti navštívily 
hvězdárnu a ohňovou show v Panské zahradě. Tématem letošního soutěžení  byla 
Země a její světadíly.  
Rozjařené děti uléhaly po půlnoci a uspala je až pohádka Pavla Šruta z knihy 
Lichožrouti. V sobotu ráno kluci a holky opouštěli knihovnu plni zážitků a dobré 
nálady.  

V dubnu opět započal  jarní seriál Turistických vycházek senior ů, jejich p řátel  
a příznivc ů knihovny s Mgr. Milanem Drlíkem a Cyklo vyjíž ďky  s Ing. Dušanem 
Andělem, v září pokračovalo podzimní setkávání (viz příloha č. 3). 

Knihovna se zúčastnila již tradiční celoměstské akce Den Země v Panské zahradě. 
U stánku knihovny bylo stále živo. Děti z MŠ a ZŠ v rámci tématu „Pestrá příroda“ 
mohly vymalovat různá zvířátka a květiny. 

Pátek 23. dubna opět patřil dětem. Ve společenském sále se uskutečnila divadelní 
přehlídka, kterou zorganizovalo  divadlo Bublanina ve spolupráci s knihovnou.  
V závěrečném vystoupení pro veřejnost DRAČÍ POHÁDKY účinkoval  loutkový 
soubor Čmuka ři z Trutnova. 

Nejviditelnější a nejhlasitější květnovou akcí (13. květen) byl happening „Máme 
stejné šance?“,  který knihovna uspořádala v rámci projektu „Rovné příležitosti žen  
a mužů v komunitní knihovně“ před budovou  knihovny na Dolním náměstí,  
a to ve spolupráci s partnerem projektu Společností pro komunitní práci Vsetín  
a projektovým týmem  dobrovolníků. Dobrá hudba, zábava, zajímavé názory, nové 
pohledy na tématiku rovných příležitostí,  mobilní poradna v oblasti rovných 
příležitostí, dětský koutek a kapela STRAM zaplnila náměstí. 

V červnu do  MVK Vsetín zavítala spisovatelka pro děti a mládež Ivona B řezinová. 
Díky projektu Máchovské variace (podpořeno MK ČR) přivezla doslova v batohu 
svou knihu Básník v báglu.  V knížce o dívkách, putujících v létě po Čechách  
a hledajících vysněné prince, čtenář mimoděk vstřebává informace o Karlu Hynku 
Máchovi, jehož pěší cestu kokořínskými lesy s odbočkami na zříceniny hradů  
až k Máchovu jezeru realizují hrdinky o něco pohodlněji než autor Máje, ale s 
podobně bohatými prožitky, dojmy a okouzlením. Besedy se zúčastnili žáci 7. - 8. tříd 
ZŠ Luh, Trávníky a ZŠ Rokytnice. 

Od ledna do května probíhal již tradiční cyklus čtvrtečních besed. Závěrečná 
květnová  beseda se v uskutečnila 13. května – Miroslav Machala a Tichá řeč 
kamene - setkání jubilujícího sochaře s přáteli a veřejností. Beseda o jeho životě 
 a práci byla spojena s uvedením knihy, kterou vydala MVK Vsetín za podpory města 
Vsetína.  

1. června děti oslavily svůj svátek v dětské knihovně 
v Rokytnici.  Během  komunitní  akce Barevné hrátky 
aneb Malujeme na obličej si zahrály i na MISS, 
vizážistku či maskéra s kosmetikou Mary Kay. 

V prázdninových měsících byly pro děti a mládež opět 
připraveny aktivity  osvědčené „Prázdninové 
knihovny“. 
Čtvrtý ročník projektu „Prázdninová knihovna“,  

který uspořádala knihovna v prostorách K Klubu a v dětských knihovnách   



na Trávníkách, Luhu a Rokytnici, byl opět velmi úspěšný. Knihovna tak zaplnila jedno 
z bílých míst v prázdninových měsících na Vsetínsku. 
Úvodní program před budovou knihovny na Dolním náměstí měl příznačný název 
Mladí mladým– prázdniny za čínají .  
V programu Mladí mladým vystoupil Martin Podešva, držitel 3. místa na mistrovství 
České republiky v biketrialu, žonglér Marek Bugáň, taneční skupina All Style Unit, 
která získala 2. místo na mistrovství Evropy Worldstars v Poreči nebo orientální 
tanečnice skupiny Yldis. Ke správné náladě přispěla hudební kapela Sundown Fever, 
kterou stejně jako i ostatní účinkující podpořilo mnoho fanoušků.  
Tvořivé dílny „Prázdninové knihovny“, které se uskutečnily v dětských půjčovnách  
v Luhu, Rokytnici a na Trávníkách a v K klubu (knihovna na Dolním náměstí) 
navštěvovaly děti samotné, ale i s rodiči a prarodiči. Děti mohly  s Prázdninovou 
knihovnou sbírat razítka na kartičku. Za razítky vyplněnou kartičku obdržely ( i čtyři 
děti, které během školního roku žijí v Itálii) od knihovny drobný dárek. 
Akce Prázdninové knihovny jsou finančně podpořeny městem Vsetín. 
Závěr aktivit Prázdninové knihovny patřil divadlu BUBLANINA. 
MVK Vsetín v rámci projektu Prázdninová knihovna připravila pro děti  celkem 16 
programů (interaktivní programy, soutěže, kvízy, pracovní dílny  aj.). 

V měsíci červenci od 12.7. do 23.7. byla hlavní centrální půjčovna a komunitní klub 
MVK na Dolním náměstí uzavřena pro čtenáře a návštěvníky. Důvodem byla 
naplánovaná revize knihovního fondu, která se koná jednou za deset let. 
Knihovnické služby (mimo půjčování knih, časopisů, CD) poskytovali pracovníci 
Informačního centra.  

V prvním týdnu v září komise jmenovaná Ministerstvem kultury ČR (členové komise: 
Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, Ladislav Zoubek – ředitel Městské knihovny 
Děčín, Vendula Valečková – Krajská knihovna Pardubice, Jana Galášová, ředitelka 
Městské knihovny Český Těšín, Helena Gajdušková – MVK Vsetín) objela všechny 
kraje v ČR a z navržených knihoven (vždy dvě v kraji) vybírala nejlepší knihovnu ČR 
za rok 2010. Zvítězila Místní knihovna Petrůvky (Kraj Vysočina) a zvláštní ocenění 
získaly knihovny Velké Popovice (Středočeský kraj) a Poteč (Zlínský kraj).  

V měsíci září knihovna zprovoznila  nové služby: 
ve studovně jsme začali s půjčováním 
elektronické čtečky knih a v informačním centru 
byl otevřen FAMILY POINT. Zatímco Family Point 
byl přijat s nadšením, půjčování elektronických knih 
se (na rozdíl od podobně velkých knihoven) 
rozjíždí pomalu. Předpokládáme, že v roce 2011  
si lidé na novinku zvyknou a budou ji využívat tak, 
jako v jiných srovnatelných knihovnách, kde je 

 o ni velký zájem. 

MVK se podílela partnersky na projektech, které pořádaly vsetínské neziskové 
organizace v druhé polovině roku 2010: Den bez bariér, Živý Betlém aj.  

MVK se aktivně zapojuje do kulturně – společenské akce Valašské zá ření.  

Knihovna vytváří nejen komunitní aktivity, ale je i institucí, která se dlouhodobě 
zaměřuje na celoživotní vzdělávání. Kromě vzdělávacích aktivit pro všechny věkové 
kategorie jsme začali ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinc ů Zlín  
realizovat také počítačové kurzy pro cizince , jichž se účastní většinou Vietnamci, 
Ukrajinci a další. 



MVK nabízela během roku 2010 široké spektrum vzdělávacích aktivit v rámci 
projektu „Rovné p říležitosti žen a muž ů v komunitní knihovn ě“. Spolu s partnery 
zrealizovala jak řadu vzdělávacích akcí, tak také konferenci pro zaměstnavatele, 
konferenci mateřských center Zlínského kraje a Kampaň za rovné příležitosti (viz 
příloha č. 2). 

V září byla opět zahájena spolupráce s MŠ, ŠD, ZŠ a SŠ. Knihovna připravila 
aktualizovanou Nabídku akcí pro školy a školní družiny . Začaly exkurze pro školy, 
zejména pro první ročníky  všech vsetínských škol. 

První říjnový týden sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP ČR) vyhlašuje celorepublikově  pravidelně  Týden knihoven  
(TK).  Motto pro rok 2010 – KNIHOVNA PRO VŠECHNY. V centru našeho zájmu 
jsou především naši uživatelé. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je 
nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat i o 
naše čtenáře stávající. 

V TK MVK zorganizovala týden plný čtení, soutěží, her, knih, internetu a zábavy  
pro dospělé i děti. S ohlasem zúčastněných - zejména mladých lidí  se setkalo opět 
Velké říjnové společné čtení. Studenti z Masarykova gymnázia Vsetín si vzájemně  
četli ukázky z pěti knih TOP  ankety Kniha mého srdce .  

V Týdnu knihoven byl vyhlášen další ročník dětské literární soutěže O poklad strýca 
Juráša aneb Klik! Tak jsem tady .  

Čtenářství bylo propagováno v druhé polovině roku 2010 i besedou se spisovatelem 
Miroslavem Huptychem. Návštěvníky besed zaujalo též netradiční zpracování 
máchovské tématiky: K. H. MÁCHA: SLAVNÉ TICHO PANOVALO – melodram 

k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy v podání 
Divadla hudby a poezie Agadir z Brna. 

Ve čtvrtek 11. listopadu se uskutečnil již sedmý 
ročník  akce Den senior ů ve velkém sále Domu 
kultury. Letošní ročník měl pozměněný scénář a nesl 
se v duchu country stylu s kapelou Gympleři  
a ukázkami country tanců. Akce byla uspořádána  
ve spolupráci s Charitou Vsetín a Společností  
pro komunitní práci Vsetín o.p.s.  

Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Města Vsetína a norských fondů.   

Velmi úspěšný byl pořad Valašské Vánoce , který koncem listopadu nastartoval 
předvánoční atmosféru ve Vsetíně. Pozvaní lidoví umělci předváděli své výrobky  
a návštěvníci měli  možnost vyzkoušet si výrobu vlastního vánočního dárku.Vánoční 
atmosféru dotvářela muzika Harafica pod vedením Mirka Urubka. 
Vánoční tématika je stále „živá“ i v aktivitách MVK. 
7. prosince ve zvukové knihovně se uskutečnil v knihovně vánoční klubový program 
Ten váno ční čas s vystoupením souboru Malá Jasénka. 
8. prosince se uskutečnilo v K Klubu  předvánoční čtení a tvoření Na Vánoce dlúhé 
noce  - za zvuku vánočních melodií si účastníci vyráběli vánoční  ozdoby.   
9. prosince byl zrealizován program vhodný pro všechny generace, zejména pro 
rodiny s dětmi Vánoční příběh aneb jak to všechno za čalo… 
V roce 2010 opět probíhaly schůzky týmu aktivních senior ů, kteří mají možnost 
svými podněty obohacovat činnost knihovny . Po celý rok fungoval také Klub 
senior ů v Luhu  (12 setkání za rok). 



4. Projekty 2010 

MVK Vsetín se účastní grantových programů vyhlášených v rámci Strukturálních 
fond ů EU, Ministerstva kultury ČR, Městem Vsetín, Zlínským krajem i 
nadacemi.  
 
Získané granty a projekty  
 
Projekty     Kč 

Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR) 
- Máchovské variace 2010 
- Knihovna bez bariér VIII 

   19.000 
   12.000 
    7.000        

Malé granty m ěsta Vsetín 2010  
- Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb lidové 

zvyky, tradice a lidová výroba 
- Aktivní život seniorů ve Vsetíně 
- Prázdninová knihovna 
- Den bariér v nás a kolem nás 

  28.500 
    8.000 
    
   5.000 
 10.000 
   5.500    

OP LZZ – Sociální integrace a rovné p říležitosti  
3.4. Rovné p říležitosti žen a muž ů na trhu práce a slad ění 
pracovního a rodinného života 
- Projekt„Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně 
Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání – 
prosperita“ 

5.038.345,92  
(červenec 
2009-červen 
2011) 

Publikace k životnímu jubileu autora Miroslava Mach aly 
Dotace z rozpočtu města 

   50.000,- 
 

Unie zam ěstnavatelských svaz ů ČR (projekt OP LZZ, výzva 
č.33) 
- Projekt „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací 

působících v sekci kultura“ 

343 872,10 
(podpora de 
minimis) 

      
Bližší informace o n ěkterých realizovaných projektech:  
 
Projekt„Rovné p říležitosti žen a muž ů v komunitní knihovn ě Vsetín - 
partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzd ělávání – prosperita“ 
 

Hlavním cílem projektu je pomoci ženám a mužům ohroženým z různých důvodů  
na trhu práce a za pomoci vytvoření partnerství mezi vybranými institucemi v místě 
ovlivnit vnímání problematiky rovných příležitostí žen a mužů v okrese Vsetín. Díky 
tomuto partnerství je poskytnut komplexní systém vzdělávání a podpůrných 
motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhají v regionu řešit různými 
formami problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce i ve společnosti. 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Sociální integrace a rovné 
příležitosti; oblast podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění 
pracovního a rodinného života 
Rozpočet: 5.038.345,92 Kč 
Harmonogram: červen 2009 - červenec 2011 
(viz příloha č. 2). 



Projekty M ěsta Vsetín 
• Malé granty 

o Projekt Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Váno c aneb lidové 
zvyky, tradice a lidová výroba 

o Výše dotace: 8.000,- Kč 
o Cíl projektu: zkvalitnění mezilidských vztahů, setkávání generací, podpora 

lidových tradic, zvyků, ukázky lidových řemesel 
o Aktivity: předvelikonoční a předvánoční setkání s muzikou, zpíváním, 

valašskými zvyky, tradicemi a řemesly 
o Projekt Aktivní život senior ů ve Vsetín ě 
o Výše dotace: 5.000,- Kč 
o Cíl projektu: setkávání a navazování vztahů mezi seniory, poskytování 

celoživotního vzdělávání 
o Aktivity: besedy na různá témata (cestování, počítače, zahrádka, umění 

atd.) cca 1x měsíčně v sídlištní knihovně v Luhu 
o Projekt Prázdninová knihovna  
o Výše dotace: 10.000,- Kč 
o Cíl projektu: zlepšování mezilidských vztahů, propojování generací, 

prohlubování komunitního života 
o Aktivity: tvořivé aktivity, dílny, divadelní představení realizované 

v sídlištních knihovnách Luh, Rokytnice, Trávníky a v Komunitním klubu 
v centrální budově 

o Harmonogram: květen - srpen 2010 
 

Popis projektových aktivit MVK – mimo ESF (viz příloha č. 4) 

5. Základní činnosti knihovny  

 
- Akvizice, zpracování a zp řístupn ění informa čních pramen ů (fyzických  

i elektronických databází)  
 

- Knihovnické a informa ční služby: výpůjční služba, informační a bibliografická 
služba, zvuková knihovna pro zrakově postižené, zajištění přístupu k Internetu  
a další služby, elektronické on line služby 

 

- Vzdělávací a komunitní činnost  (besedy, přednášky, literární pořady, 
knihovnické a informační lekce, vlastivědné  komentované vycházky, kursy, 
semináře, konference, workshopy, programy pro děti, seniory, rodiny, 
nezaměstnané  a další cílové skupiny  a další specifické akce) 

 
- Služby informa čního turistického centra 
 

- Služby knihovnám okresu Vsetín (Středisko regionálních knihovnických služeb) 



6. Základní služby knihovny a turistického informa čního 
centra 

6.1 Základní služby 

Základem činnosti je poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb, 
tzn. především absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, hudebnin, hudebních 
nosičů atd.  
Velký důraz MVK klade na zajišťování meziknihovní výpůjční služby. Uživatelé tuto 
službu velmi oceňují, o čemž svědčí neustálý nárůst vyřízených požadavků.  

S příznivým ohlasem uživatelů knihovny se setkávají ON-LINE služby pro  
registrované čtenáře (souborný katalog, rezervace, prolongace, kontrola účtu aj.), 
které knihovna postupně zdokonaluje. 

Velmi užitečná a prospěšná je i donášková služba, spojená s návštěvou ve 
vsetínských penzionech pro seniory. Knihovnice přináší nejen požadované knihy,  
ale i osobní zájem a radost z rozhovoru nejen o přečtených knihách. 

Pikantní je pro uživatele knihovny i prezenční půjčování brýlí a absenční půjčování 
deštníků. 
 
Bibliograficko-informa ční služby , které MVK nabízí, čerpají z celé řady moderních 
informačních zdrojů:  

-        Souborný elektronický katalog ve řejných knihoven okresu Vsetín 
(záznamy knihovních dokumentů zpracovaných a uložených ve veřejných 
knihovnách okresu Vsetín) 

-       Automatizovaný systém právních informací – ASPI 
-       Internet , mj. přístupy do internetových databází:  

www.anopress.cz  – plná znění článků z celostátních i regionálních 
periodik, encyklopedie, elektronická knihovna parlamentu ČR a další 
informační zdroje 
ČTK – Infobanka – textové, obrazové a zvukové informace, které mapují 
události v politice, ekonomice, kultuře a sportu, doma i v zahraničí. MVK 
má přístup do částí: Biografie, Česká republika, Zem ě světa, Svět, 
Aktuální zpravodajství, Fotobanka, Protext, Fakta o  EU, Evropská 
unie 
Manuskriptorium – systém shromažďující a zpřístupňující informace  
o historických knižních fondech, provázaný  s digitální knihovnou 
Neziskovky  – obsáhlý server pro neziskový sektor 
Jednotná informa ční brána (JIB)  – portál JIB umožňuje uživatelům 
z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české  
a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové 
databáze, atd) 
Valašské Athény – slovník osobností východní Moravy 
 

Internet je zpřístupněn pro uživatele na 41 počítačích  (Dolní nám. 29, Luh 4, 
Rokytnice  4, Trávníky 3 + 1 speciálně upravený počítač  pro zrakově handicapované  
s TV lupou, skenerem a hlasovým výstupem).  



