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1. Úvod  

Občané města Vsetína už zjistili, že v knihovně se dají nejen půjčovat 
knihy, ale že sem mohou zajít i na cestopisnou besedu, zahrát si hry 
(společenské i na počítači), absolvovat zde velmi levně nebo zdarma 
vzdělávací kurzy, surfovat nebo pracovat na internetu nebo jen tak 
posedět a popovídat s přáteli.  
 
Mnoho lidí říká, že „se nečte“. Z naší knihovnické zkušenosti vyplývá, že 
se čte, ale i čtenářství doznalo velkých změn. Starší generace stále dává 
přednost knihám. Mění se však čtenářské návyky dětí: Děti žijí v rychlé 
době, proto dávají přednost zkratkovitým textům a nečtou již tolik knihy a 
časopisy, ale stručné texty na počítačích, tabletech, chytrých telefonech. 
Je proto potřeba vyjít vstříc i mladým čtenářům a akceptovat, ale i 
kultivovat jejich zájmy. Proto také usilujeme všemi způsoby (soutěže, hry, 
komiksy) přivádět děti k četbě. Knihovna chce vycházet vstříc všem 
generacím, a proto se snaží být moderní i konzervativní – můžete si zde 
půjčit čtečku elektronických knih, stejně jako encyklopedie, mapy, 
průvodce, časopisy, noviny, zábavné knihy, povinnou školní četbu, 
hudební CD i audioknihy, ale i společenské hry nebo zábavné tematické 
kufříky.  
 
Vsetínská knihovna zaměřila v posledních letech svou pozornost na 
seniory, neboť senioři byli vnímáni jako okrajová společenská skupina, 
která již nemá pro společnost žádný ekonomický přínos. Cílem knihovny 
bylo nejen podpořit tuto skupinu a nabídnout jí tradiční i nové služby, aby 
se mohli cítit jako rovnoprávní členové komunity, ale také zlepšit PR stáří, 
stárnutí, starší generace.  
 

Kromě seniorů jsou početně výraznou 
skupinou čtenářů také děti a mládež. 
Pro děti jsou připravovány během 
roku programy, které akcentují četbu, 
literaturu, mají nenásilně výchovný, 
motivační a vzdělávací podtext. 
 
MVK  měla do roku 2012 tři sídlištní 
pobočky, zaměřené trvale především 
na práci s dětmi. Průběh celého roku 

2012 byl poznamenán snahou vedení města i knihovny tato tři dětská 
oddělení zachovat, neboť trávnická knihovna dostala po 40 letech 
existence výpověď a bylo třeba nají náhradní prostory (nebo knihovnu 
zrušit). 
 
Po dlouhém hledání se ke konci roku řešení našlo: Bylo rozhodnuto, že se 
vybourá blok čtyř kanceláří na Dolním náměstí, lidé z kanceláří se 
částečně sestěhují do stávajících kanceláří a knihovně byly přiděleny 
navíc dvě místnosti – jedna o patro výše a jedna o patro níže – a sklady ve 
sklepě. Koncem roku bourání začalo a začátkem roku 2013 se  slavnostně 
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otevřelo nové – byť menší, ale velmi pěkné – dětské oddělení v nové 
budově.  
 
Dětské oddělení v knihovně na Dolním náměstí  chybělo od počátku její 
existence v těchto prostorách. V současné době je tedy nabídka služeb 
knihovny pro celou rodinu na jednom místě kompletní.  

 
Z uvedeného vyplývá, že rok 2012 byl velmi 
náročný. Tento problémový rok se nám 
podařilo zvládnout díky pochopení města 
Vsetína, které se rozhodlo zachovat 
všechny tři dětské knihovny a uvolnilo na 
rekonstrukci peníze, a také díky 
maximálnímu nasazení týmu knihovny, který 
pracoval velmi obětavě a bez oddechu i při 
sníženém rozpočtu knihovny, neboť 

stěhovací práce probíhaly vesměs svépomocí.  
 
V roce 2012 se ve spolupráci s městem začal řešit další palčivý problém – 
a to webové stránky Turistického informačního centra, které jsou již delší 
dobu vnímány jako nevyhovující, ale na jejich novou podobu chyběly 
finance. Díky úspěšnému česko slovenskému projektu, na kterém 
participuje město Vsetín s Dolným Kubínem, se i webové stránky „íčka“ 
dočkají v příštím roce nové podoby. 
 

2. MVK v roce 2012 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. Dotace v roce 2012 byla 2 256 000,- Kč. Změnou je 
v letošním roce odtržení Poličné a Krhové od Valašského Meziříčí, takže 
v roce 2013 se z poboček meziříčské knihovny stanou samostatné obecní 
knihovny, s nimiž bude uzavřena smlouva o zajištění regionálních služeb. 