6.2 Další služby 

- komunitní aktivity (besedy, semináře, setkávání zájmových skupin, turistické   
vycházky, cyklo vyjížďky ) 

- vzdělávací aktivity – celoživotní vzdělávání, projektové vzdělávací kurzy 
- zvuková knihovna pro zrakově postižené  
- Senior klub – knihovna v Luhu 
- klub Tillia  - tvůrčí setkávání v knihovně v Luhu 
- kopírování 
- možnost použití počítačů – program OFFICE (textový editor WORD, tabulkový   

kalkulátor  Microsoft Excel) 
- účast a seznámení veřejnosti s celonárodními soutěžemi typu Magnesia Litera,     
     Kniha mého srdce, Celé Česko čte dětem aj. 
- zjišťování zpětné vazby při vzdělávacích aktivitách 
- zapracování a zaučení dobrovolníků a praktikantů 
- zajišťování  sobotních služeb pro veřejnost (včetně prázdnin) 
- půjčování čtečky elektronických knih (novinka) 

6.3  Hlavní budova Dolní nám ěstí 1356 

Knihovna a její služby se v budově v centru města během čtyř let „usadily“. Umístění 
knihovny v atraktivní budově a lokalitě je pro návštěvníky velmi vstřícné. Využíváme 
nejen skvělé prostory uvnitř, ale „vyrazili“ jsme i za zdi knihovny. Komunitní  
a projektové aktivity  probíhají i v prostoru  na náměstí a zejména před knihovnou.  
 
V budově návštěvníci mohou využívat následující nabídky  služeb  v jednotlivých 
provozech – informační centrum s počítačovou učebnou „na galerii“, centrální 
půjčovnu, komunitní klub (včetně hudebního oddělení, čítárny a studovny). Ve všech 
provozech knihovny mají uživatelé přístup k internetu.  
Nedílnou součástí knihovny a hojně využívanou místností je společenský 
multifunkční sál. 

6.3.1 Informa ční centrum (IC)            

Informační centrum (IC) Vsetín plní funkci informačního centra 
s širokým záběrem poskytování informací turistických, obecných, 
občanských či jiných, a to formou ústní, telefonickou, písemnou nebo 
prostřednictvím e-mailu. Služby jsou poskytovány široké veřejnosti, 
turistům a cyklistům nejen v oblasti turistického zaměření, ale také 
praktických denních záležitostí. 
IC Vsetín je držitelem certifikátu „Oficiální turistické informační 
centrum“, certifikované ČCCR - Czech Tourism a členem Asociace 
turistických informačních center v České republice. Zaměření IC je 
zejména na problematiku cestovního ruchu Zlínského kraje.  
Návštěvníci si mohou zakoupit  z nápojových automatů malé 

občerstvení. 
 
Součástí IC je také knihovnická činnost, a to vracení knih, prodloužení výpůjční doby, 
vyhledání informací o konkrétním titulu, dále prezenční  půjčování denního  tisku, 



případné placení upomínek a provedení jednorázové registrace pro neregistrované 
zájemce o internet. 
 
Další z  činností informačního centra : 
- textová a fotografická aktualizace internetových stránek informačního centra 

www.vsetin.mic.cz  
- textová a fotografická aktualizace nově vzniklého turistického portálu Zlínského 

kraje www.vychodni-morava.cz  
- sběr dat pro databázi kontaktů firem, služeb, organizací, institucí atd. 
- veřejný internet, tiskové a  kopírovací služby 
- on-line prodej vstupenek na různé kulturní, sportovní či jiné akce nejenom v ČR, 

ale i v některých státech Evropy 
- prodej turistických materiálů a upomínkových předmětů   
- poskytování turistických materiálů (např. magazíny Zlínského kraje, Východní 

Moravy, Tim, Travel, ) a propagačních materiálů zdarma 
- průvodcovské služby po Vsetíně s výkladem 
- účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Hradci Králové, jednáních A.T.I.C. 

ČR 
- aktivní spolupráce s městem Vsetín na tvorbě turistických materiálů mikroregionu  
- spolupráce s CpKP - výrobky označené „Vyrobeno v Beskydech“  
- provázení zájemců centrem Vsetína s výkladem 
- spolupráce, komunikace a výměna informací s: 

- turistickými informačními centry celé ČR 
- Centrálou cest.ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
- Českou centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism 
- Asociací tur.informačních center – A.T.I.C. 
- Magistrátem města Zlína -  odborem cest.ruchu 
- MěÚ Vsetín – odbor kultury a cestovního ruchu 
- Regionální agenturou pro cestovní ruch – Beskydy – Valašsko 
- Cestovní agenturou Valašské Království 
- Výrobci tradičních řemeslných výrobků Valašska – Vsetínska 
- Mikroregionem Valašsko – Horní Vsacko 
- Mikroregionem Valašskomeziříčsko – Kelečsko 
- Sdružením Mikroregion Rožnovsko 
- Sdružením obcí Hornolidečska 

 
Od září 2010 je součástí informačního centra Family Point , který poskytuje prostor  
rodičům s malými dětmi, kde mohou přebalit své dítě, nakrmit a nakojit je. Family 
Point je  vybaven přebalovacím pultem, místem pro kojení, dětským koutkem, 
odpadkovým košem na pleny a informacemi o službách pro rodiny s dětmi. 
Vybudování tohoto  prostoru se uskutečnilo v rámci projektu, který byl hrazen 
z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou město Vsetín získalo za třetí 
místo v soutěži Obec p řátelská rodin ě.  
 
Výsledky činnosti Informa čního centra  
 
Informa ční činnost :  Celkem 2009  2010 
Návštěvy, informace ústní 17551 19 308 
Návštěvy cizinci 506 469 
Internet 7627 7 871 



Internet-cizinci 48 110 
Tel.informace 1698 2 143 
Noviny-neregistrovaní 3072 3 867 

CELKEM 31008 33768 
 
Prodejní činnost - tržby  Celkem 2009  2010 
Prodej turistických a jiných předmětů 118869 153386,- 
Prodej vstupenek provize Ticket Art, Ticket Pro 46 741 49281,36,- 
CELKEM  165 610 202667,36 
 
Knihovnické služby poskytnuté 
v informa čním centru 

Celkem 2009  2010 

Registrace (jednorázová) 30440 54690,- 
Tisk z internetu 7985 13746,- 
Upomínky  - Platba v Kč 1345 3915,- 
Kopírování v Kč(Minolta) 4609 7047,- 

CELKEM  
44379 79398,- 

6.3.2 Počítačová učebna „na galerii“   

Počítačová učebna „na galerii“  (nad informačním centrem) je využívána  
ke vzdělávání nezaměstnaných, maminek na MD a po MD, seniorů, k aktivitám  
pro  mládež, k večerním kurzům PC pro veřejnost aj.  Učebna je vybavena 12 
žákovskými počítači. Multifunkční laserová tiskárna, která je zapojena v síti, 
umožňuje   každému studentu vyzkoušet si tisk a nahlédnout tak na výsledek své 
práce. O dokonalou prezentaci lektora se postará  videoprojektor. Učebna je 
vybavená interaktivní tabulí. 
Učebna byla též zapůjčována neziskovým organizacím k výuce počítačové 
gramotnosti. 

6.3.3 Centrální p ůjčovna 

Centrální půjčovna  je „vlajkovou lodí“ knihovny. Prioritou půjčovny jsou kvalitní 
knihovnické a informační služby využívajících moderních technologií, které zajišťují  
využití elektronických služeb v režimu ON LINE   přes web knihovny  -  souborný 

katalog, přístup k účtu uživatele, možnost 
využití prodloužení vypůjčených knih, 
rezervace. Čtenáři mohou vyjžít i služeb 
„knihovníka Artura“ – samoobslužný 
výpůjční pult (Self-Check) 
k zaevidování svých výp ůjček. Zájem  
o využití elektgronického Artura mají 
zejména mladí lidé. 
Návštěva knihovny je  spojená 
s příjemným zážitkem s knihovnicemi  
a knihovníkem a  dobře odvedenou 
výpůjční službou. 



Pracovníci půjčovny zabezpečují  zavedené a oblíbené služby např. : 
- donášková služba  pro klienty domov ů pro seniory ve Vsetín ě  
- „Bestsellery“, tuto službu považujeme za nadstandardní a je potěšitelné, 

že je o ni  stálý zájem 
- přeřazení fondu  
- půjčování deštníků, dioptrických brýlí, tašek  
- na půjčovně je k dispozici stojan s pitnou vodou pro návštěvníky 

Čtenáři hojně využívají meziknihovní výp ůjční službu (MVS), což dokládá  
vzestupný zájmu o tuto službu.  
Nadále pokračují tématické výstavky v půjčovně – např. „Co se děje ve světě 
literatury“, životní jubilea spisovatelů  aj. Samozřejmostí je neustálá péče o knihovní 
fond, včetně oprav a stavění fondu.  
Komunitní činnost MVK  s důrazem na celoživotní vzdělávání se projevuje v centrální 
půjčovně např. zapojením absolventů rekvalifikačních kurzů (Marlin, SOŠ Luhačovice  
aj.) do činnosti půjčovny – práce s knihou a komunikace s uživateli. 

Moderní, vzdušné prostory půjčovny a kvalifikovaní pracovníci  nabízí  nejen kvalitní 
výpůjční služby, přístup k  informacím,  ale i prostor pro setkávání a místo odpočinku. 

6.3.4 Komunitní klub, hudební odd ělení, čítárna a studovna 

Komunitní klub (KK) poskytuje služby všem návštěvníkům a trvale se orientuje  
na  kolektivní a individuální práci s mladými lidmi. KK splňuje náročné požadavky 
propojení klasických knihovnických služeb a komunitních aktivit. Poskytuje  
pro uživatele přístup  na internet  (5 počítačů). Mohou tisknout a využívat kopírovací 
služby. 
Pracovníci K klubu spolu s projektovými pracovníky vyu čují  kurzy po čítačové 
gramotnosti  a podílí se na vzdělávacích aktivitách pro pracovníky MVK 
(PC kurzy, zástupy na pobočkách včetně besed pro MŠ a ZŠ) a  knihovníky okresu 
Vsetín. 
V dopoledních hodinách slouží K klub zejména k návš těvám škol, pro které 

jsou organizovány besedy, exkurze,  
spole čná veřejné čtení, knihovnické lekce 
a lekce informatiky, literární besedy.  
V rámci exkurze jsou studenti seznámeni 
s provozem knihovny. Jaké informace  
a služby mohou v knihovně získat. 
V lekcích informatiky jsou seznámeni 
s databázemi, do kterých má knihovna 
zaplacený přístup anebo které jsou 
na internetu zdarma. Studenti se dozví, jaké 
informace zde můžou vyhledávat. 
V rámci knihovnické lekce je jim představena 

knihovna „z neviditelné strany“, co se zde děje s knihou. Po krátkém povídání, které 
jim objasní cestu knihy až k jejich rukám, mají za úkol vymyslet svůj vlastní název 
knihy a obálku knihy. Mohou pracovat s tím, co se dozvěděli během lekce anebo 
zapojit svou fantazii.  
Literární besedy probíhají v knihovně na různá témata. Jsou to témata doporučené 
četby, válečné literatury, hororové literatury apod.  
 



Příjemné prostředí, které dotváří atraktivní interiér, láká v dopoledních hodinách také  
maminky s malými dětmi. Ty si zde mohou procvičovat svou manuální zručnost a 
postřeh na moderních didaktických pomůckách a své logické uvažování potrápit 
některou z mnoha her (část těchto didaktických pomůcek získala knihovna darem od 
slečny Veroniky Čablíkové). Dětský koutek má příjemnou atmosféru  
a svým pojetím přímo vybízí k relaxaci. Nabízí pohodlné posezení i poležení na 
obřích polštářích, kde si může každý odpočinout nebo se vzdělávat četbou knihy 
či časopisu. „Váledla“ jsou oblíbeným místem nejen pro malé děti, ale i pro náctileté 
čtenáře, kteří si mohou vybírat z velkého množství časopisů pro děti a mládež  
nebo sáhnout po knize komiksů. 

V odpoledních  hodinách se K klub stává zázemím pro aktivní  prožití volného času 
mladých lidí( tvořivé středy, stolní hry aj).  Návštěva 
knihovny není pro ně pouze nutné využití služeb 
knihovny , ale často si odnáší i příjemný prožitek.  
Z mnoha komunitně zaměřených akcí, které se v KK 
uskutečnily, jsou velmi výrazné tvůrčí dílny, např. 
velikonoční tvoření, tvořivá dílna s nakladatelstvím 
Anagram, malování na kameny, výroba záložky  
do knihy aj.   

Hudební odd ělení  se zaměřuje především  
na nákup kompaktních disk ů (CD). Součástí fondu 
hudebního oddělení jsou noty, zp ěvníky, knihy o 
hudebních skupinách a interpretech.  Uživatelé 
využívají i možnosti přehrát  si noty  

na klávesách , které jsou veřejnosti k dispozici v hudebním oddělení. 

V hudebním oddělení MVK Vsetín jsou k dispozici tři poslechová místa, kde si 
čtenáři mohou  poslechnout cokoliv z nabídky CD půjčovny, tedy z 2878 CD a více 
než  33 000 soubor ů skladeb , písní  a mluveného slova.  
Poslechová místa jsou řešena pomocí technologie digitální domácnosti. Fond je 
rozdělen na zahraniční a českou populární hudbu, vážnou hudbu a mluvené slovo. 

Čítárna disponuje cca 180 tituly časopisů, novin a regionálního tisku. Útulné 
prostředí čítárny s kouzelným výhledem na Dolní náměstí a historické budovy centra 
města zve k přečtení denního tisku a posledních čísel časopisů. Čtenáři knihovny 
mají možnost si zapůjčit časopisy prezenčně (mimo poslední aktuální číslo). 

Studovna poskytuje klidné zázemí pro samostudium a přístup k internetu. Knihovní 
fond studovny (encyklopedie, příručky, slovníky, sbírky zákonů aj.)  je neustále 
přístupný každému zájemci.  
Součástí studovny  je Regionální odd ělení MVK  - materiály o Valašsku  
a od valašských autorů. Fond regionálního oddělení je ve volném výběru. Regionální 
oddělení knihovny se aktivně zapojilo do nově vytvářené databáze Literární 
místopis Zlínského kraje. 
Studovna poskytuje informa ční a konzulta ční služby  jak faktografického, tak 
bibliografického rázu, s využitím různých zdrojů (knihy, katalogy knihoven, sbírky 
zákonů, Internet, ASPI), informace pro neziskový sektor a o neziskovém sektoru,  
informace o Evropské unii. 
Studovna zajiš ťuje půjčování čtečky elektronických knih (novinka ), 2 ks 
absenčně a 1 ks prezenčně. 
 



Centrální půjčovna a komunitní klub MVK na Dolním náměstí  byly uzavřeny od 12.7. 
do 23.7. Důvodem byla naplánovaná revize knihovního fondu.  Knihovnické služby 
(zejména vracení půjčených knih) poskytovali pracovníci Informačního centra.  

6.3.5 Společenský  sál   

Společenský sál je zařízen odpovídajícím  moderním technickým vybavením. 
V sále probíhají kulturní akce, besedy, divadelní 
představení, konference a semináře, které 
organizuje MVK. Technika odpovídá požadavkům 
„doby“, ovšem slabým místem sálu je zatemnění, 
Knihovna poskytuje sál neziskovým i komerčním 
organizacím k realizaci vzdělávacích a kulturních 
aktivit. Podnájmu tak od ledna 2010 využila 
například Společnost pro Komunitní práci Vsetín 
o.p.s., Město Vsetín a další. 

6.4 Pobočky MVK - knihovny pro d ěti Luh, Rokytnice, Trávníky 

Dětské knihovny úspěšně pokračují ve spolupráci se vsetínskými  MŠ a ZŠ.  
Knihovna klade důraz na individuální práci s mladými čtenáři a snaží se je oslovovat 
a motivovat k četbě i soutěžemi s různým zaměřením.  
Mladí čtenáři v dětských půjčovnách se mohou zapojovat do celostátních soutěží  
a aktivit, které pořádá SKIP ČR. Knihovna se zapojila do celorepublikových akcí 
Knížka pro prvňáčka, Dny poezie, Den pro dětskou knihu aj. 

Knihovnice z dětských půjčoven reprezentují MVK a aktivně spoluvytvářejí programy 
pro děti na městské úrovni (např. Tříkrálový karneval, Pasování prvňáčků, aj.). 

Pracovnice dětských půjčoven se aktivně 
zapojily do projektu Dětská literatura jako 
spojnice  vzájemného poznání českých  
a německých d ětí, který je financován 
Česko-německým fondem budoucnosti. 
Předkladatelem projektu je Mateřská škola 
Luh, Vsetín; MVK je partnerem projektu. 
Cílem projektu je  vzájemné poznávání kultury, 
zejména české a německé literatury 
německými a českými dětmi předškolního 
věku. 
České děti pod vedením učitelek mateřských 

škol a za spolupráce dětských knihoven představují českou knihu a jejího autora 
německým dětem zajímavou, zábavnou formou, stejně tak se děje recipročně 
na německé straně. 
Předškolní děti jsou seznámeny s klasickou národní literaturou partnerské mateřské 
školy a je podpořena jejich motivace při seznamování se s německým / českým 
jazykem. 
Dalším neméně důležitým cílem projektu je obohacení dětí předškolního věku 
o oblast dětské literatury partnerské země, rozvoj vztahu ke knize a příprava prvního 
čtení.  
 



V současné době se  MVK potýká s nedostatkem a zastaralou kvalitou počítačů  
na pobočkách.  

6.5 Přehled základních ukazatel ů za uplynulých p ět let  

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Čtenáři 4 800 5 707 5 966 6 331 6 348 

Návšt ěvníci  104 781 139 343 144 417 141 728 147 880 

Výpůjčky 353 500 428 142 418 981 415 924 411 852 
 
Statistické údaje základních ukazatelů v roce  2010 jsou  relevantní ve srovnání s lety 
2006 až 2009. Pokles výpůjček byl dán uzavřením knihovny (14 dní) na Dolním 
náměstí z důvodu revize knihovního fondu . Potěšující je, že ve srovnání 
s předcházejícími léty  dochází k nárůstu počtu registrovaných čtenářů i návštěvníků. 
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6.6 Kulturní a vzd ělávací akce v roce 2010 

 
pro dospělé 118 
pro mládež   44 
pro děti 333 
Celkem  495 
    
 
Kulturní a vzd ělávací akce pro d ěti, mládež a dosp ělé v roce 2010  
     

Druh akce Luh  Rokytnice  Trávníky  KK 
Knihovnické lekce, informatika 6 5 10 10 
Komunitní akce 26 18 11 34 
Cyklus besed pro MŠ 21 21 7  
Tématické besedy 81 27 69 52 
Vzdělávání    27 
Školy - specifické aktivity     
INTEGRA 1. třída  3   
INTEGRA 2. třída  5   
INTEGRA 3. třída  7   
INTEGRA 4. třída  5   
INTEGRA 5. třída  2   
Speciální školy Vsetín 7. třída   8   
Speciální školy Vsetín 8. třída     
Speciální školy Vsetín 9. třída     
Základní škola Hovězí 1. třída   1  
Senioři 16   15 
Specifické aktivity SONS   8  
Celkem 150 101 106 138 

6.6.1 Akce pro dosp ělé 

Besedy a kulturn ě spole čenské akce 

Literární, cestopisné, různého zaměření, v Senior klubu v Luhu, ve zvukové knihovně 
(viz příloha č. 5) 
 
Vzdělávací aktivity pro ve řejnost 

Vzdělávání realizované v rámci projektu Ženy a muži v komunitní knihovně, 
Akademický rok pro seniory 
Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty 
(viz příloha č. 6) 



6.6.2 Akce pro mládež, Komunitní klub 

Informatika, internet, databáze, literární semináře, společné veřejné čtení, exkurze 
žáků a studentů vsetínských ZŠ a SŠ, kreativní výtvarné středeční dílny. 
(viz příloha č. 7) 

6.6.3 Akce pro d ěti 

Úspěšně pokračuje spolupráce se školami. Důraz byl kladen na pravidelnou 
spolupráci se Základní a mateřskou  školou Vsetín, ZŠ Integra Vsetín, ZŠ Luh  
se zaměřením na speciální třídy pro dyslektické děti. Komunitní klub úspěšně  
pokračoval ve  spolupráci se ZUŠ Vsetín. 