3. Kalendá ř významných událostí 2012 

Knihovna v lednu spoluorganizovala se ZŠ Integra a Salesiánským 
sdružením Vsetín, o.s., „Tříkrálový karneval tentokrát s Krtkem“.  
Během školního roku 2011/2012 se knihovna v rámci již osvědčené 
literární soutěže pro děti školního věku „O poklad strýca Juráša aneb 
Český rok – Duben intenzivně zaměřila na dětského čtenáře. Literární 
klání je součástí celorepublikové akce „Kde končí svět“, kterou vyhlásilo 
„Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR“. Soutěž je tříkolová.  
 
2. února se stali novodobými rytíři řádu čtenářského vsetínští prvňáčci. 
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Vsetínští prvňáčci (243 žáků z 13 prvních tříd ze 6 vsetínských základních 
škol) vyrazili mrazivého rána do kina Vatra, kde byli slavnostně pasováni 
do řádu čtenářského. 
Žáci si odnesli vlastní čtenářský průkaz do knihovny, který jim zajistí 
registraci v knihovně.  
 

Knihovna nezapomíná ani na své stálé 
a početné uživatele – seniory.  
V 1. pololetí opět započal 
Akademický rok pro seniory (ARS) . 
V rámci cyklu  ARS proběhl březnový 
modul – PC – základy práce 
s počítačem.  
V letošním roce úspěšně pokračovala 
Virtuální univerzita t řetího v ěku.   
 

 
Březen – měsíc čtenářů (BMČ) vyhlásil Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP). V centru zájmu byli opět čtenáři a čtení ve všech 
podobách. Cílem akce BMČ v duchu motta  Sladký život s knihovnou  
bylo propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, 
četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět. 
V Týdnu čtení aneb „ Čtení sluší každému“  (5. – 9. březen) četly 
vsetínské knihovnice dětem ve vsetínské nemocnici na pokračování 
z knihy Pohádky skřítka Medovníčka, příběhy Macha a Šebestové, Deník 
malého poseroutky, Potulný rytíř aj.  
Zajímavou akcí bylo i čtení s rodilou mluv čí v anglickém jazyce se 
studenty gymnázia.  
Aktivity Týdne čtení byly rozmanité. Starostka města Vsetína Iveta 
Táborská četla dětem v dětských půjčovnách – např. v rámci besedy Jarní 
čtenovánky přečetla dětem pohádku. V trávnické knihovně bylo společné 
čtení propojeno s besedou Můj nevidomý kamarád .  
Během celého týdne byly v centrální půjčovně pro dospělé prezentovány 

čtečky a audioknihy.  
8.3. četly knihovnice klientům 
Charity na téma „Jarní nálada“. 
V měsíci březnu se v celé České 
republice oceňovali nejlepší či 
nejvěrnější čtenáři. Akci vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP) ve spolupráci s 
firmou Skanska a zapojila se do ní  
v rámci Zlínského kraje i vsetínská 
knihovna. 

15. března byla ve Vsetíně za nejvěrnější čtenářku vsetínské knihovny 
vyhlášena paní Marta Hrachovcová.  
Paní Hrachovcová si vypůjčí a přečte 15 knížek za měsíc a je registrována 
v knihovně od roku 1958. Byla profesí učitelka a knihy jsou její velikou 
celoživotní vášní. Pan místostarosta P. Kořenek popřál vítězce hodně 
zdraví a dobrého čtení. 
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Další významnou událostí tohoto dne bylo slavnostní setkání  - 
vyhodnocení 3. ročníku soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu 
Vsetín.  
Speciální pozornost MVK Vsetín věnovala v březnu zrakově postiženým. 
Zvuková knihovna na Trávníkách nabídla tradiční, ale nově pojatý 
komponovaný program hudby a čtení v provedení pěveckého sboru 
Masarykova gymnázia Vsetín, pod vedením PaedDr. H. Kaločové, ve 
kterém studenti přečetli ukázky ze své oblíbené knihy a zazpívali. 
 
V rámci kampaně „Březen – měsíc čtenářů“ bylo významným počinem  
Literární jaro.  MVK Vsetín ve spolupráci s MG Vsetín připravila cyklus 
autorských čtení a literárních besed se spisovateli, který se uskutečnil ve 
vsetínské knihovně a v MG Vsetín. Úvodní beseda   
byla věnována české básnické osobnosti Jiřímu  Žáčkovi. Program 
připravila PaedDr. H.Kaločová se studenty MG Vsetín.  Vsetínská 
veřejnost měla možnost osobního setkání  v knihovně např. se 
spisovatelkami  K.Tučkovou, R.Denemarkovou, M. Pilátovou  
a astrofyzikem J. Grygarem. Dalších setkání např. s M. Hilským,  
M. Horáčkem, B. Rychlíkem, J. Petákovou, která proběhla v Masarykově 
gymnáziu, se kromě studentů MG Vsetín  zúčastnila i vsetínská veřejnost. 
Důležitou součástí projektu Literární jaro byla i výtvarná soutěžní výstava 
kreseb studentů a žáků vsetínských škol. 
Podpora čtenářství se projevila i nově zavedenou akcí Čteme spole čně 
se vsetínskými osobnostmi.  Zahajovací čtení proběhlo právě v rámci 
kampaně „Březen – měsíc čtenářů, Týden čtení “. Vždy první středu 
v měsíci se v knihovně společně čte nahlas se vsetínskými osobnostmi. 
Četlo se již např. z anglické literatury, z díla K. Čapka, české poezie, 
dobrodružné literatury, „dovolenkové“ literatury, vánoční literatury aj. 
Podporu čtenářství opět doplnila skvělá výstava fotografií “Čtení sluší 
každému“ a „Vládci slov“.  
   
Knihovna se opět zapojila do Národního týdne trénování pam ěti  
(NTTP), který již tradičně organizuje Česká společnost pro trénování 
paměti a mozkový jogging. Národní týden trénování paměti proběhl v ČR 

od  12.3.2012 do 18. 3. 2012. 
 
V pátek 30. března se malí návštěvníci měli 
možnost zapojit do celorepublikové akce 
s mnohaletou tradicí Noc s Andersenem . 
V letošním roce nocovalo v K klubu 23 dětí 
a v dětské knihovně na Trávníkách 10 dětí. 
Program noci byl velmi pestrý a děti jsou 
nocováním v knihovně nadšeny.  
 

 
V dubnu se knihovna zúčastnila již tradiční celoměstské akce Den Země 
v Panské zahradě.  U stánku knihovny bylo stále živo.  Děti z MŠ a ZŠ se 
zúčastnily programu „P říroda-um ění-řemesla“.  
 
V dubnu opět započal seriál Turistických vycházek senior ů, jejich 
přátel a p říznivc ů knihovny s Mgr. M. Drlíkem. 
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V dubnu 2. – 18. 4. měla  MVK zapůjčeno 5 iPadů a představovala jejich 
možnosti v praxi, a to  na 3 sídlištních dětských půjčovnách, v centrální 
půjčovně a v Komunitním klubu v knihovně na Dolním náměstí.  
 
Měsíc duben je spjat s nejvýznamnějšími církevními svátky v roce,  
s Velikonocemi. Velikonoce jsou pro nás důležité i svými valašskými zvyky 
a obyčeji. 
V Informačním centru, kde se tradičně  akce Valašské Velikonoce  
konala, si mohli návštěvníci vyzkoušet velikonoční tvoření – např. pletení 
pomlázky, zdobení vajíček aj.  
Během velikonočních prázdnin (6. 4.) byly připravené speciální akce pro 
děti.  
 
V květnu MVK Vsetín oslavila 20. narozeniny zvukové knihovny . 
Knihovna uspořádala slavnostní koncert ve spolupráci se ZUŠ ve Vsetíně. 
 
10. května proběhlo v rámci projektu Rozmanitost nás spojuje literární 
setkání v Turčianské knižnici  v Martine. Cílem tohoto setkání byla 
prezentace české prózy a poezie, kterou představili literáti Jakub Chrobák 
a Pavel Kotrla. Akce se zúčastnila ředitelka MVK Vsetín a vsetínské 
knihovnice. 
 
Měsíc červen je věnován zejména aktivitám pro děti.   
1.června – Mezinárodní den d ětí  -  připravily dětské sídlištní knihovny 
pro děti speciální programy. 

21. června do vsetínské knihovny zavítala spisovatelka literatury pro 
děti paní Iva Procházková. Interaktivní besedy se zúčastnili žáci 3. tříd 
vsetínských škol. I. Procházková jim četla ze své knihy Kryštofe neblbni  

a slez dolů!, která je určena právě této věkové 
skupině. Po besedě si mnoho dětí přišlo pro 
spisovatelčin podpis. 

Ve dnech 11. – 28. 6. se uskutečnil výprodej 
vyřazených knih  za jednotnou cenu 
v Informačním centru. 
 