Pracovnice  dětských  knihoven připravily pro děti řadu  komunitních aktivit - 
čtenářských, literárních a výtvarných soutěží, výstav dětských výtvarných prací. 

Zajímavou aktivitou je Škola naruby, která vybízí děti a rodiče ke společnému čtení. 
Děti dostaly Čtenářský deníček, do kterého zapisují vše, co společně přečetly a navíc 
rodiče i známkují a poznámkují.  
Čtenáři z dětských knihoven měly možnost se zapojit hlasováním do ankety SUK  
o nejoblíbenější dětskou knihu.   

Pokra čovaly besedy spojené s vlastiv ědnou vycházkou po Vsetín ě.  Cílem 
procházky a vědomostní soutěže bylo motivovat děti, aby se zajímaly „o své kořeny“ 
a  region, ve kterém žijí. 

V rámci celorepublikové akce Březen – měsíc čtenářů v pátek 19. března ve 
večerních hodinách, v dětských knihovnách Luhu, Rokytnici a na Trávníkách děti 
prožily  večer plný her, soutěží a dobrodružství v rámci akce Příběhy ožívají aneb 
Večerní dobrodružství v knihovn ě. 

Na závěr celorepublikové akce  „Březen – měsíc čtenářů“  se  v Komunitním klubu 
uskutečnila oblíbená Noc s Andersenem. Letošního ročníku se zúčastnilo 20 dětí  
a byl pro ně připravený pestrý program. 

Populární a již „tradiční“ dětská literární soutěž „O poklad strýca Juráša“ aneb 
„Jakou barvu má svět“ byla vyhlášena 1. října 2009. Děti, které se do soutěže 
zapojily, mohly své práce odevzdávat až do 30.11. 2009. V městském kole se 
zúčastnilo rekordní po čet  207 dětí a vyhodnoceno bylo 26 vítězných prací. 

Vítězové jednotlivých 
kategorií postoupili do 
okresního a ti úspěšní i do 
krajského kola. V krajském 
kola žáci a žákyně ze 
vsetínských škol obsadili 
jedno 1. místo a tři 2. místa. 
Ve čtvrtek 11. února ve 14.00 
hod. byly ve společenském 
sále knihovny oceněny ty 
nejlepší práce městského 

kola. Ceny předaly místostarostka města Iveta Táborská a ředitelka knihovny Helena 
Gajdušková. Slavnostní odpoledne zpestřil svým vystoupením taneční soubor 
Texasky ze Základní školy Vsetín, Luh. 



V  únoru  se stali novodobými rytíři řádu čtenářského vsetínští prv ňáčci.   
Do stavu rytířského je při slavnostním aktu v kině Vatra pasovala vsetínská starostka 
Květa Othová a ředitelka Masarykovy veřejné knihovny.  

Žáci a žákyně 7. a 8. tříd měli možnost osobně poznat a besedovat se spisovatelkou 
Ivonou B řezinovou , která na Vsetín zavítala s besedou Básník v báglu. Skutečně 
v báglu dovezla i své knihy. 

Vybrané třídy prvního stupně vsetínských ZŠ Luh, Trávníky a ZŠ Integra mohly 
shlédnout  scénické čtení Čarodějnice podle knihy R. Dahla . Scénické čtení uvedli 
herci Slováckého divadla z Uherského Hradiště  David i Irena Vackovi. 

Dětské půjčovny Luh, Rokytnice a Trávníky se aktivně zapojily so celostátní akce 
Den pro dětskou knihu v termínu od  22.11 - 28.11. 2010. 

Výběr z besed v d ětských  knihovnách -  Luh, Rokytnice, Trávníky 
(viz příloha č. 8) 
 

Specifické aktivity v Luhu, Rokytnici a na Trávníká ch 

Dětská knihovna Luh 
- úspěšné pokračování setkávání Senior klubu v Luhu, poslední pátek v měsíci 
- setkávání Dámský klub Tilia – schůzky 1-2 x měsíčně, vzájemná spolupráce 

Tilia se Senior klubem 
- vytvoření dětského koutku s hračkami pro malé děti 

Dětská knihovna Rokytnice 
- ZŠ Rokytnice -  všechny třídy během každého školního roku navštíví knihovnu 
- předávání pololetního vysvědčení v knihovně, čtení ze čtenářských deníků        

Dětská knihovna Trávníky 
- pravidelná klubová setkávání SONS Vsetín 
- tvořivé výtvarné dílny  

6.6.4 Koncerty, hudební programy 

Koncert – pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – pod vedením 
PaedDr. Heleny Kaločové (zvuková knihovna Trávníky) 
Vystoupení ženského folklórního sboru Karlovjanky 
Vystoupení cimbálové muziky Jasénka 
Vystoupení cimbálové muziky Harafica 

6.6.5 Výstavy 

Malované básni čky – únor; ilustrace básní o zimě – žáci 
ZUŠ Vsetín a ZŠ Valašská Polanka 

Nepálské šestined ělí Honzy Plška  – březen; charitativní 
výstava navazující na trilogii besed  

Zanskar – pod modrým nebem  – červen; putovní 
benefiční výstava 

Aktivní otcovství aneb tátové na mate řské - červenec – 



srpen 2010; výstava o.s. Nesehnutí vztahující se k problematice „rovných příležitostí“ 

Karel Hynek Mácha – Máchovské variace  – prosinec; kresby k životnímu jubileu 
K.H. Máchy žáků ZUŠ Vsetín 

6.7 Zvuková knihovna  pro zrakov ě postižené 

Počet uživatelů ZK:     34 

Počet besed: 8 

 Počet výpůjček:       10.425 
 

Zvukové dokumenty byly objednávány dle nabídkových seznamů Knihovny a tiskárny 
pro nevidomé K.E.Macana v Praze, dále byl fond doplňován tituly z vydavatelství 
SONG, Radioservis, Tympanum apod. 
Nákup zvukových dokumentů je financován Ministerstvem kultury ČR díky 
úspěšnému grantu Knihovna bez bariér  III. Zvukové knihy jsou uloženy na kazetách 
a CD, část ve formátu MP3.  

Ve zvukové knihovně se pravidelně pořádají besedy pro zrakově handicapované 
v rámci klubového setkávání.                         

7. Knihovní fondy  

7.1 Stav knihovního fondu 

124 117 knihovních jednotek 

přírůstek:   8 145 knihovních jednotek 

úbytek:    3 073 knihovních jednotek 

Počet odebíraných titulů periodik: 220 

Nárůst přírůstku celkem proti minulému roku + 244 knihovních jednotek. 

Nižší úbytek způsoben velkou revizí knihovního fondu, která probíhá 1x za 10 let. 
Výsledky revize se projeví v úbytku v následujícím roce.  

7.2 Nákup knihovního fondu MVK 

Složení p řírůstku:  

 Celkem 
cirkulace 
pro knihovny 
okresu 

město 
Vsetín 

Naučná literatura 2 901 692 2 209 
Krásná literatura 4 323 998 3 325 
Ostatní dokumenty   921  177    744 
Celkem 8 145 1 867 6 278 

 



Složení úbytku:  
 

Naučná literatura 1 416 
Krásná literatura 1 625 
Ostatní dokumenty 
     32 

Celkem 3 073     

Částka na nákup knihovního fondu pro m ěsto Vsetín:  

(knihy 1 068 382,- Kč; časopisy 204 979,- Kč; ostatní dokumenty 118 724,-  Kč; 
celkem 1 392 085,- Kč), tj.  50,51 Kč na 1 obyvatele  
 
Způsob nabytí – město Vsetín:  
Monografie Ostatní dokumenty 

Nákup   5 344 708 

Dar      190 34 

 
Nárůst přírůstku beletrie za město proti minulému roku +337 knihovních jednotek, 
naučná literatura -350, ostatní +90 knihovních jednotek.  
Nárůst přírůstku celkem za město proti minulému roku +77 knihovních jednotek.  
Úbytek za město oproti minulému roku -2852 knihovních jednotek. 

7.3 Tisk čárových kód ů a samolepek na stav ění knihovního fondu 

- byl zajišťován na základě požadavků jednotlivých knihoven a půjčoven, a to na 
jednotlivé druhy dokumentů (nové přírůstky i retro), na čtenářské legitimace  
a stavění knihovního fondu 

- celkový počet natištěných čárových kódů a samolepek činil:  

- rok 2009    78 000 kusů  

- rok 2010    67 600 kusů                                                                               

7.4 Katalogizace a tisk katalogiza čních lístk ů 

- v roce 2009 bylo zpracováno 5 478 záznamů na knihovní jednotky v počítačové 
podobě 

- tisk knižních lístků pro okres 7 800 

Nárůst v počtu zpracovaných záznamů proti minulému roku +462 titulů.  

 
- v roce 2010 bylo zpracováno 5 644 záznamů na knihovní jednotky v počítačové 
podobě 

- tisk knižních lístků pro okres 5 868 

Nárůst v počtu zpracovaných záznamů proti minulému roku +66 záznamů 



Expedice nově zpracovaných knih probíhala průběžně. Vzhledem k sestěhování 
provozu katalogizace a půjčoven se novinky dostávají ke čtenářům v mnohem 
kratším intervalu  než v předešlých letech, což považujeme za výrazné zvýšení 
kvality poskytovaných služeb.  

 

 

 
MVK – přírůstky – 2009-2010  
 
 2009 2010 
Tem.skup.   

N 2 981 2 377 
B 2 350 2 685 
MN 433 521 
MB 1 323 1 638 
K 17 3 
el.dok. 23 11 
zvuk.dok. 753 838 
hudebniny 1 2 
obr.zvuk.dok. 20 70 

Celkem 7 901 8 145 
 
MVK – úbytky – 2009-2010  
 
 2009 2010 
Tem.skup.   

N 1 214 1 019 
B 1 354  894 
MN 850  354 
MB 2 136  731 
K 29 43 
el.dok. 311 8 
zvuk.dok. 30  24 
hudebniny 1 0 
obr.zvuk.dok. 0 0 

Celkem 5 925 3 073 
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MVK – odd ělení – p řírůstky – úbytky – 2010  
 
  2010 2010 2010 2010 
oddělení monografie 

přírůstek 
monografie 
úbytek 

ostat. dok. 
přírůstek 

ostat. dok. 
úbytek 

VD 3 373 1 639 0 0 
VČ 92 206 6 0 
VX 85 0 16 0 
VH 11 0 495 12 
VL 656 402 0 0 
VR 667 721 78 3 
VT 649  54 149 12 
VY 1 19 0 0 
IC 0 0 0 0 
CI 1 690 0 177 5 

Celkem 7 224 3 041 921 32 
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MVK – odd ělení – p řírůstky – úbytky – 2009  
 
  2009 2009 2009 2009 
oddělení monografie 

přírůstek 
monografie 
úbytek 

ostat. dok. 
přírůstek 

ostat. dok. 
úbytek 

VD 3 882 2 507 0 0 
VČ 38 84 6 0 
VX 90 1 6 0 
VH 5 0 507 1 
VL 506 469 0 0 
VR 539 2 35 0 
VT 479 2 519 121 30 
VY 5 0 0 0 
IC 3 0 0 0 
CI 1 558 1 121 311 

Celkem 7 105 5 583 796 342 
 
MVK – aktuality – 2009-2010  
 
 2009 2010 
VD 471 674 
VČ-K 59 75 
VL 56 52 
VR 237 77 
VT 68 63 
VX 3 7 

Celkem 894 948 
 

Aktuality

17

241 227

725

1 132

894 948

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

MVK – počet zkatalogizovaných záznam ů – 2009-2010 
 
 2009 2010 
VF 5 478 5 644 
 

Zkatalogizované záznamy
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MVK – počet přijatých záznam ů do Souborného katalogu ČR – 2009-2010 
 
 2009 2010 
VF 5 035 4 977 
 

Přijaté záznamy do SK ČR
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MVK – částka na nákup knihovního fondu na 1 obyvatele – 20 09-2010 
 
 2009 2010 
Vsetín 45,65 50,51 
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MVK – půjčování bestseller ů – 2009-2010 
 
 2009 2010 
VD 92 99 

Půjčování bestseller ů
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7.5 Komentá ř k nákupu a zpracování knihovních fond ů a 
činnosti odd ělení katalogizace a akvizice 

- na webových stránkách knihovny pokračovala služba pro uživatele, jejímž 
prostřednictvím mohou ovlivnit skladbu knihovního fondu  a napsat své 
požadavky na tituly, které jim v knihovním fondu MVK schází, zájem o tuto 
službu je velký 

- na webových stránkách knihovny pokračovala pravidelná rubrika Čteme  
a doporu čujeme , která je tvořena z příspěvků zaměstnanců MVK a jejímž 
prostřednictvím jsou uživatelé informováni o zajímavých titulech, které jsou 
v knihovně k dispozici, návštěvnost této rubriky je vysoká 

- propagace knihovního fondu knihovny prostřednictvím soutěží, upoutávek, 
Book meme na stránce knihovny v rámci sociální sítě Facebook s pozitivní 
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reakcí  
a účastí fanoušků knihovny 

- pokračovala nadstandardní služba pro uživatele půjčování bestsellerů za 
úhradu, zájem v roce 2010 mírně poklesl, důvodem menší počet vydaných 
titulů, o které byl enormní zájem, jako byly např. Šifra mistra Leonarda a Bílá 
Masajka 

 
- průběžně probíhala aktualizace a vyřazování knihovního fondu z jednotlivých 

půjčoven 
- organizace a zajištění letního a zimního výprodeje opotřebovaných a 

vyřazených titulů z knihovního fondu MVK 
 
- v červenci proběhla v hlavní budově knihovny velká revize knihovního fondu , 

která je dána knihovním zákonem 257/2001 
Sb. a v MVK Vsetín probíhá 1x za 10 let, 
revize je spojena s časovou náročností 
(dohledávání chybějících položek) a její 
dosah se plně projeví v následujícím roce 

 
- pokračovala pravidelná spolupráce se 

Souborným katalogem  České republiky a 
zasílání záznamů vytvořených v oddělení 
katalogizace prostřednictvím protokolu OAI-
PMH, za rok 2010 přijato 4977 záznamů 

 
- pracovnice oddělení se zúčastnily v roli lektorek odborného školení na KP-Win 

SQL pro knihovníky okresu 
- prezentace propagující audioknihy pro knihovníky okresu 
 
- odborné zaškolení a metodická pomoc knihovně Muzea regionu Valašsko při 

katalogizaci fondu 
 
- byly poskytovány konzultace k problematice zpracování knihovního fondu 

ostatním knihovnám v okrese 
- pracovníci byli průběžně informováni o závěrech z porad vedení 
- nákup knihovního fondu probíhal v místních knihkupectvích, prostřednictvím 

internetu, dealerů a objednávek 
- knihy byly evidovány a odborně zpracovány 

v knihovnickém programu KP-Win SQL 1.1 a 
následně technicky zpracovány 

- úprava, tisk, řezání a vřazování katalogizačních 
lístků podle seznamů 

- akvizice, evidence a zpracování audio-vizuálních 
dokumentů 

- evidence knihovního fondu pro středisko Vsetín 
- evidence, katalogizace a technické zpracování 

cirkulačních souborů 
- průběžná evidence titulů periodik, vyřizování 

objednávek, předplatného, evidence faktur 
- pravidelná kontrola autoritních záznamů, stahování přes protokol Z39.50, 

opravy, slučování 
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- konzultace k stahování autoritních záznamů přes klienta Z39.50 pro městské a 
profesionální střediskové knihovny okresu Vsetín 

- průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu KP-Win, KP-
Win SQL 

- účast na výpůjční službě, soboty, večerní akce 
- průběžně byli zapracováváni krátkodobí praktikanti ze škol, dobrovolníci  

a rekvalifikanti z Úřadu práce  

8 Středisko regionálních knihovnických služeb 

Středisko regionálních knihovnických služeb poskytuje služby knihovnám v okrese 
Vsetín.  Obecní úřady i knihovny oceňují zejména přísun nových knih 
v cirkulačních souborech, pomoc se zaváděním výpočetní techniky a 
knihovnického programu, s knihovnickou legislativou a projekty (VISK3).  

8.1  Knihovny okresu Vsetín 

MVK Vsetín – pobočky – Luh, Rokytnice, Trávníky 

Knihovny st řediska Vsetín :  
Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, 
Lužná, Pozděchov, Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí, Zděchov 
 
Obecní knihovna Horní Lide č 

Knihovny st řediska Horní Lide č: 
Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice 
 
Základní knihovna Jabl ůnka 

Knihovny st řediska Jabl ůnka : 
Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka 
 
Městská knihovna Rožnov pod Radhošt ěm 

Knihovny st řediska Rožnov pod Radhošt ěm (včetně poboček): 
Dolní Bečva, Hážovice, Horní Paseky, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Střítež 
nad Bečvou, Tylovice, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice 
 
Městská knihovna Valašské Mezi říčí 

Knihovny st řediska Valašské Mezi říčí (včetně poboček): 
Branky, Bynina, Hrachovec, Choryně, Jarcová, Jasenice, Juřinka, Kladeruby, 
Krhová, Kunovice, Lešná, Lhota u Choryně, Loučka, Perná, Podlesí, Podolí, 
Police, Poličná, Valašské Meziříčí-Pod Oborou, Valašské Meziříčí-Vyhlídka, Velká 
Lhota, Veselá, Zašová 
 
Městská knihovna Kel č  

pobo čky: 
Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice 
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Místní knihovna Zub ří  

pobo čka: 
Staré Zubří 
 
Obecní knihovna v Halenkov ě 
Místní knihovna Horní Be čva 
Veřejná knihovna Hov ězí 
Městská knihovna Karolinka 
Obecní knihovna Nový Hrozenkov 
Obecní knihovna Valašská Polanka 
Místní knihovna ve Velkých Karlovicích 
 
Celkový po čet knihoven okresu Vsetín je 81 . 
Z tohoto počtu je: 
- 14  profesionálních knihoven. 
- 44 knihoven s neprofesionálním knihovníkem 
- 23 poboček 

8.2 Výkon regionálních funkcí  v okrese Vsetín  

Regionální funkce v okrese Vsetín jsou zajišťovány Masarykovou veřejnou 
knihovnou Vsetín na základě písemné smlouvy s Krajskou knihovnou Františka 
Bartoše  
ve Zlíně. Masarykova veřejná knihovna, jako pověřená knihovna, má 
s provozovateli vybraných profesionálních knihoven uzavřeny smlouvy  
o poskytování regionálních služeb základním knihovnám. V okrese Vsetín je touto 
činností pověřeno 5 knihoven (Obecní knihovna Horní Lideč, Základní knihovna 
Jablůnka, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Valašské 
Meziříčí a Masarykova veřejná knihovna Vsetín). Knihovnické služby jsou 
konkrétně definovány v objednávce služeb, které byly s provozovateli jednotlivých 
knihoven podepsány v lednu 2010. Vykonaná práce je proplácena čtvrtletně na 
základě faktury, která je vystavena provozovatelem knihovny. Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín obsluhuje ve svém regionu 80 knihoven. 

Pro základní knihovny jsou zajišťovány tyto služby: poradenská a konzultační 
činnost, vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad, tvorba, distribuce a 
oběh výměnných fondů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, 
zpracování statistiky o činnosti základních knihoven, pomoc při akvizici, 
zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí, základní 
servis informačních a komunikačních technologií, další nezbytné činnosti 
napomáhající rozvoji knihoven      a veřejných knihovnických a informačních 
služeb. 
 
V roce 2010 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí přidělena 
finanční dotace ve výši 2. 359.000,- Kč.  
 
Na výkonu regionálních funkcí se Masarykova veřejná knihovna podílí 4 
pracovními úvazky. Středisko regionálních knihovnických služeb čtvrtletně 
zpracovává Statistické výkazy výkonu regionálních funkcí (dodávané knihovnami, 
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které se podílejí na výkonu regionálních funkcí), pololetně pak statistiky k činnosti 
knihoven okresu za rok 2010 
 
V objednávkách služeb pro rok 2010 je uvedeno, ve kterých základních 
knihovnách proběhne revize knihovního fondu.  
 
V projektu VISK 3 v roce 2010 uspěly 4 knihovny. Místní knihovna Horní Bečva - 
Změna knihovního systému Kpwin na systém Kpwin SQL, Obecní knihovna 
Valašská Polanka - Modernizace HW a SW vybavení knihovny, Místní knihovna 
Střelná - Zahájení automatizace v  Místní knihovně Střelná a Obecní veřejná 
knihovna v Kateřinicích - Elektronizace obecní knihovny Kateřinice. 
 
V projektu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – Městská knihovna Rožnov pod 
Radhoštěm, Městská knihovna Valašské Meziříčí a Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín. 
 
V květnu 2009 vyhlásila Masarykova veřejná knihovna Vsetín soutěž O nejlepší 
knihovnici/knihovníka okresu Vsetín. Kritéria hodnocení vycházejí z celoročních 
statistických výkazů (http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro-knihovny-10056/). 
Uzávěrka soutěže byla 31. 12. 2009. V únoru 2010 na Setkání knihovníků a 
starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. V kategorii 
profesionálních knihovnic zvítězila Alžběta Pitrunová z knihovny v Kelči, v kategorii 
dobrovolných knihovnic 1. místo obsadila Anna Vráblová z knihovny ve Valašské 
Bystřici. 
V soutěži se pokračovalo i v roce 2010, uzávěrka byla  31.12.2010. Vyhlášení 
vítězů za rok 2010 proběhne na jaře 2011, až budou známy výsledky celoročních 
statistických údajů. 
 
Knihovna v Jablůnce byla v červnu uzavřena a to z důvodu výměny oken  
a stavebních úprav v budově, ve které se knihovna nachází. Ve druhém pololetí 
došlo k vymalování prostor knihovny. Uzavřena je knihovna v Růžďce, 
v současnosti  probíhají stavební úpravy nové místnosti vyčleněné pro tuto 
knihovnu. Knihovna v Oznici byla přestěhována do budovy bývalé mateřské školy. 
V Novém Hrozenkově je nová podlahová krytina, bylo provedeno nové rozmístění 
regálů a výpůjčního pultu. Vymalováno bylo i v knihovně v Kladerubech, kde byl 
také zakoupen nový počítač a tři nové stolky pod počítače. V Lešné byla 
vyměněna podlahová krytina, přestěhován nábytek a dodány nové záclony. Do 
knihovny ve Vidči byl zakoupen nový počítač. Do nových, moderních prostor 
s bezbariérovým přístupem byla přestěhována knihovna ve Střelné. V knihovně 
v Lačnově došlo během letních prázdnin v budově, kde knihovna sídlí k výměně 
oken a celá knihovna byla nově barevně vymalována. 
V knihovně v Zubří byla dovybavena počítačová místnost o skříňky na časopisy. 
V knihovně v Kelči fungoval do března Klub maminek, který se v současné době 
osamostatnil a již využívá jiných prostor. V Ratiboři se upravuje zahrada  
před knihovnou. 
 
Ve Viganticích je od ledna 2010 spuštěno půjčování přes počítač. Hutisko-
Solanec, Střítež nad Bečvou, Vidče, Dolní Bečva, Střelná, Huslenky a Kateřinice 
dokončují přípravu na půjčování v knihovnickém programu, které by mělo být  
zahájeno v roce 2011. Vyšší verzi knihovního programu začala využívat knihovna 
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Valašská Polanka  
a knihovna Horní Bečva. 

8.3 Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele 
plnění v okrese Vsetín 2010 

8.3.1 Poradenská a konzulta ční činnost 

V roce 2010 bylo uskutečněno celkem 627 akcí, tj. 235 metodických návštěv, 
z toho 68 jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo poskytnuto 392 konzultací.  
Obslouženo bylo 80 knihoven. 

Vykazované číselné údaje zahrnují metodické návštěvy v jednotlivých knihovnách  
a konzultační činnost, které byly zaměřeny na organizační záležitosti týkající se 
retrokonverze knihovních fondů, evidenci a zpracování knihovních fondů 
zakoupených z  finančních prostředků provozovatelů knihoven, revizi a aktualizaci 
knihovních fondů, práci s výměnným fondem, vykazování výkonu regionálních 
funkcí a údajů pro statistiku, problematiku grantových programů (VISK 3), 
počítačové vybavení knihoven, změny na místech knihovníků, změny a úpravy 
interiéru knihoven atd. 

8.3.2 Statistika a vykazování knihovnických činností 

V lednu a únoru se zpracovávala celoroční statistika za r. 2009, celkem 61 
statistických výkazů o činnosti knihoven, z toho 3 sumáře KULT (MK) V 12 – 01  
pro NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu). Čtvrtletně se 
rovněž zpracovávají výkazy k výkonu regionálních funkcí. Jejich sumáře za r. 2010  
a pololetí 2010 včetně komentářů se poskytují Krajské knihovně Františka Bartoše  
ve Zlíně. Za 1. pololetí roku 2010 proběhl sběr údajů o činnosti 44 
neprofesionálních knihoven pro kontrolu jejich činnosti. 

8.3.3 Vzdělávání, seminá ře 

Vzdělávání  pro knihovníky okresu Vsetín zajišťovala Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín. V únoru proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín. 
Součástí tohoto setkání byla prezentace Dany Sklenářové z knihovny Pavlovice u 
Přerova (Knihovna roku 2008). Ve druhém pololetí 2010 se v rámci profesního 
vzdělávání knihovníků uskutečnily dvě vzdělávací aktivity - školení na praktické 
využití knihovního programu KP WIN-SQL a přednáška s prezentací Audioknihy. 
Celkový počet na těchto akcích byl 67 účastníků.  

8.3.4 Porady 

Byly uspořádány 4 porady pro knihovníky. Obslouženo bylo 23 knihoven a 
zúčastnilo se jich 98 osob. Náplní porad bylo seznámení  knihovnic s výsledky 
statistiky knihovnických činností profesionálních knihoven a hodnocením výkonu 
regionálních funkcí za rok 2009, plněním standardu VKIS v knihovnách okresu 
Vsetín v roce 2009, financováním regionálních funkcí v roce 2010, vykazováním 
knihovnických výkonů regionálních služeb, VISK 3, problematika automatizace 
knihoven, cirkulace. Knihovníci obecních knihoven informovali pověřenou 
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knihovnu o problematice  
a činnosti v jednotlivých knihovnách. 

8.3.5 Pomoc p ři revizi a aktualizaci knihovních fond ů 

Pomoc byla poskytnuta 20 knihovnám. Bylo zrevidováno 72 909 knihovních 
jednotek ve 12 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného plánu revizí na 
aktuální rok.  V 17 knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu. 
Zaktualizováno bylo 27029 knihovních jednotek. Vyřazeno bylo 3 310 knihovních 
jednotek v 8 knihovnách. 
 
Revize KF se uskutečnila v knihovnách – Lačnov, Študlov (středisko Horní Lideč), 
 Pržno (středisko Jablůnka), Valašská Bystřice (středisko Rožnov pod 
Radhoštěm), Jarcová, Jasenice, Lešná, Perná, Velká Lhota (středisko Valašské 
Meziříčí), Leskovec,Pozděchov, Ústí (středisko Vsetín). 
Aktualizace KF byla provedena v knihovnách Střelná, Pržno, Branky, Choryně, 
Jarcová, Jasenice, Lešná, Loučka, Perná, Podolí, Police, Velká Lhota, Veselá, 
Zašová, Leskovec, Pozděchov, Ústí. 

8.3.6 Nákup a zpracování knihovních fond ů (KF) z prost ředků obcí 

Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2010  nakoupeno do 35 knihoven 2 115 
knih. Nákup knih ve většině případů provádí knihovníci obsluhovaných knihoven  
ve spolupráci s pracovnicemi střediskových knihoven. 

Zpracováno bylo 2 920 knihovních jednotek pro 44 knihoven.  
Vykázané číselné hodnoty zahrnují: evidenci v přírůstkových seznamech 
v elektronické i klasické  knižní podobě, technické zpracování KF – razítkování, 
značení, balení, vypracování seznamů a katalogizačních lístků, vedení katalogů. 

8.3.7 Výměnný fond a cirkulace knihovních fond ů 

Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2010 byl 15 010 knihovních jednotek. 
Přírůstek v roce 2010 ke dni 31. 12. 2010 činil 1 867 knihovních jednotek.  

Z celkového počtu 74 obsloužených knihoven (do tohoto počtu jsou započítány 
neprofesionální knihovny – 44, pobočky s neprofesionálním knihovníkem – 17 
 a knihovny s profesionálním knihovníkem – 13 ) je 159 výměnných souborů 
určených MLK a 35 výměnných souborů  MěK. Z dotace ZK bylo vytvořeno 158 
souborů –  z toho bylo 144 souborů z knih a 14 souborů sestavených z mluveného 
slova na CD nosičích ( celkem 14 707 KJ). Městská knihovna v Rožnově pod 
Radhoštěm vytvořila 36 vlastních souborů (celkem sestávajících z 1210 KJ) a tyto 
soubory umístila do knihoven svého střediska.   

V roce 2010 proběhla dvakrát cirkulace výměnných souborů, na jaře a na podzim, 
které jsou 74 knihovnám zapůjčeny na dobu 12 měsíců. Bylo rozvezeno 158 
souborů  
(dalších 36 cirkulačních souborů bylo rozvezeno ve středisku  Rožnov pod 
Radhoštěm nezávisle na cirkulaci dotované ze ZK). Počet knihovních jednotek 
 se v jarních souborech pohybuje od 120 – 135, v podzimních kolem 70, CD 
soubory mají kolem 10 titulů. 
Další cirkulace je plánována na jaro roku 2011. 
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8.3.8 Servis výpo četní techniky a knihovnický program 

Realizace projektu VISK3: 

– zahájení automatizace v knihovnách Hošťálková a Střelná – instalace 
automatizovaného knihovnického systému KpWin SQL 

– zahájení půjčování v knihovnách Hovězí, Střítež, Vigantice, Vidče a Hutisko-
Solanec 

 
Pravidelné aktualizace programu KpWin a KpWinSQL, úpravy nastavení systému 
(pracovní listy, nastavení cirkulace, nastavení výpůjčního systému), úpravy 
modulu OPAC.  

Počet obsloužených knihoven: 21 
Počet akcí: 65 (fyzické návšt ěvy i zásah ů přes vzdálený p řístup)  
 
8.3.9 Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 

Pro 80 obsloužených knihoven bylo najeto 8 058 km v rámci výkonu regionálních 
funkcí. Jednalo se především o rozvoz výměnných souborů, opravených a 
přebalených knih, revize, metodické návštěvy a jednání se zřizovateli 
obsluhovaných knihoven. 

9. Technika, automatizace, knihovnický systém  

V roce 2010 došlo k modernizaci projekční techniky v přednáškovém sále v hlavní 
budově knihovny, instalaci projekční techniky v dětských knihovnách Rokytnice a 
Luh.  

Bylo zakoupeno: čtyři nové PC pro dětská oddělení, dva nové PC pro služební 
prostory. 

Servis KpWinSQL:  

- pravidelné aktualizace programu KpWinSQL, úprava databáze pro revizi 
konanou v roce 2010, nastavení systému (úpravy pracovních listů, tiskových 
sestav, nastavení výpůjčního systému) 

- aktualizace serveru: počet zásahů 60 – 70 

10. Public relations 

- spolupráce s ČT, TV Beskyd, Český rozhlas, rádio Apollo, rádio Valašsko 
- drobný příležitostný tisk a propagační předměty (deštník, trička, propisky, 

bloky, tašky, leták – projekt „Ženy a muži v komunitní knihovně“) 
- příspěvky, přehled akcí, tiskové zprávy do regionálního tisku (Vsetínské 

noviny, Valašský deník, Jalovec, Mladá fronta Dnes (příloha Východní Morava)  
- příspěvky do odborného tisku (Bulletin SKIP, Čtenář, Ikaros) 
- Happening „Máme stejné šance“ před knihovnou 
- nástěnky před MÚ Vsetín a v prostorách knihovny 
- prezentace knihovny v rámci konferencí, seminářů, celoměstských akcí, aj.  
- předávání zkušeností knihovnám při individuálních konzultacích a exkurzích 
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- letáky, plakáty,  
- webové stránky www.mvk.cz, Facebook 
- Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – měsíčně 

10.1  Prezentace 

Spole čné čtení se seniory  – únor; Vsetín Penzion pro seniory Ohrada – (Z. 
Haplová, H. Brettschneiderová, H. Malá) 

Humor v literatu ře – březen; Beseda pro ČMOS pracovníků  ve školství -  (Z. 
Haplová,H. Brettschneiderová, H. Malá) 

Senio ři v komunitní knihovn ě Vsetín  – březen; Městská knihovna v Praze; 
Helena Gajdušková 

Projekt „Ženy a muži v komunitní knihovn ě“  – červen; MVK – průběžné 
informace při setkání Rady projektu; Kateřina Janošková 

Příběh jedné knihovny aneb čtyři roky v novém  – září; Konference Knihovny 
současnosti – Seč; Helena Gajdušková  

Projekt „Ženy a muži v komunitní knihovn ě“  – říjen; MVK – průběžné 
informace při setkání Rady projektu; Kateřina Janošková 

Prázdninová knihovna  – říjen; Seminář výměny zkušeností Klubka dětských 
knihoven Zlínského kraje v Kroměříži; Pavlína Panovcová  

Knihovna náctiletým, náctiletí knihovn ě – listopad; Mladí lidé v knihovně; 
Městská knihovna Třinec; Pavla Panovcová, Ludmila Holbíková 

10.2  Webové stránky ( www.mvk.cz)   

Webové stránky jsou rozděleny do čtyř základních oddílů – O knihovně, Služby, 
Katalogy a Akce.   

Kromě zasílání e-novinek a elektronického inf. servisu 
mohou čtenáři v hlavní budově a na dětských 
pobočkách vstupovat do svých čtenářských karet, kde 
mají přehled o svých výpůjčkách, s možností 
prolongace, rezervace, případně zde mohou zjistit, 
zda je na výpůjčku již upomínka.  
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Statistika návšt ěvnosti webového katalogu:  
 

 

10.3  Konference, seminá ře, kampan ě 

Happening Máme stejné šance?   
Kampaň, která se uskutečnila 13.5.2010 na Dolním náměstí před knihovnou. 

Happening přilákal na 200 účastníků a 
více jak polovina se zapojila do krátké 
ankety, která zjišťovala postoje vsetínské 
veřejnosti k tématu rovných příležitostí. 
Happening byl výstupem práce 
dobrovolnického týmu v rámci projektu 
„Rovné příležitosti žen a mužů 
v knihovně“. 