28. 6. proběhla závěrečná Konference česko 
– slovenského projektu  za přítomnosti 
místostarosty Mgr. P. Kořenka, slovenských 
partnerů  
a vsetínské veřejnosti.  
 
Den před koncem školního roku jsme přivítali 

prázdniny s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Akce z projektu „Prázdninová 
knihovna“  otevřela pestrou prázdninovou nabídku pro děti a mládež, kteří 
tráví své volné dny  ve Vsetíně.  
Knihovnice MVK Vsetín se aktivně zapojily do programu Templářských 
slavností (neděle 19. 8.) čtením pro děti a jejich doprovod. 
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Letní prázdninová sezona se odráží především v turistickém informačním 
centru. Návštěvníci – turisté využívali hojně služeb  TIC - zejména 
půjčování kol. Celoroční samozřejmostí je poskytování turistických 
informací a možností zakoupení vstupenek na kulturní akce. 
 
Pestrý podzim s knihovnou – vzd ělávání i zábava 
Po prázdninové sezoně přichází vsetínská knihovna s bohatou podzimní 
nabídkou, z jejichž vzdělávacích akcí si vybere každý. 
Od září jsme aktualizovali nabídku pro školy a školní družiny . Témata 
pro studenty, žáky i jejich učitele zdaleka nekončí jen u literatury a čtení, 
ale také mimo jiné seznamují s regionem, databázemi, knihovnickými 
lekcemi či lekcemi informatiky. 
S nástupem podzimu a začátkem školního roku knihovna spustila 
vzdělávací programy projektu Komunitní knihovna ve Vsetín ě jako 
centrum dalšího vzd ělávání  (ESF- IPo – oblast 3.1, OP VK) z oblasti 
lidských práv, ekologie, odpovědného přístupu k financím, zdravého 
životního stylu, ekonomicko-právního povědomí, ochrany spotřebitele, 
prevence kriminality, šikany a násilí, vztahu k regionu, dobrovolnictví nebo 
znalosti ve vztahu k médiím. 
 
Dne 2. října od 14 do 16 hodin se na Dolním náměstí před budovou 
knihovny uskutečnila akce s názvem „Musím se stále hodn ě učit“,  
zaměřená na další občanské vzdělávání dospělých. Na programu byly 
testy a kvízy, poradenský stánek týkající se rodinných financí a dalších 
oblastí občanského života, soutěže, dětský koutek. Hrála kapela Country 
Karma ze Zlína. 
Akce proběhla v rámci realizace projektu Komunitní knihovna ve Vsetíně 
jako centrum dalšího vzdělávání financovaného z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
V měsících září a říjnu proběhl  kurz Trénování paměti a Počítačový kurz 
pro začátečníky v rámci Akademického roku (nejen) pro seniory , 
pokračovala VU3V a  turistické vycházky s Mgr. Milanem Drlíkem  
a cyklovyjížďky s Ing. Dušanem Andělem po zajímavých místech v okolí 
Vsetína. 
 
Vsetínská knihovna v rámci svých regionálních funkcí zajistila podzimní 
vzdělávání PC gramotnost i v obcích Janová a Liptál díky grantu Nadace 
Klausových. 
 
Čti, žij zdrav ě!  
Je slogan 16. ročníku celostátní akce Týden knihoven  (TK), kterou 
každoročně pořádají knihovny ČR ve spolupráci se SKIP ČR. Zástupci 
knihovny se zúčastnili Knihovnického happeningu v Písku.  V knihovně 
probíhaly v uvedeném termínu (5. – 11. 10. 2012): společná čtení, kurzy, 
besedy, kampaň, biblioterapie, kreativní dílny pro děti. V TK  proběhl Den 
seniorů aneb Srdce na dlani (3.10.). Akce byla hojně navštívená seniory, 
mezi kterými je tato akce velmi oblíbená pro svou přátelskou atmosféru. 
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Senioři se v podzimním semestru VU3V rozhodli studovat tématiku: 
Čínská medicína v naší zahrádce. První přednáška se uskutečnila  
10. října v rámci Týdne knihoven. 
Semestr v prosinci úspěšně ukončilo 31 studentek a studentů. 
 
Senio ři – účastníci turistických vycházek a cyklovyjížděk se setkali 
v knihovně na společném vzpomínání s fotkami.  
 
Nejen pro studenty, ale i pro knihovníky bylo zajímavé listopadové setkání 

s novinářem Martinem 
Komárkem na téma jeho knihy 
Bůh nezná budoucnost. 
 
Měsíc prosinec je i v knihovně 
naladěn vánočně. Aktivity 
Valašské Vánoce, váno ční čtení 
a vánoční dílna jsou toho 
dokladem. 
 