Konference rodinných a mate řských 
center v rámci projektu „Rovné 
příležitosti žen a muž ů v komunitní 

knihovn ě Vsetín – DK Vsetín, 21.10.2010 
Odborná konference  zaměřená na rovné příležitosti žen a mužů. Motto 
konference „Od starověku až po současnost bylo provedeno mnoho pokusů o 
přesunutí rodičovské péče na jiné osoby, skupiny, ba i stát. Tyto pokusy se nikdy v 
širším měřítku neujaly. Model rodiny tvořené rodiči, jejich dětmi, případně prarodiči 
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vykazuje v čase neobyčejnou stabilitu. Prakticky všechny společnosti jsou na 
tomto přirozeném modelu rodiny založeny…… Rodiče svým vlivem určují dráhu 
dítěte – dítě si z rodiny odnáší představu o pracovním uplatnění, o manželství a 
rodině, o hodnotové hierarchii…. Rodina má smysl i pro rodiče. Dospělému 
umožňuje přesahovat horizont vlastního života. Starost o členy rodiny je víc než 
starost o sebe, touto starostí dostává náš život nenahraditelné dimenze.“  
(Oldřich Matoušek, Rodina jako vztahová síť, Praha 1993) 

10.4 Exkurze v knihovn ě a konzultace k projektové činnosti MVK 

- Návštěvy v MVK -  především konzultace  a předávání zkušeností z realizací 
projektů z ESF a ERDF 

- Odborné exkurze v MVK 
- Knihovna Cheb - 40 osob  
− Knihovna Turnov  - 4 osoby 
− Turčianská knižnica  - 3 osoby 

10.5  Dotazníková šet ření  

- dotazníky spokojenosti u projektových akcí 
- stručné dotazníky ke zhodnocení každé vzdělávací akce MVK 
- dotazníkové šetření pro zaměstnavatele v rámci projektu „Rovné příležitosti“ 

11. Ediční činnost  

- Miroslav Machala – Tichá řeč kamene  
Akademický sochař a restaurátor Miroslav Machala žije a tvoří 
ve Vsetíně. Je autorem novodobých sochařských realizací a 
kopií historických soch ve valašských městech a obcích. 
Kniha Tichá řeč kamene je první umělcovou monografií s 
bohatým obrazovým doprovodem Machalových děl (zejména od 
fotografa Aleše Mynáře).  
Autorem textové části je PhDr. Dalibor Malina a publikaci 
graficky upravila sochařova dcera Eva Machalová. 
Knihu vydala v roce 2010 Masarykova veřejná knihovna Vsetín.  
Publikace je k zakoupení v Informačním centru Vsetín (přízemní 
část knihovny na Dolním náměstí) za cenu 190,- Kč. 

- DVD – Jak to bylo (Vsetín o čima fotograf ů) 
Obsah DVD - foto slideshow s komentářem: SKLÁRNY, NEMOCNICE, 
ZBROJOVKA, MEZ, SOU "Z" 
Autoři projektu: Radovan Kocúrek a Ladislav Kocůrek 
Vydala Masarykova veřejná knihovna Vsetín v roce 2010 
DVD je k zakoupení v informačním centru knihovny a u vsetínských knihkupců 
Cena: 250,- Kč 

- Poklad strýca Juráša aneb Kamarádství – Almanach dětských literárních 
prací 
okresu Vsetín; spolupráce s Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm 
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12. Partne ři, spolupráce  

Zástupci MVK se účastní projektů, které organizuje město Vsetín – Zdravé město, 
Komunitního plánu sociálních služeb. 
MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků). 
Od jara 2010 je knihovna členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. 
Knihovna spolupracuje s Centrem na podporu integrace cizinců – Zlínský kraj, 
Národní síť podpory zdraví, o.s. 

Ředitelka MVK je členkou kulturní komise města, kulturní komise kraje (současně 
grantová komise pro přidělování grantů z Fondu kultury Zlínského kraje), členkou 
grantové komise VISK 8 MK ČR, členkou výkonného výboru SKIP ČR, 
hodnotitelkou celostátní ceny „Knihovna roku“ (Ministerstvo kultury ČR) a 
zastupuje MVK v Komunitním plánu soc. služeb a péče Vsetínska. Hana 
Pekárková je členkou  grantové komise Ministerstva kultury pro program Knihovna 
21. století.  M.Pokorná je členkou PS Senioři  v rámci Komunitního plánu soc. 
služeb a péče Vsetínska. 

Knihovna pokračuje v dobré spolupráci : 
- s veřejnou správou: s MÚ Vsetín, KÚ Zlín, obecními úřady okresu Vsetín, MK 

ČR, Úřadem práce Vsetín 
- s institucemi: Domem kultury Vsetín, Muzeem regionu Valašska – Vsetín, 

Krajskou hygienickou stanicí – pracoviště Vsetín 
- s komerční sférou: Cestovní kanceláří VSACAN TOUR, fy Marlin, Profima,   
- nestátním neziskovým sektorem a profesními organizacemi: o.p.s. Společnost 

pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. Vzdělávací a komunitní centrum Integra 
Vsetín,  Rodinným a mateřským centrem, Charitou, ALCEDEM, A.T.I.C., OSF 
Praha, Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Agenturou GAIA Praha,  
občanskými sdruženími SONS, KOS, Cyrillos, Život a zdraví, Pěveckým 
sborem MG Vsetín, MŠ, ZŠ, SŠ, Diakonií a církvemi  

- s Ľubovnianskou knižnicou (SK), s Turčianskou knihovnou v Martině (SK) a 
s knihovnami různého zaměření i velikosti v celé České republice 

Informační centrum spolupracuje: 
- s turistickými informačními centry ČR 
- s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
- s Českou centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism 
- s Asociací tur.informačních center – A.T.I.C. 
- s Magistrátem města Zlína 
- se sdružením Valašsko – Horní Vsacko 
- s  MěÚ Vsetín – odbor kultury a cestovního ruchu 
- s regionální agenturou pro cestovní ruch Beskydy – Valašsko 
- s cestovní agenturou Valašské Království 
- s výrobci tradičních řemeslných výrobků Valašska - Vsetínska 
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12.1 Praktikanti a dobrovolníci v MVK  

Praxe –  bezplatná praxe student ů a rekvalifika ční praxe nezam ěstnaných 
v MVK Vsetín:  

Marlin, s.r.o. 
Jana Mikulíková                  25.1. – 21.5. 2010 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Kateřina Kubíčková           18.3. – 23.6.2010 

Střední odborná škola, Luha čovice 
Lucie Lukášová                  3.5. – 14.5. 2010 
Lucie Sčerbová                14.6. – 25.6. 2010 
Zgarbová Marie                  6.9. – 17.9.2010 

Obchodní akademie  a vyšší odborná škola Valašské M eziříčí 
Veronika Baďurová           17.5. – 28.5.  2010 

Goodwill -  vyšší odborná škola Frýdek Místek 
Marie Malá                        24.5. – 18.6.2010 

Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity  v Opavě 
Denisa Illíková                  12.7. – 23.7.2010 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola knihovnická   Brno 
Karolína Švecová              1.11. – 12.11.2010 

Marlin , s.r.o. Uherské Hradišt ě 
Zlatuše Trčálková              29.11. 2010 – 1.2.2011 

Spolupráce s o.s. ADOREA 
- vykonávání dobrovolné práce v OKA – Růžena Halková – příležitostně 
- vykonávání dobrovolné práce – Marie Hořáková, od 15.10.2006  do 

současnosti 
- vykonávání dobrovolné práce –  Miriam Kocurková, od 1.1. do 31.8.2010                  

13. Organiza ční a řídící činnost  

Počet seminářů, odborných porad a konzultací pro knihovny okresu Vsetín – 516 
Z toho porady  městských, střediskových a profesionálních knihoven -  57 
Porady vedení: 2x měsíčně 
Porady oddělení knihovnických služeb: 1x měsíčně 
Porady všech pracovníků: 2x ročně 
Porady městských, střediskových a profesionálních knihoven – 4x ročně  
 
Kromě toho – individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření  
převážného počtu  návštěv: uzavírání  smluv s obecními úřady a s knihovnami, 
cirkulace KF, pomoc místním knihovnám, metodika, organizační  záležitosti, 
kontrolní činnost, pomoc s psaním grantů, řešení problémů  s automatizací, 
provádění besed apod. 
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13.1 Kontrolní činnost  

1. Ministerstvo práce a sociálních v ěcí ČR, Ernst & Young, s.r.o. 
- iaprojektory kontrola na místě provedená dne 25.08.2010 
- předmětem kontroly bylo ověření, že projektové aktivity v rámci realizace 

projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – 
partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita“ 
probíhají v souladu se schváleným projektem, požadované prostředky byly 
skutečně vynaloženy a byl zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními 
pravidly a pravidly Společenství  

- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná 
nápravná opatření 

2. Všeobecná zdravotní pojiš ťovna České republiky, územní pracovišt ě 
Vsetín 

- kontrola provedená dne 05.08.2010 
- kontrolované období květen 2008 – červenec 2010 
- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná 

nápravná opatření 

3. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlín ě 
- kontrola provedená dne 09.11.2010 
- kontrola zaměřená na výkon a vykazování regionálních funkcí 

v Masarykově veřejné knihovně Vsetín v r. 2010 
- kontrolní orgán závěrem stanovil, že při výkonu a vykazování regionálních 

služeb v okrese Vsetín jsou standardy regionálních funkcí beze zbytku 
naplňovány a neudělil žádná nápravná opatření 

4. Město Vsetín 
- ekologický audit Masarykovy veřejné knihovny Vsetín 
- audit proveden dne 18.11.2010 
- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná 

nápravná opatření 

5. Město Vsetín 
- provedený dohled nad inventarizací majetku města ve správě MVK Vsetín 
- kontrola provedená dne 14.12.2010 
- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná 

nápravná opatření 

6. MVK 
- Měsíční kontroly čerpání rozpočtu 
- Kontrola bezpečnosti provozů  
- Předběžná, průběžná a následná kontrola provedena u všech položek 
- Namátková kontrola docházky pracovníků OKS 
- Návštěvní den – vybavenost pracovišť 
- Kontroly pokladen, průběžné i namátkové 
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13.2 Personální agenda 

Počet pracovník ů k 31.12.2010 :  28 + 2 na DoPČ + 3 pracovnice na MD 
 
Nástup nových pracovník ů: 
1.4.    Petra Kašparová, MgA.   
1.6.    Irma Zajíčková 
1.6.    Helena Macurová, Mgr. (zástup za MD) 

Odchody do d ůchodu: 
Alena Geržová, Jana Pipková 
 
Zaměstnanci ke dni 31.12.2010:  
Brettschneiderová Helena 
Divínová Daniela, Ing. 
Gajdušková Helena, PhDr. 
Galda Vítězslav 
Geržová Alena 
Haplová Zdenka, Bc. 
Hlaváčová Ivana 
Holbíková Ludmila 
Hošek Otakar 
Hučíková Drahomíra 
Janošková Kateřina, Mgr. 
Kašparová Petra, MgA. 
Klodová Věra 
Kořenková Hana 
Kovář Antonín 
Kovář Michal, Mgr. 
Krajčová Jana 
Křenková Martina, Bc. 
Kubík Martin 
Macurová Helena,Mgr. 
Malá Hana 
Mikačová Alena 
Miňovská Eva 
Panovcová Havlíková Pavlína 
Pelcová Věra, Ing. 
Pokorná Marie 
Riedlová Dana, PhDr. 
Sochora Jaroslav 
Turpišová Radka 
Zajíčková Irma 
 
Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené: 

Strbačková Lucie, DiS.    
Románková Petra, Bc.    
Pekárková Hana, Ing. 
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13.3 Vzdělávání pracovník ů  

Pracovníci se účastnili školení a seminářů pořádaných Svazem  knihovníků a 
informačních pracovníků, Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše ve Zlíně, Moravskou zemskou 
knihovnou Brno a tematických seminářů pro ředitele i 
ostatní pracovníky knihoven pořádaných Národní 
knihovnou ČR. 
Pracovníci knihovny měli možnost účasti na 
odborných konferencích a seminářích pořádaných 
v MVK Vsetín. Knihovníci se pravidelně účastní 

knižního veletrhu v Praze, pracovníci Informačního centra se účastní veletrhů 
cestovního ruchu. 
Pracovníci ekonomického oddělení se  pravidelně účastní školení s ekonomickým 
zaměřením. 

13.3.1 Odborné vzd ělávání: 

- Ludmila Holbíková –  Slezská univerzita  Opava,  Filozoficko – 
přírodov ědecká fakulta v Opav ě, studijní obor – Knihovnictví –  zahájení 
studia září 2008  

- Mgr. D. Riedlová obhájila v dubnu 2010 rigorózní práci na Ústavu 
informa čních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univ erzity Karlovy 
v Praze  a získala titul PhDr.  

- Věra Pelcová, Ing. – Rekvalifika ční kurz Moravsko-slezské v ědecké 
knihovny            

- 11/2009 – 3/2010 
- Kurz angli čtiny  pro mírně pokročilé (10 zaměstnanců), kurz  angličtiny pro 

pokročilé (5 zaměstnanců) – Jazyková škola EDCENTRE Vsetín 
- Magické slovo – 2 setkání s pracovnicí R.Trličíkovou, účast knihovnice 

z dětských půjčoven a K klubu 
- Elerningový kurz knihovnictví – studují 4 pracovnice (Ivana Hlaváčová, Irma 

Zajíčková, Pavlína Panovcová, Martina Křenková) 
- Školení týmu – pracovníci MVK se v rámci celoživotního vzd ělávání  účastní 

večerních akcí knihovny – setkání s významnými kulturními, regionálními 
osobnostmi, literární besedy 

13.3.2 Vzdělávání pracovník ů – zabezpečeno MVK: 

− seminář  Nástin dějin okresu Vsetín     25.2.2010 
− školení bezpečnosti práce              8.4.2010 
–    školení první pomoci      17.6.2010 
− odborná exkurze – NTK Praha, SVK Hradec Králové 14.5. -15.5.2010 
− odborná exkurze – knihovna ve Staré Lubovni  18.6. 2010 

13.3.3 Vzdělávací aktivity pracovník ů MVK – v rámci projektu „Rovné 
příležitosti“  

Knihovnice a knihovníci MVK I.Hlaváčová, J.Krajčová, V.Galda, J.Sochora tvoří  
interní lektorský tým a jsou držitelé ECDL certifikátu. Zajišťují výuku PC kurzů a 
V.Galda vyučuje i tématické vzdělávání Práce s informacemi 
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13.3.4 Vzdělávací aktivity pracovník ů MVK – pro knihovníky okresu Vsetín 

L. Holbíková, H.Kořenková ,H.Malá, Z.Haplová školily v listopadu pracovnice 
knihoven okresu v programu KpwinSQL 

13.3.5 Výběr seminá řů, školení,  kterých se zú častnili pracovníci  MVK 

- Setkávání pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování sociálních 
služeb na Vsetínsku (Vsetín – 2 pracovníci) 

- Knižní veletrh Praha ( Praha – 3 pracovníci) 
- Knihovnická dílna – (Praha – 3 pracovníci) 
- Trénování paměti, mozkový jogging (Praha – 2 pracovníci) 
- Seminář Benchmarking (Praha – 1 pracovník) 
- Seminář knihoven paměťových institucí Zlínskeho kraje (Zlín – 1 pracovník) 
- Seminář pro zvukové knihovny v Třebíči (Třebíč – 2 pracovníci)  
- Seminář „Rovné příležitosti mužů a žen v komunitní knihovně“ (Vsetín – 8 

pracovníků) 
- Seminář Osobnost knihovníka – Uherské Hradiště (4 pracovníci) 
- Seminář „Literatura (nejen) iaprojektor věku (horor, sci-fi, fantasy) -   Zlín (2 

pracovníci) 
- Projekt „Profesní vzdělávání – lektor,lektorování “ Vsetín – 1.11.- 3.12.2010  

Irma Zajíčková 
- Projekt „Základy Montessori metody“ Vsetín -  6.12.-13.12.2010  Irma 

Zajíčková 
- Knihovnický happening v Turnově – Turnov (6 pracovníků) 
- Seminář Komunikace v kultuře pro pracovníky v kulturních organizacích“ – 

Brno   (2 pracovníci) 
- Seminář KDK Zlínského kraje Komiks pro děti  - Uherské Hradiště (4 

pracovníci)  
- Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje – Uherské 

Hradiště  (6 pracovníků) 
- Semináře Mladí lidé v knihovně.  -  Třinec (2 pracovníci) 
- Konference„Morava na rozhraní epoch“ – Zlín (1 pracovník) 
- Seminář psychosociálního motivačního výcviku a týmová práce – Vsetín (1 

pracovník) 
- Školení  VISK 8/A – Brno (1 pracovník) 
- Základy Fundrasingu – Ostrava (1 pracovník) 
- Seminář pro příjemce OP LZZ–Praha (1 pracovník) 
- Seminář „Rovné příležitosti v praxi“ -  Velké Karlovice (4 pracovníci) 
- Práce s vektorovou grafikou – Brno (1 pracovník) 
- Informační seminář pro žadatele „Příshraniční spolupráce CZ – SK  - Zlín (2 

pracovníci) 
- Seminář Současná česká literatura Zlín (2 prac.) 
- Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Praha (5 pracovníků) 
- Seminář akvizičních pracovníků Praha (1 prac.) 
- Konference Knihovny současnosti 2010, Seč u Chrudimi (3 prac.) 
- Budování a správa fondu s využitím nových technologií Brno (1 prac.) 
- Literární seminář – Literatura nejen iaprojektor věku (horror, sci-fi, fantasy)  

KFBZ Zlín (3 prac.) 
- Seminář účastníků Souborného katalogu ČR Praha (1 prac.) 
- Krajský knihovnický seminář Uherské Hradiště ( 2 prac.) 
- Porada metodiček + metodické návštěvy knihoven Kroměřížska  (1 prac.) 
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- Co venkovské knihovny umějí a mohou – Pavlovice u Přerova ( 2 prac.) 
- Paměť a věk – MVK Vsetín (2 prac.) 
- Knihovna 2.0 – KKFB Zlín (2 prac.) 
- Tvorba jednoduchého webu knihovny pomocí šablony  KKFB Zlín  (2 prac.) 
- Veletrh cest.ruchu Brno – REGIONTOUR 2010 (Brno – 2 pracovníci) 
- Veletrh Infotour a Cykloturistika Hradec Králové (Hradec Králové – 1 

pracovník)  
- A.T.I.C v Jeseníku (Jeseník – 2 pracovníci) 
- Setkání zástupců IC regionu Valašska v Rožnově pod Radhoštěm (1 

pracovníci) 
- Školení ve Val. Meziříčí  – Marketing v cestovním ruchu (1 pracovník) 
- Jednání IC na Centrále cest.ruchu Vých.Morava – Zlín (1 prCOVNÍK) 
- Prezentační účast společně s MěÚ Vsetín sl.Jelénkovou v Kroměříži na 

DOŽÍNKÁCH  (2 pracovníci) 
- Členské fórum A.T.I.C. Klášterec nad Ohří (2 pracovníci) 
- veletrh cestovního ruchu PLZEŇ 2010 (1 pracovník) 
- Setkání IC ZK ve Zlíně (2 pracovníci) 
- Školení Marketing a dovednosti pro pracovníky v kultuře (1 pracovník) 
- Změny v účetnictví obcí, krajů a p.o. v r. 2010 – Ostrava (1 pracovník) 
- Účetnictví příspěvkových organizací v r. 2010 – Uherské Hradiště (1 pracovník) 
- Datové schránky – Vsetín (1 pracovník) 
- Nemocenské a důchodové pojištění v praxi – Zlín (1 pracovník) 
- Školení BoZP – Vsetín (1 pracovník) 
- Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách – Zlín (1 pracovník)  
- Zdokonalení odborné způsobilosti řidičů referentů – Vsetín (1 pracovník)   
- Účetnictví ÚSC a PO 2010 – Olomouc (1 pracovník) 
- Pokladna pokladní doklady v roce 2010 – Vsetín (1 pracovník) 
- Cestovní náhrady – metodika – Zlín (1 pracovník) 
- Zdravotní péče o zaměstnance – Zlín (1 pracovník) 
- Zákoník práce a obsluha mzdy – Zlín (1 pracovník) 
- Cestovní náhrady r. 2010 – Vsetín (1 pracovník) 
- Daňový řád od 01.01.2011 – Vsetín (1 pracovník) 
- Účetní závěrka PO r. 2010 – Olomouc (1 pracovník) 
- Angličtina – Vsetín (1 pracovník) 
- cyklická školení mzdových účetních – Vsetín (1 pracovník) 

14. Hospoda ření a provoz  

14.1 Nákupy – MVK Vsetín 

 
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00):     Kč   46 462,00 
- (reklamní stan) 

 
- drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 Kč):            Kč 295 068,00 

 
o (snímače čárových kódů, reklamní poutače, skartovačka,  
o mobilní telefony, kávovar, PC, dataprojektory s příslušenstvím) 
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- drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00):          Kč   15 912,00  
 

o (GORDIC – modul pokladna, POHODA – skladové hospodářství – 
IC) 

 
Nově pořízený majetek z projektu ESF – OP LZZ: 
 

- drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 Kč):            Kč   75 457,00 
o (vybavení dětského koutku, PC, notebooky) 

14.2 Provoz – MVK Vsetín: 

- 01/10 – servis klimatizace a vzduchotechniky (Kč 7 480,00) 
- 02/10 – servis SefCheck + PC (Kč 9 060,00) 
- 04/10 – servis klimatizace (Kč 2 640,00) 
- 04/10 – čištění koberců a čalouněného nábytku (Kč 36 600,00) 
- 05/10 – oprava elektro (bzučák, telefon) – dět. od. Trávníky (Kč 5 340,00) 
- 06/10 – servis klimatizace a vzduchotechniky (Kč 21 264,00) 
- 06/10 – oprava služebního vozidla – sedák (Kč 8 322,00) 
- 06/10 – oprava PC + kopírek (Kč 8 184,00) 
- 07/10 – oprava klimatizace, Cu a HT potrubí (Kč 7 110,00) 
- 08/10 – oprava PC + UPS (Kč 8 121,00) 
- 09/10 – sanitace výdejníků vody (Kč 1 200,00) 
- 10/10 – servis služebního vozidla (Kč 13 311,00) 
- 10/10 – servis VZT (Kč 11 568,00) 
- 10/10 – oprava dataprojektoru (Kč 10 452,00) 
- 11/10 – oprava notebooku + kopírek (Kč 3 372,00) 
- 12/10 – oprava PC (Kč 1 308,00) 

14.3 Provoz – projekt ESF – OP LZZ 

Dne 15.07.2009 byla zahájena realizace projektu „Rovné příležitosti žen a mužů 
v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní 
vzdělávání – prosperita“. 

Financování v r. 2010: 

- celková výše dotace      Kč 5 038 345,00   
  (na období 15.07.2009 – 04.07.2011)    

- zálohové platby v r. 2010– z MPSV ČR  Kč 1 347 589,00 

- profinancováno v r. 2010     Kč 2 342 147,44 
  (objem celkově uznatelných výdajů r. 2010 = suma výnosů r. 2010) 

Poskytnuté finanční prostředky sloužily především na pokrytí osobních nákladů 
pracovníků realizačního týmu projektu, administrativních nákladů, PR aktivit, 
nákupu drobného hmotného majetku nutného k realizaci vzdělávacích kurzů pro 
cílové skupiny projektu, nákupu vybavení dětského koutku, edukaci cílových 
skupin a uspořádání konference pro zaměstnavatele „Rovné příležitosti žen a 
mužů na trhu práce“.  
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14.4 Provoz Informa čního centra  

Informační centrum bylo od září 2006 nově začleněno do organizační struktury 
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Přestalo být tedy součástí organizační 
struktury Městského úřadu Vsetín a pravomocně se stalo samostatným provozem 
MVK Vsetín. 
 
Významné náklady IC 2010:  
 
Hrubé mzdy zaměstnanců IC:     Kč 386 188,00 
Zákonné pojištění, přísp. do FKSP:    Kč 139 028,00 
 
Členský příspěvek A.T.I.C.:     Kč     4 000,00 
 
Vnitřní dovybavení a úpravy IC, materiálové náklady:  Kč   58 700,00 
 
Software – skladové hospodářství:    Kč     7 272,00 
 
Cestovné zaměstnanců IC:         Kč   18 442,00 
 
Nákup drobných propagačních předmětů   Kč 104 029,00 
 
Celkem        K č 717 659,00 
 
   
Výnosy IC 2010: 
 
Prodej drobných propagačních předmětů   Kč 126 886,00 
 
Provizní prodej – vstupenkové portály    Kč   48 371,00 
 
Celkem        K č 175 257,00 
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14.5 Rozpočet  

r. 2010    

Náklady celkem        
18 735 
133,00 

1. Osobní náklady   10 840 432,00  
  Mzdové náklady 7 968 987,00   

  Zákonné soc. pojištění 2 552 349,00   

  Zákonné soc. náklady  319 096,00   

2. Materiál, energie , prod. zboží   4 304 557,00 
  Materiál    2 864 622,00   

  Prodané zboží 133 440,00   

  Energie   1 306 695,00   

3. Služby     2 872 874,00 
  Opravy a udržování  167 170,00   

  Cestovné   129 023,00   

  Náklady na reprezentaci 19 504,00   

  Služby ostatní / vč. HČ / 2 557 177,00   

4. Jiné ostatní náklady   224 684,00 
  Poplatky KB   15 592,00   

  Odvody autorským spol. 4 592,00   

  Pojištění , ost. poplatky 204 500,00   

5. Odpisy DHM    492 586,00 
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Příjmy celkem   
18 793 
745,00 

   

1. Provozní dotace   17 645 647,00  

  Dotace MěÚ   
12 847 
000,00   

  Dotace na RF   2 359 000,00   

  Granty, projekty   2 439 647,00   

          z toho : MěÚ 78 500,00   

    MPSV ČR - projekt ESF 2 342 147,00   

    MK ČR 19 000,00   

    KÚ ZK 0,00   

2. Vlastní činnost   1 148 098,00 
  Tržby z vlastní činnosti   911 183,00   

          z toho : Zápisné 467 855,00   

    upomínky, ztráty, MVS 120 354,00   

    Internet 365,00   

    Kopírování 41 517,00   

    Prodej IC 126 886,00   

    Kurzy pro veř., rekv. k. 6 300,00   

    Ostatní 147 906,00   

  Zůčtování fondů + ost. výnosy 150 298,00   

  Hospodářská činnost   86 260,00   

  Úroky   357,00   

Hospodá řský výsledek   58 612,00 
     
Stav majetku v po řizovacích cenách k 31.12.2010 dle jednol. majetk. 
účtů:     

  dlouhodobý hmotný majetek  5 012 348,00 

  drobný douhodobý hmotný majetek  6 530 064,00 

  dlouhodobý nehmotný majetek  854 150,00 

  drobný douhodobý nehmotný majetek  661 285,00 

  umělecké předměty  132 950,00 

Celkem     
13 190 
797,00 
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15. Závěr  

Ve veřejných knihovnách v poslední době stále sílí trend „komunitních knihoven“, 
tj. knihoven, které kromě literatury nabízejí vzdělávací a komunitní aktivity, ale 
také příjemné místo k pobytu – nejen ke čtení, ale k povídání, hraní, učení se do 
školy, tvoření, k organizovaným i neorganizovaným aktivitám. Četba zejména u 
mladé generace se postupně pomalu přesouvá do elektronické roviny – o čemž 
svědčí stále vzrůstající zájem o internet, o webové služby, on line služby, 
elektronické čtečky atd. Přesto je stále zájem i o knihy a stoupající statistické 
ukazatele to dokazují. 

Je dobře, že vsetínská knihovna se cestou budování komunitní knihovny vydala již 
před 10 lety, kdy byla myšlenka komunitních knihoven  víceméně nová.   

Stále ovšem ve své činnosti naráží na dva nedostatky: učebna umístěná na galerii 
informačního centra a chybějící dětská knihovna v centrální budově. Slabým 
místem se ukázal také bezbariérový přístup pro vozíčkáře, který vede zázemím 
informačního centra. Jako mnohem vhodnější by se jevila bezbariérová úprava 
vnějšího schodiště.  

Masarykova veřejná knihovna Vsetín vytváří svými aktivitami místo a prostor pro 
společný život a vztahy občanů. Budováním „komunitní knihovny“ tak významně 
přispíváme k naplňování plánu „zdravého města Vsetína“. 

Kromě podpory čtení, čtenářství a vzdělávání všech skupin obyvatelstva, zejména 
ohrožených skupin, prioritou komunitní knihovny  zůstává i činnost zaměřená na 
rozvoj komunity, celoživotního vzdělávání obyvatel a vytváření místního 
partnerství. 

Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele – města 
Vsetína, Zlínského kraje, dobré spolupráce s obecními úřady a knihovnami 
našeho obvodu a přátelské spolupráce se všemi našimi partnery a 
spolupracovníky. Patří jim náš dík.  
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16. Přílohy  

Příloha č. 1  
Udržitelnost projektu „Masarykova ve řejná knihovna jako 
instituce komunitních aktivit a celoživotního vzd ělávání ve 
Vsetíně“ – SROP 3.2 

Tvůrčí dílny – mezigenerační setkání v K klubu pro děti, náctileté, rodiče a 
prarodiče 
- 10.2.10  – Valentýnské tvoření 
- 17.3.10  – Velikonoční tvoření 
- 12.5.10  – Originální prostírání 
- 1.4.10– Předvelikonoční dílna 

Besedy, setkání, kampaně a další akce 
- 21.4.10 – Den Země – účast na akci pořádané sdružením Alcedo – prezentace 

komunitních a vzdělávacích aktivit MVK (nabídka pro mládež, ohrožené cílové 
skupiny atd.) 

- Interaktivní besedy a semináře pro 2. stupeň a střední školy – K klub 
- Prázdninová knihovna - prázdninový program, tvořivé dílny, hry a soutěže pro 

menší děti i náctileté – probíhalo na dětských půjčovnách i v K klubu 
- (Ne)závislost v mém životě – beseda s Igorem Semjatičem, který podlehl 

drogám a nalézá pomoc v komunitě, kde začíná pomáhat druhým 
- Zanskar – putovní benefiční výstava 
- Nepálské šestinedělí Honzy Plška – trilogie besed s charitativní výstavou 
- Besedy ve spolupráci s Charitou Vsetín (nízkoprahové zařízení Zrnko) o 

antisemitismu 
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Příloha č. 2  
Projekt„Rovné p říležitosti žen a muž ů v komunitní knihovn ě 
Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotn í vzdělávání – 
prosperita“ 

 
OP LZZ – Sociální integrace a rovné příležitosti 
3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a 
rodinného života 
grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 

Předkladatel / p říjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

Rozpočet:  5.038.345,92 Kč 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. 

Harmonogram: červenec 2009 - červenec 2011 

Obsah projektu: Hlavním cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých 
důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci) a za pomoci vytvoření 
partnerství mezi vybranými institucemi v místě ovlivnit vnímání problematiky 
rovných příležitostí žen a mužů v okrese Vsetín. Díky tomuto partnerství je 
poskytnut komplexní systém vzdělávání a podpůrných motivačních opatření pro 
cílové skupiny, jež napomáhají v regionu řešit různými formami problematiku 
rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce i ve společnosti. 
 
Cílové skupiny: Dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na 
MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO 

Aktivity projektu:  
1. Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných 

o PC kurzy (akreditované) – 40, 80 hodin, prezenční x kombinované, 
využití e-learningu 

o Jazykové kurzy – angličtina a němčina (různé úrovně) 
o Tematické kurzy a psychosociální výcvik  

� Ekonomické, právní minimum, technika administrativy, práce 
s informacemi, základy vystupování, sebeprezentace atd. 

� Psychosociální výcvik – motivační semináře s psycholožkou – 
vstup na trh práce, bilanční diagnostika, rodinná poradna 

� Osobnostní výcvik – (asertivita, time management, týmová 
práce atd.) 

(Spolupráce s RMC, ÚP) 
2. Motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky  

v regionu  
o Konference pro zaměstnavatele  
o Dotazníkové šetření pro zaměstnavatele 
o Konference mateřských center 
(spolupráce s AERV) 

3. Prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života v 
povědomí veřejnosti a místní  komunity 
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o Kampaň „Rovné příležitosti žen a mužů“vytvořená účastnicemi a 
účastníky projektu – přednášky, kulaté stoly, výstavy atd. 

o Diskusní forum na www stránkách 
o Zapojení NNO a místní správy do kampaně 

(spolupráce s SPKP, RMC) 
4. Doprovodná opatření 

o Hlídání dětí  
o Příspěvek na dopravu 
o Možnost praxe účastníků školení  

Partne ři projektu: 
o Město Vsetín  - strategická role, rozhodující úroveň (zástupci Rady 

města jsou zastoupeni v Radě projektu, která zodpovídá za řízení 
projektu), schvalování realizačních strategií.  

o Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín 
o Společnost pro komunitní práci Vsetín 
o Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska 
o úzká spolupráce s Úřadem práce Vsetín  

Výstupy projektu: 
o Počet podpořených osob – celkem 470 
o Počet úspěšných absolventů – 600 osob (80% úspěšnost) 
o Inovativní produkty – 10 (nové typy kurzů, konference atd.) 
o Podpořené organizace – 4 (partneři s finanční spoluúčastí)  

 
Aktivity 2010: 
Počítačové kurzy: 
- Základy obsluhy PC 40ti hodinový rekvalifikační (akreditace MŠMT) 
Termín: 11.1. – 28.1.2010;  11 účastnic a účastníků / úspěšných absolventek, 
absolventů 
Termín: 17.5. – 3.6.2010; 11 účastnic a účastníků / 9 úspěšných absolventek a 
absolventů 
- Obsluha PC 80ti hodinový rekvalifikační (akreditace MŠMT) 
Termín: 8.2. – 4.3.2010; 12 účastnic / úspěšných absolventek 
Termín: 8.3.-25.3.2010 - kombinovaný; 11 účastnic a účastníků / 10 úspěšných 
absolventek a absolventů 
Termín: 12.4. – 6.5.2010; 12 účastnic a účastníků / 9 úspěšných absolventek a 
absolventů 
Termín: 4.10. – 1.11.2010; 12 účastnic a účastníků / 10 úspěšných absolventek a 
absolventů 
- Základy obsluhy PC – kombinovaný kurz – 40 hod. prezenční výuka, 10 hod. 

individuální konzultace, 30 hod. E-learning 
Termín: 22.11. – 9.12. 2010; 11 účastnic a účastníků / 10 absolventek a 
absolventů 
 
Tematické kurzy: 
- Práce s elektronickými informacemi  – 3x (21. a 22.1.2010; 7. a 9. 6.2010; 10. 
a 11.11.2011) 
Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s možnostmi získávání informací v prostředí 
internetu a jejich vyhledávacími technikami, s informačními databázemi 
dostupnými v MVK a vyhledáváním informací na trhu práce. Kurz byl ukončen 
závěrečným testem. 
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Kurzy celkem absolvovalo 32 osob 
- Prevence kriminality u vašich d ětí (8. a 10.2.2010)  
Cílem kurzu bylo seznámení rodičů/prarodičů s možnými společenskými  riziky a 
nebezpečím pro jejich děti; prevence - výchova, která pomůže ochránit před 
nežádoucími jevy (na co si dát pozor); zkušenosti z praxe při práci s mladistvými 
atd. (nebezpečí závislostí - co je to droga, rozdělení drog, znaky závislosti; 
nebezpečí gamblingu; agresivita, práce s agresivitou; praktický nácvik zvládání 
konkrétních situací; role rodiče, práce s konkrétními situacemi; zpětné vazby 
Kurz absolvovalo 5 osob, které získaly osvědčení.  
- Psychosociální motiva ční výcvik  – 4x (12.2. – 26.2.2010 vždy v pátek; 14. – 
28.5.2010; 3.9. – 17.9.2010 ; 3.12. – 17.12.vždy v pátek) 
Cílem kurzu byl rozvoj účastnic pod odborným vedením psycholožky v oblasti 
sebepoznání, komunikace a posílení sociálních dovedností podporujících vstup na 
trh práce formou skupinových interaktivních nácviků, řešení konkrétních a 
potenciálních problémů a modelových situací s využitím zpětné vazby. Kurz byl 
ukončen testem a absolventky a absolventi získali osvědčení. 
Kurzy úspěšně ukončilo 43 osob.  
- Psychosociální osobnostní výcvik – sebeprezentace  a etiketa  (23. a 
25.2.2010) 
Cílem kurzu bylo získání dovedností v oblastech: sebevědomí při jednání, cíle a 
prostředky sebeprezentace, chování, vystupování a účelné jednání, efektivní 
komunikace, pravidla komunikace, problémy s komunikací, typy chování, estetika, 
základy etikety, praktická cvičení. Posílení znalostí v oblasti etikety, zejm. se 
zaměřením na vstup na trh práce, neverbální komunikace (zdravení, podávání 
ruky, představování, oslovování, tituly...), chování v klidných a vypjatých situacích, 
základní požadavky etikety při vstupních pohovorech, konkurzech apod. 
Kurz úspěšně absolvovalo 7 osob, které získaly osvědčení. 
- Psychosociální osobnostní výcvik – 4x (1.3. – 9.3.2010; 15. - 29.3.2010; 3.5. – 
17.5.2010; 18.5. - 4.6.2010)  
- Psychosociální osobnostní výcvik - Asertivita – 13. – 21.9.2010 
- Psychosociální osobnostní výcvik – Týmová práce – 11.10. – 25.10. 2010 
- Psychosociální osobnostní výcvik – Efektivní komunikace – 1. – 11.11. 2010  
Výcvik byl zaměřen na poznání a prohloubení třech opěrných bodů, bez kterých 
se v životě nelze obejít: práce, vztahy a záliby. Každá z oblastí zasahuje téměř do 
všech modulů, které se vzájemně překrývají a rozvíjejí. Kurz se zaměřoval na 
témata: sebepoznání, efektivní komunikaci, asertivitu, time management, týmová 
práce. 
Kurzy úspěšně absolvovalo 83 osob.  
- Právní minimum  – 3x  (24.3. a 25.3.2010; 6.9. a 8.9.; 6.8. a 9.12) 
Cílem kurzu bylo poskytnout základní vhled do problematiky a orientovat právní 
vědomí posluchaček a posluchačů v řadě pojmů, s nimiž se setkávají nebo mohou 
setkat jak v občanském, tak pracovním či podnikatelském prostředí 
s připomenutím právní odpovědnosti. Témata byla přizpůsobena rozsahu a účelu 
přednáškového bloku a dle zájmu frekventantů byla některá probrána hlouběji. 
Kurzy absolvovalo 32 osob, obdrželi osvědčení. 
- Ekologie a udržitelný rozvoj  (21.4.2010) 
Cílem kurzu bylo představení problematiky ekologie a udržitelného rozvoje – 
postavení člověka v přírodním systému a přístupy k životnímu prostředí. Kurz 
absolvovalo 11 osob. Účastnice a účastníci získali osvědčení. 
- Rovné p říležitosti v praxi  (31.5.2010) 
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Cílem kurzu bylo zlepšit orientaci ve stávající struktuře společnosti a hodnotovém 
systému;  orientaci v tématech Gender v EU a Antidiskriminačním zákoně; 
seznámit s používáním gendrového korektního jazyka a další. Kurz absolvovalo 5 
osob, které získaly osvědčení.  
Semináře se zúčastnily také členky realizačního týmu MVK a RMC. 
- Ekonomické minimum  – 2x  (1.6. – 10.6.2010 a 22.11. – 2.12.2010) 
Cílem kurzu bylo seznámení se základními ekonomickými pojmy - postavení 
zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné; pracovněprávní a mzdové 
minimum; příjmy fyzických osob a povinné odvody z těchto příjmů; daně z příjmů z 
hlediska podnikatelů (fyzických osob). Kurzy úspěšně absolvovalo 29 osob. 
- Grafické editory  – tvorba grafických produktů – 3x (14.6.2010; 22.9. a 2.a3.12 - 
dvoudenní) 
Kurz se zaměřil na tato témata: základní pojmy, teoretický úvod; import digitálních 
fotografií; zpracování a úprava fotografií v editoru (barvy, jas, kontrast, rozlišení, 
přidání textu atd.); export fotografií na web; zpracování tiskových produktů. Kurzu 
se zúčastnilo 34 osob, které získaly osvědčení.  
- Technika administrativy   (7. 10 – 4.11.2010) 
Obsah kurzu: základy písemné a elektronické komunikace;  seznámení s formální, 
obsahovou a psychologickou strukturou písemností;  vytváření základní obchodní, 
právní a personální písemnosti, základy elektronické komunikace. Kurz 
absolvovalo 12 osob. 
 
Jazykové kurzy 
Němčina: 
Mírně pokročilí 
 
Služby ob čanské poradny, služby bilan ční diagnostiky 
Specifické E-learningové kurzy  – Microsoft Office, Tvorba a úprava webových 
stránek, Digitální fotografie, Podvojné účetnictví, Mzdové účetnictví, Marketing, 
Psaní na počítači a další 
 
Motivace zam ěstnavatel ů a prosazování prorodinné politiky v regionu – 
aktivita partnera v projektu – Agentury pro ekonomi cký rozvoj Vsetínska 
- příprava a realizace prvního kola dotazníkového šetření pro zaměstnavatele 

v lokalitě Vsetínska 
Výstupy:  
zhotovitelem vypracována a následně také prezentována výsledná zpráva 
(doručena elektronická verze zprávy jak ve formátu pdf také powerpointová 
prezentace) 
podle údajů zhotovitele bylo osloveno 320 subjektů, vyplňovat dotazník začalo 288 
respondentů a úspěšně dokončených dotazníků bylo 99 
závěrečná zpráva z uskutečněného1. kola výzkumu obsahuje komentáře, tabulky, 
grafy a obsahovou analýzu z volně pokládaných otázek a doplňujících komentářů, 
součástí tohoto dílčího výstupního materiálu je také návrh opatření a určitá 
doporučení při řešení dané problematiky 
- příprava druhého kola dotazníkového šetření pro zaměstnavatele v lokalitě 

Vsetínska 
- příprava druhé konference pro zaměstnavatele 
Konference mate řských center Zlínského kraje 
Dne 24. října 2010 se konala v rámci projektu Konference rodinných a mateřských 
center.  
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Cílem konference bylo poskytnout účastníkům nejen informace o projektu, ale také 
se dotknout otázky slaďování rodinných a profesních rolí. Vyrovnání příležitostí 
v této oblasti pak vnímáme především v rovině vyrovnání přístupu k různým 
možnostem řešení tak, aby každá rodina respektive každý jednotlivec měl 
možnost nastavit svoje pracovní činnosti podle svých potřeb a zároveň ke 
vzájemné spokojenosti. Konference se zúčastnilo 30 osob - pracovníci a 
dobrovolníci rodinných a mateřských center v regionu, knihoven, zástupci klientů 
RMC Vsetín a další hosté. Účastníkům byl v úvodu ředitelkou Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetín PhDr. Helenou Gajduškovou představen projekt. Následně 
zástupci partnerů představili své aktivity v rámci projektu. V další části představilo 
svoji celkovou činnost Rodinné a mateřské centrum Vsetín. Dále zástupce 
Agentury pro ekonomický rozvoj Ing. Filip Holzmüller přiblížil možnosti personální 
politiky organizací. Poslední příspěvek, který přednesla JuDr. Anna Kůrková byl 
zaměřen na seznámení se základními právními předpisy upravujícími péči o děti. 
V první části příspěvek přinesl přehled služeb péče o děti, druhá část byla 
věnována problémům, se kterými se potýkají zaměstnaní rodiče i jejich 
zaměstnavatelé. 
 
Prosazování problematiky sla ďování profesního a rodinného života 
v pov ědomí ve řejnosti a místní komunity 
- Vytvo ření Týmu kampan ě a jeho pravidelné schůzky - Tým tvoří zástupci 

vsetínských NNO, dobrovolnice a dobrovolníci – cílová skupina (osoby 
nezaměstnané, pečující o malé děti), a zástupci partnerských organizací 
projektu. Nejvýznamnějším výstupem práce týmu pro sledované období je 
happening Máme stejné šance? se uskutečnil 13.5.2010 na Dolním náměstí 
před knihovnou. Happening přilákal na 200 účastníků a více jak polovina se 
zapojila do krátké ankety, která zjišťovala postoje vsetínské veřejnosti k tématu 
rovných příležitostí. Ženský a mužský tým spolu soupeřily v generových 
stereotypech, setkali jsme se zajímavými osobnostmi, z nichž největší přízni se 
těšil tatínek na rodičovské dovolené. Celé odpoledne také mohli všichni 
přítomni promýšlet, jaký by byl jejich život, kdyby se narodili s opačným 
pohlavím jako žena či muž. Hudbou akci doprovázela oblíbená skupina 
STRAM. 

Tým kampaně pracuje i na dalších aktivitách jako je příprava fotografické výstavy, 
články k tématu zveřejňované ve Vsetínských novinách a na webových stránkách 
projektu. 
Probíhá vzdělávání týmu. 
Další stanovenou aktivitou je vydávání série článků ve čtrnáctideníku města 
Vsetína, Vsetínských novinách, které jsou distribuovány do všech domácností na 
území města zdarma. Smyslem této mediální kampaně je zvýšení zájmu o 
problematiku rovných příležitostí v řadách široké veřejnosti. 
Od 1.7.2010 do 31.8.2010 byla v prostorách MVK umístěna výstava s názvem 
Aktivní otcovství aneb když pečují tátové, která ukazuje, jaké to je, když se o děti 
starají jejich tátové, ale také upozorňuje na některé stereotypy a předsudky, se 
kterými se tito otcové, ale i jejich ženy-matky dětí, každodenně setkávají. Výstavu 
poskytlo občanské sdružení Nesehnutí. 
 
Hlídání d ětí při vzdělávacích akcích formou dětského koutku s asistentkami 
Publicita projektu  – letáky, propagace akcí, webové stránky, místní tisk 
Vzdělávání projektového týmu: realizační tým projektu a zástupkyně a zástupci 
Rady projektu absolvovali na přelomu měsíců říjen/listopad 2010 vzdělávací 
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cyklus s názvem Rovné příležitosti v praxi s lektorkou Marií Haisovou MBA. 
Obsahem semináře bylo 8 modulů s tematikou „rovné příležitosti“, „komunikace a 
psychologie“.  
 
Nákup studijní literatury, nákup majetku 
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Příloha č. 3  
Masarykova ve řejná knihovna Vsetín a senio ři 

- Pravidelné schůzky seniorského dobrovolnického týmu knihovny  (Alena 
Zubková, Eliška Tkáčová, Mgr. Milan Drlík, Ing. Dušan Anděl, Ing. Josef Pelc) ) 
a individuální konzultace v rámci plánování a organizace jednotlivých aktivit – 
udržitelnost ukončeného programu financovaného z Nadace Open Society 
Fund „Senioři vítáni“ 

- Senioři dobrovolnického týmu se podílí během celého roku  na aktivitách 
zajišťujících podporu čtenářství 

 
- Akademický rok pro seniory 
Významnou aktivitou seniorského týmu je například Akademický rok pro 
seniory . V rámci jarního cyklu Akademického roku (2010/2011-jaro) byly 
zorganizovány dva vzdělávací moduly:  

- Trénování paměti (9.2., 16.2., 23.2., 2.3., 9.3. 2010 setkání každé úterý 
dopoledne) lektorky: PhDr. Helena Gajdušková, Marie Pokorná 

- Cestujeme s literaturou (16.3., 23.3., 30.3.,6.4.,13.4. 2010 setkání každé 
úterý dopoledne); lektorky a lektoři: A. Zubková, L. Bureš, A. Štrbík, O. 
Hošek, Z. Drga 

- Podzimní Akademický rok (2010/2011) byl zaměřen na počítačovou 
gramotnost seniorů: 

- Počítačový kurz (13. – 17.9. 2010 dopoledne); lektorka: Jana Krajčová 
Účastníci byli spokojeni s obsahovou náplní kurzů, tak s velmi příjemným 
prostředím knihovny, které jim poskytlo prostor pro setkání.  
Kurzů se zúčastnilo přes 30 seniorů. 
 

- Seriál turistických vycházek a cyklovyjížd ěk senior ů, jejich p řátel a 
příznivc ů knihovny 

 
Pěší vycházky zajišťuje Mgr. Milan Drlík, cyklistické výjezdy Ing. Dušan Anděl 

 
PĚŠÍ  6.4.2010 Janová 
 Po cyklostezce pěšky do Janové a zpět (6 km), s výkladem o 

vsetínském prameništi pod Žebračkou 
CYKLO 13.4.2010 Vsetín, Jasenice, Malý Skalník, Dušná, Růžďka, 

Bystřička, Vsetín 
PĚŠÍ 20.4.2010 Lhota, Janišov 
 Lhotské paseky, Niva, Janišov (6 km) Sraz ve 13.45 hod. na 

autobus. nádraží (stanoviště 18), odjezd v 13.55 hod. do Lhoty, 
zpět z Janišova na Vsetín 

CYKLO 27.4.2010 Vsetín, Lidečko, Lačnov, Vařákovy paseky, Trubiska, Valašská 
Polanka, Vsetín 

PĚŠÍ 4.5.2010 Jasenice, Valova skála, U Kovářů, zámek (7 km); odjezd 
autobusem MHD 

   ve 14.10 hodin z Dolního náměstí  
CYKLO 11.5.2010 Vsetín, Halenkov, Uherská, Galovské Lúky, Kychová, Bařiny, Vsetín 
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PĚŠÍ 18.5.2010 Seninka (muzeum motocyklů), Vartovna (rozhledna), Sirákov (6 
km); Sraz  

   na autobusovém nádraží (zastávka č. 19) v 9.35 hod., odjezd v 9.45 hod. do 
Seninky, odjezd ze Sirákova individuálně 

CYKLO 25.5.2010 Vsetín, Liptál, Vartovňa, Jasenná, Ublo, Pozděchov, Valašská 
Polanka, Vsetín 

PĚŠÍ 1.6.2010 Putování s dětmi – Bobrky, Ohýřov, Hrbová, Vsetín (4 km); odjezd 
autobusem MHD ve 14.43 hodin z Dolního náměstí na Bobrky, pěšky na Vsetín.  

CYKLO 8.6.2010 Vsetín, Liptál, Baťková, Hošťálková, Bludny, Troják, Vsetín 
PĚŠÍ 15.6.2010 Semetín – pěšky: arboretum, Ratiboř (5km); odjezd autobusem 

MHD ve 14.43 hodin z Dolního náměstí do Semetína, zpět v 17.24 hod. 
z Ratiboře  

CYKLO 22.6.2010 Vsetín, Ratiboř, Kateřinice, Prženské paseky, Pržno, Vsetín 
 
 
PĚŠÍ 14.9.2010 Vartovna: Seninka, Vartovna (rozhledna), Sirákov (4 km). Odjezd z 

autobusového nádraží ve 14,50 hod. do Seninky, odjezd ze Sirákova v 18.57 
hod. 
21.9.2010  Jarcovská kula: Jarcová u V.Meziříčí, Jarcovská kula (skála), Krplov 
(rozhledna), Jarcová (5 km); odjezd z autobusového nádraží (stan.24) ve 13.25 
hod. do Jarcové (nebo ze zastávky na Ul.4.května), zpět autobusem v 16,59 
hod. 
5.10.2010 Hovězí: Hořansko, Stříbrník (památník), Hovězí (5 km); odjezd z 
autobusového nádraží (stan.10) ve 14.40 hod. do Hovězí. Zpět vlakem v 18,16 
hod. 
19.10.2010 Dušná – Vsetín: 6 km .Odjezd na Dušnou autobusem MHD ze 
zast.Jasenka ve 12,54 hod. 

  
Celkem cca 160 účastníků 
 
Senior klub v d ětské knihovn ě v Luhu 
V knihovně v Luhu jsou aktivity realizovány pravidelně, každý měsíc, za pomoci a 
iniciativy seniora dobrovolníka, který má již s organizací tzv. Senior klubu 
několikaletou zkušenost.  
Senioři mají možnost se pravidelně scházet, vyměňovat si zkušenosti, 
komunikovat a dále se vzdělávat.  
 
Klubové setkávání TILIA v d ětské knihovn ě v Luhu 
V knihovně v Luhu se pravidelně schází skupina žen-seniorek. Zaměřují se na 
výtvarné, kreativní práce. 
Ve spolupráci s Tilií,  za hudebního doprovodu Muzygy Harafica se ve 
společenském sále MVK uskutečnilo večerní setkání CO V ARCHIVU 
NENAJDETE…  - osobní vzpomínky rodilých Vsetíňanů. Pořadem provází Jana 
Rokytová.  
 
Zvuková  knihovna v d ětské knihovn ě na Trávníkách 
V bezbariérově přístupné dětské knihovně se již dlouhodobě setkávají členové 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín. Vždy první úterý 
v měsíci knihovna pro ně připravuje v rámci klubového setkávání zajímavý 
program. 
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Postupně dochází  v rámci klubových setkání i k integraci zrakově postižených a 
návštěvníků z řad trávnických seniorů. 
 
Tvořivé dílny 
Velmi prospěšné je propojení realizace aktivit v dětských půjčovnách a prostorech 
pro mládež (K klub), protože tak dochází k intenzivnějšímu kontaktu mezi dětskými 
a seniorskými návštěvníky.  
 
Březen – měsíc čtenářů 
V prvním březnovém týdnu zpestřily knihovnice z centrální půjčovny vsetínské 
knihovny den seniorům v Domově pro seniory na Ohradě a v klubu pracovníků ve 
školství - seniorů na Trávníkách. 
Námětem spole čného čtení byl  humor v literatu ře. Pro četbu byly vybrány 
laskavé a humorné povídky například od Karla Čapka, Jamese Herriota, Rakdy 
Kvačkové a dalších. K pohodové atmosféře přispěl i hudební doprovod písní 
divadla Semafor a dalších oblíbených skladeb.  
O dobrém výběru tématu „humor", svědčil ohlas od účastníků, kterým příběhy 
přinesly radost a dobrou náladu. Také se inspirovali k zapůjčení mnoha dobrých 
knih v knihovně. 
Účastníkům společného čtení byla představena možnost pravidelné donáškové 
služby pro zdravotn ě znevýhodn ěné seniory,  kterou knihovna nabízí již několik 
let. 
 
Den senior ů 
Ve čtvrtek 11. listopadu se uskutečnil již sedmý ročník  akce Den senior ů ve 
velkém sále Domu kultury. Akce měla pozměněný scénář, který se nesl v duchu 
country. DEN SENIORŮ 2010 tentokrát v country stylu s kapelou Gympleři a 
ukázkami country tanců Akce byla uspořádána ve  spolupráci s Charitou Vsetín a 
Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s.  
Senioři se zúčastnili ve velké míře (cca 200 účastníků). Potěšující je, že přijeli 
anebo byl zajištěn dovoz seniorů i z okolí Vsetína. 
Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Města Vsetína a  grantem z Norska 
prostřednictvím Norského finančního mechanismu.  
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Příloha č. 4  
Popis projektových aktivit MVK Vsetín – mimo projek t z ESF 

 
Projekty Ministerstva kultury ČR 
• Dotační řízení: Knihovna 21. století 

o Máchovské variace 
o Výše dotace: 12.000,- Kč 
o Cíl projektu: Posílení rozvoje čtenářství, tvořivosti a propagace literatury se 

zaměřením na dílo a odkaz velikána české literatury Karla Hynka Máchy 
o Aktivity:  

• Cyklus literárních besed pro místní střední a základní školy s názvem: 
K.H.Mácha  - největší představitel českého romantismu 

• Cyklus 6 tvořivých interaktivních dílen (I, III, V,VI, IX, XI /10) – 
mezigenerační setkání K.H.Mácha – herec, cestovatel, malíř 

• Tematická výstava ve spolupráci se Základní uměleckou školou ve 
Vsetíně v prostorách knihovny – „Galerie na schodech“ 

o Harmonogram: leden – prosinec 2010 
o Projekt: Knihovna bez bariér VII 
o Výše dotace: 7.000 Kč 
o Cíl projektu: Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb 

fondů pro občany se zdravotním postižením 
o Aktivity: nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké (MP3 a CD 

nosiče) 
Harmonogram: leden – prosinec 2010 
 
SKIP  

o Knihovnický happening – dotace regionální SKIP 2 000 Kč,  
 
Projekty M ěsta Vsetín 
• Malé granty 

o Projekt Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb l idové 
zvyky, tradice a lidová výroba  

o Výše dotace: 8.000 Kč 
o Cíl projektu: zkvalitnění mezilidských vztahů, setkávání generací, 

podpora lidových tradic, zvyků, ukázky lidových řemesel 
o Aktivity: předvelikonoční a předvánoční setkání s muzikou, zpíváním, 

valašskými zvyky, tradicemi a řemesly 
o Harmonogram: 1.4. (Velikonoce) 
o Projekt Aktivní život senior ů ve Vsetín ě 
o Výše dotace: 5.000 Kč 
o Cíl projektu: setkávání a navazování vztahů mezi seniory, poskytování 

celoživotního vzdělávání 
o Aktivity: besedy na různá témata (cestování, počítače, zahrádka, umění 

atd.) cca 1x týdně v sídlištní knihovně v Luhu 
o Harmonogram: leden – prosince 2009 
o Projekt Prázdninová knihovna  
o Výše dotace: 10.000,- Kč 
o Cíl projektu: zlepšování mezilidských vztahů, propojování generací, 

prohlubování komunitního života 
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o Aktivity: tvořivé aktivity, dílny, divadelní představení realizované 
v sídlištních knihovnách Luh, Rokytnice, Trávníky a v Komunitním klubu 
v centrální budově 

o Harmonogram: květen - srpen 2010 
 
Fond česko-n ěmecké budoucnosti 

o Projekt D ětská literatura jako spojnice vzájemného poznávání 
českých a n ěmeckých d ětí 

o Předkladatel: Mateřská škola Luh, Vsetín; MVK je partnerem 
Projekt financovaný Česko-německým fondem budoucnosti 

o Cílem projektu je vzájemné poznávání kultury, zejména české a 
německé literatury německými a českými dětmi předškolního věku  

o prohloubení spolupráce českých a německých mateřských škol a 
obohacení o nový rozměr, kterým je spolupráce s knihovnami na obou 
stranách hranice. 

o Navázaní spoulupráces  knihovnou v Sulzbachu  
o Obohacení dětí předškolního věku o oblast dětské literatury partnerské 

země, rozvoj vztahu ke knize a příprava prvního čtení. To jsou další 
neméně důležité cíle projektu 

Návštěva německých školek a knihoven  20.3. – 24.3.2010 
 
Projekt Literární jaro 
Cyklus literárních besed se spisovateli 
Organizátoři: Antonín Bajaja ve spolupráci s Magistrátem města Zlína (MMZ), 
Krajskou knihovnou Františka Bartoše (KKFB), Loft 577, Masarykovým 
gymnáziem Vsetín (MGV) a Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně (MVK) 
V MVK  Vsetín se uskutečnily literární besedy  se spisoveteli I.Klímou, 
Dědeček,Viewegh, Reiner 
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Příloha č. 5 
Besedy a kulturn ě spole čenské akce 

 
Literární: 

LUDMILA PROSSOVÁ – NEHLA Ď DUŠI KAMENEM  - literární beseda se 
spisovatelkou, vsetínskou rodačkou Ludmilou Prossovou. Nejen o nové knize 
„Nehlaď duši kamenem“. Součástí večera prodej nové knihy a autogramiáda. 
RÁD JSEM VÁS POZNAL - beseda s publicistou Bohuslavem Matyášem, 
autorem knih „Rád jsem vás poznal“ a „Rád jsem vás poznal 2“ (rozhovory o 
životních a profesních osudech 27 známých osobností). Hosté: MUDr. Jiří Rohel a 
PhDr. Dalibor Malina. Za hudebního doprovodu cimbálové muziky Jasénka. 
JIŘÍ DĚDEČEK, IVAN KLÍMA - z dosud netištěných povídek čte Ivan Klíma, autor 
pamětí „šíleného století“. Jiří Dědeček čte, hraje a zpívá: román Snídaně se psem, 
apokryfní překlady Rispetti a dispetti, CD Prší nám do campari. Literární beseda 
v rámci cyklu Literární jaro. 
DALIBOR DEMEL – ŽIVOT V KLÁŠTERECH - beseda se spisovatelem a 
novinářem Daliborem Demelem především o každodenním životě v thajských 
buddhistických klášterech, o jejich obyvatelích a občas kuriózních pravidlech 
mnišského života, ale i dobrodružných výpravách bez cíle zvaných „tudong“. 
MICHAL VIEWEGH, MARTIN REINER - představují novou knihu Tři tatínci a 
maminka. Povídky o lásce čte Michal Viewegh. Z románu Lucka, Maceška a já čte 
Martin Reiner. Literární beseda v rámci cyklu Literární jaro. 
MIROSLAV MACHALA A TICHÁ ŘEČ KAMENE - setkání jubilujícího sochaře s 
přáteli a veřejností, uvedení knihy o jeho životě a práci. 
POUTNÍK V KRAJIN Ě PŘÍBĚHŮ - představení monografie o životě a díle malíře 
Miloše Šimurdy. Večerem provází Tomáš Mikulaštík. Hudba: cimbálová muzika 
Jasénka 
NEJEN O MÁCHOVSKÝCH KOLÁŽÍCH - setkání s básníkem, výtvarníkem, 
editorem a šéfredaktorem časopisu Arteterapie Miroslavem Huptychem. Večerem 
provází Pavel Kotrla. 
K. H. MÁCHA: SLAVNÉ TICHO PANOVALO - melodram k 200. výročí narození 
Karla Hynka Máchy v podání Divadla hudby a poezie Agadir. 
 
Cestopisné: 

EDUARD INGRIS - Z PERU DO POLYNÉSIE  - beseda o plavbě slavného 
cestovatele, autora písně „Teskně hučí Niagara“. Akce doplněna ozvučeným 
filmem. Večerem provází Nina Ingris. 
BRAZÍLIE – K ŘÍŽEM KRÁŽEM POD JIŽNÍM K ŘÍŽEM - cestopisná beseda s 
Liborem Burešem. Večer doplněn promítáním fotografií. 
DO JARNÍHO HIMALÁJE, RIA DE JANEIRA, ETIOPIE S „EXP EDIČNÍ 
KAMEROU “ - „Expediční kamera“ je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, 
divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Večerem provází RNDr. Jiří 
Homolka. 
HELAMBU: KRAJ NA KONCI CEST - 1. díl trilogie „Nepálské šestinedělí“ 
s Janem Plškem - misijní trek v oblastech, kam bílá noha nevstoupila. 
BRAZÍLIE - TAM ZA VODOU JE AMAZONKA - 2. část cestopisné besedy 
„Putování brazilskou Amazonií“, doplněna promítáním fotografií. Večerem provází 
Libor Bureš. 
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POKLADY V TEMNOTĚ SKRYTÉ - 2. díl trilogie „Nepálské šestinedělí“ s Tsering 
a Kiran (kmen Sherpa). Tsering se svým manželem Kelsangem vybudovala dětský 
domov HIMALAY PEACE HOME v Káthmandú, kde poskytují lásku, péči a 
vzdělání himalájským dětem. 
LANGTANG - 3. díl trilogie „Nepálské šestinedělí“  s Janem Plškem. Trek do 
překrásného národního parku Langtang. 
VZPOMÍNKY NA NEPÁL - beseda se známým cestovatelem, fotografem a 
spisovatelem Zdeňkem Thomou. Večer doplněn promítáním fotografií. 
EDUARD INGRIS – NÁVRAT Z TAHITI DO PERU - pokračování besedy o 
plavbách na vorech Kantuta I a Kantuta II slavného cestovatele, autora písně 
„Teskně hučí Niagara“. Akce doplněna ozvučeným filmem. 
ČILE PO CHILE SE SOUBOREM VSACAN II  - s Oldřichem Štroblíkem o účasti 
cimbálové muziky a tanečníků Vsacanu na oslavě k 200. výročí nezávislosti Chile. 
RALLY DAKAR – NEJT ĚŽŠÍ ZÁVOD SVĚTA - podruhé v cíli jihoamerické rally, 
16 dnů a 9 500 kilometrů…O tom všem s Viktorem Chytkou 
CESTOVNÍ MEDICÍNA - beseda s MUDr. Martou Orolinovou o tom, jaká rizika 
nám hrozí na cestách a jak jim předcházet. 
 
 
Historie: 

NEKEŠOVÉ Z LANDEKA  - beseda s historikem Davidem Valůškem o 
šlechtickém rodu, jehož členové náleželi k důležitým aktérům jednoho 
z nejzajímavějších období dějin města Vsetína na přelomu 16. a 17. století 
KTERAK ALBRECHT Z VALDŠTEJNA NA MORAV Ě K PENĚZŮM PŘIŠEL - 
beseda s historikem Davidem Valůškem tematicky navazuje na příběh rodu 
Nekešů z Landeka, jehož poslední dědička a majitelka Vsetína Lukrecie Nekešová 
se stala manželkou Albrechta z Valdštejna 
PORTÁŠI - sbor zemských portášů byl jedinečnou bezpečnostní institucí působící 
na východní Moravě od 17. do 19. století. Historik David Valůšek přiblíží fungování 
portášského sboru a jeho vývoj v průběhu staletí a představí životní osudy portášů 
na příkladu Josefa Kuropaty. 
INTERBRIGADISTA A LETEC JAN FERÁK Z ÚSTÍ U VSETÍNA (1913-1942) 
ZPOVĚĎ DOBRODRUHA - nimbus záhad a neuvěřitelných historek, které 
obestírají tohoto muže, se podařilo vysvětlit a uvést na rozumnější míru teprve 
nedávno. Přestože se podařilo smýt nános pábení, není Ferákův skutečný život, 
tak jak jej ukazují strohé úřední záznamy, o nic méně zajímavý. 
INTERBRIGADISTA JOSEF TRLICA Z ÚSTÍ (1908-1941) P ŘÍBĚH ODVAHY, 
ZRADY A POMSTY - dne 7. 11. 1941 bylo v Brně v Kounicových kolejích 
zastřeleno 8 odbojářů ze Vsetínska a Valašskomeziříčska. Na prvním místě byl 
v seznamu popravených uveden Josef Trlica,  s nímž si osud nepěkně zahrál. 
OD KŘIVÁKŮ K PŘÍBORŮM - vznik i zánik nožířství ve Vsetíně. Večerem provází 
historik David Valůšek. 
PŘÍCHOD VALACHŮ NA VÝCHODNÍ MORAVU - mýtus nebo realita? Večerem 
provází historik David Valůšek. 
CO V ARCHIVU NENAJDETE…  - osobní vzpomínky rodilých Vsetíňanů. 
Pořadem provází Jana Rokytová. Ve spolupráci s Tilií,  za hudebního doprovodu 
Muzygy Harafica 
VÝROBA NÁBYTKU VE VSETÍN Ě - byl Vsetín nábytkářskou velmocí stejně jako 
Zlín obuvnickou? Večerem provází historik David Valůšek 
 
Různé: 
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CO CHCETE VĚDĚT O FACEBOOKU A BÁLI JSTE SE ZEPTAT  - vše o 
Facebooku s Olgou Biernátovou 
 (NE) ZÁVISLOST V MÉM ŽIVOTĚ - Igor Semjatič, původem ruský Žid, propadl 
beznadějně drogám. Vidina nového života ho zavedla do Izraele, kde po těžkém 
zkoušení nalézá pomoc v malé komunitě a sám začíná v tomto zařízení pomáhat 
druhým. Rut Semjatičová studovala medicínu v Praze, o problematiku drogové 
závislosti se zajímala. V Izraeli se setkává s Igorem, který se po čase stává jejím 
manželem. 
JAK SE ŽIJE CIZINCŮM V ČR - co víme o lidech, kteří se snaží začít nový život 
v naší zemi?  Co je přimělo opustit svůj domov? S čím se potýkají cizinci u nás? 
Večerem provází Eva Dohnalová. 
JSME VE VESMÍRU SAMI?  - astrofyzika hledá odpověď na odvěkou otázku. 
Večerem provází P. Pavel Gábor 
PAMĚŤ A VĚK – beseda s Ing. Danuší Steinovou, předsedkyní české společnosti 
pro trénování paměti a mozkového joggingu 
ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ? ALE ANO! – přesvědčí váš Aleš Cibulka a Vladimír Hron. 
DEN SENIORŮ 2010 - tentokrát v country stylu s kapelou Gympleři a ukázkami 
country tanců. 
VALAŠSKÉ VELIKONOCE - zdobení vajíček, pletení pomlázky a další valašské 
velikonoční zvyky a tradice. Hudba: ženský pěvecký sbor Karlovjanky. 
VALAŠSKÉ VÁNOCE - přiblížení tradičních valašských zvyků a obyčejů v období 
Vánoc, podbarveno vánoční hudbou 
NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE … - předvánoční čtení, tvoření, hudba. Za zvuku 
vánočních příběhů a melodií si vyrobíme něco krásného na stromeček 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - jak to všechno začalo… 
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2010 - nultý ročník nové celostátní akce navazuje 
na Březen – měsíc knihy a Březen - měsíc internetu, akce zaměřené nejen na 
čtení. Proběhnou v hlavní budově Masarykovy veřejné knihovny na Dolním 
náměstí a na dětských odděleních. 
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - v tomto březnovém týdnu (15. - 21. 3. 
2010) se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou 
prostřednictvím stovek akcí. V rámci tohoto týdne proběhne v naší knihovně                                                                                         
přednáška o trénování paměti v pondělí 15. března, od 15:00 hodin. 
DRAČÍ POHÁDKY - účinkuje – loutkový soubor Čmukaři z Trutnova. Představení 
je  vhodné pro děti od 5ti let 
DIVADLO S BUBU  – divadelní představení na ukončení prázdnin. 
TÝDEN KNIHOVEN 2010 – 14. ročník celostátní akce Týden knihovne, letos 
s mottem „ Knihovna pro všechny“ 
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA - slavnostní vyhodnocení městského kola literární 
soutěže O poklad strýca Juráša 
 
Zvuková knihovna: 
Vzpomínky na Josefa Sousedíka 
Jak se dělá med 
Komponovaný porogram zpěvu a čtení 
Beseda s místostarostkou I. Táborskou 
Tajemné zvuky a vůně Asie 
Mozaika postřehů z Ameriky 
Zážitky z cest 
Vánoce s Malou Jasénkou 
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Senior klub Luh: 
Putujeme po svaté zemi – průvodce JUDr. Libor Bureš 
Kláštery na panství vsetínském – průvodce Antonín Kuběja 
Vypěstovat jablka vlastní nebo nakoupit? – přednáší Ing. Věra Stradějová 
Cestujeme za poznáním – Porýní – Německo – průvodce Oldřích Duda 
Májové melodie s poezií – s B. Švecem a Tilií 
Historií vsetínských zámků – provází Antonín Kuběja 
Cestujeme za poznáním – města východní Evropy – průvodce Ing. Josef Pelc 
Cestujeme za poznáním – Italská Umbrie – provází Alois Štrbík 
Paměť a věk – přednášejí Helena Gajdušková a Marie Pokorná 
Vánoční melodie při kávě – uvádí Bohumil Švec 
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Příloha č. 6 
Vzdělávací aktivity pro ve řejnost 

 
Vzdělávání v rámci projektu Ženy a muži v komunitní kni hovn ě (OP LZZ – 
Sociální integrace) 

− Počítačové kurzy pro veřejnost (akreditované) – 40, 80 hodinové, 
kombinované, využití e-learningu 

− Jazykové kurzy 
− Tematické kurzy a psychosociální výcvik 
− Vytvoření, vzdělávání týmu dobrovolníků kampaně RP 
− Konference mateřských center 
− Dotazníkové šetření pro zaměstnavatele 

Podrobnější informace v příloze č.2 
 
Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty 

- Aktivity IPRM 
Spolupráce se žadatelem při zpracování projektové žádosti v systému 
Benefit pro vlastníky bytů Tyršova, Vsetín 
Individuální konzultace s potenconálními žadateli 

− Spolupráce s Centrem na podporu  integrace cizinců Zlínského kraje 
Zajištění výuky PC kurzu 
Spolupráce při výuce jazyka českého 
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Příloha č. 7 
Akce pro mládež, Komunitní klub 

Výběr: 
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ – tvoření originálních šperků z Fima 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – velikonoční dekorace 
ORIGINÁLNÍ PROSTÍRÁNÍ – výroba prostírání 
Velkonoční zajíčci a kuřátka – tvoření z vlny 
MRAMOROVANÁ VAJÍČKA – velikonoční vajíčka pomocí mramorovací techniky 
NOC S ANDERSENEM - nocování v knihovně plné her, četby a zábavy 
Tvořivá dílna – kolíčky, vařečky, květináče – tvoření s nakladatelstvím Anagram 
DEN ZEMĚ – malování v parku 
MLADÍ MLADÝM – akce na začátek prázdnin, kde se představili mladí umělci ze 
Vsetína 
FIMO – šperky a ozdoby s polymerové hmoty FIMO 
MALOVÁNÍ NA KAMENY – berušky, kytičky, chobtnice a jiné vznikali pomocí 
temperových barev na kamenech 
KERAMIKA BEZ KRUHU – tvoření ze samoschnoucí homty 
ZDOBENÍ PAPÍROVÝCH TAŠEK – tvorba dárkových tašek 
VÝROBA ZÁLOŽEK – výroba originálních záložek do knihy 
MÁCHOVSKÉ VARIACE – v roce 2010 bylo výročí K. H. Máchy a společně se 
ZUŠ Vsetín jsme tvořili – hrady a zříceniny, pohledy z okna, portrét K. H. Mácha, 
koláže 
VÁNOČNÍ ČTENÍ A TVOŘENÍ – výroba vánočích ozdob 
 
Exkurze – školy  
15. 3. MŠ Rokytnice 
23. 3. SOŠ Turkmenská 
4. 5. SPSŠ Vsetín 
24. 6. ZŠ Rokytnice 
27. 9. J. Sousedíka 
12. 10. ZŠ Karolínka 
18. 10. SZŠ Vsetín 
19. 10. SZŠ Vsetín 
19. 10. MG Vsetín 
 
Seminá ře pro školy  
22. 1. Za pohádkou do knihovny 
15. 2. Hrady a zříceníny – K. H. Mácha 
3. Humor v literatuře 
3. Máchovské variace 
27. 4. Exlibris 
29. 4. Hororová literatura 
20. 5. Pohledy z okna – malování jarní krajiny 
27. 5. Etiketa 
28. 6. Jak vzníká knížka 
20. 12. Vánoce ve světě 
 
 
 