Nebývá zvykem v Kalendáři 
významných událostí uvádět 

odchod pracovníků knihovny do důchodu. Ovšem odchod paní Heleny 
Brettschneiderové  je důležitým mezníkem nejen v jejím osobním životě, 
ale po 38 letech její práce v knihovně, i pro MVK Vsetín. Paní 
H.Brettschneiderová  ukončila pracovní poměr k 31. prosinci 2012. Za její 
obětavou práci jí patří náš dík a trvalé přátelství.   
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4. Projekty 2012 

MVK Vsetín se účastní grantových programů vyhlášených v rámci fondů 
EU, Ministerstva kultury ČR, Městem Vsetín i nadacemi.  
 
Projekty     Kč 
Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR) 
- O poklad strýca Juráša aneb “Český rok - duben“ 

– kraj. kolo 
- Knihovna bez bariér X 
- Literární jaro 

27.000,00 
 5.000,00 

 
12.000,00 
10.000,00 

VISK (Ministerstvo kultury ČR) 
- VISK 3 - Budování Katalogu knihoven Vsetínska 
- VISK 9 - Harmonizace národních autorit s 

lokálními autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit 
národních a lokálních autorit 

111.000,00 
 42.000,00 
69.000,00 

 

Projekt Česká knihovna (Ministerstvo kultury ČR) 
-  nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české 
literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, 
děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných  

knihy 
v hodnot ě 

 7 200,00 

Fond kultury Zlínského kraje (Zlínský kraj) 
O poklad strýca Juráša aneb “Český rok - duben“ – 
kraj. kolo 

5 000,00 

Senio ři komunikují (Nada ční fond Livie a Václava 
Klausových)  

34.100,00 

Rozmanitost nás spojuje (Fond mikroprojekt ů 
Regionu Bílé Karpaty)  opera ční program 
„Program p řeshrani ční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007 - 2013 

EUR 
18.900,00 

Komunitní knihovna ve Vsetín ě jako centrum 
dalšího vzd ělávání (MŠMT -  ESF- IPO – oblast 
3.1, OP VK) 

3 058 087,98 

Zvýšení adaptability zam ěstnanc ů organizací 
působících v sekci kultura  
(projekt OP LZZ, výzva č. 33) Unie 
zaměstnavatelských svaz ů ČR: 
-    podpora de minimis ve výši     

373 578,43 

 
 
Bližší informace o projektu Rozmanitost nás spojuje viz příloha č. 1 
Bližší informace o projektu Další vzdělávání v Komunitní knihovně viz 
příloha č. 2 
Bližší informace o dalších realizovaných projektech – viz příloha č. 3  
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5. Základní činnosti knihovny  

• Akvizice, zpracování a zp řístupn ění informa čních pramen ů 
(fyzických dokument ů i elektronických databází, elektronických 
knih)  

 

• Knihovnické a informa ční služby: výpůjční služba, informační  
a bibliografická služba, zvuková knihovna pro zrakově postižené, 
zajištění přístupu k Internetu, elektronické on line služby (katalog, 
rezervace, prolongace,meziknihovní služby) 

 

• Komunitní činnost  (komunitní akce v partnerství s neziskovými 
organizacemi, besedy, soutěže, klubové akce, výtvarné dílny, 
programy pro děti, seniory, rodiny, nezaměstnané  a další cílové 
skupiny a další specifické akce) 

 
• Vzdělávací činnost  (přednášky, literární pořady, knihovnické  

a informační lekce, kursy, semináře, konference) 
 

• Služby turistického informa čního centra (pro turisty i domácí) 
 

• 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 informa čních služeb, tzn. p ředevším absen ční a prezen ční 
půjčování knih, časopis ů, hudebnin, hudebních nosi čů atd. Velký 
důraz MVK klade na zajišťování meziknihovní výp ůjční služby  (MVS). 
Uživatelé tuto službu velmi oceňují.  Knihovna se zaměřuje i na 
rozšiřování moderních služeb, které jsou spojeny s masivním nástupem el.  
technologií, např. propagace a půjčování elektronické čtečky. 
S příznivým ohlasem uživatelů knihovny se setkávají ON-LINE služby 
pro registrované čtenáře.  
Velmi užitečná a prospěšná je i donášková služba spojená s návštěvou ve 
vsetínských penzionech pro seniory. Knihovnice přináší požadované 
knihy, ale i osobní zájem a radost z rozhovoru nejen o přečtených knihách. 
Příznivý ohlas získaly akce na podporu čtenářství: 
- zavedení pravidelného společného čtení se vsetínskými osobnostmi, 

vždy první středa v měsíci 
- společné česko – slovenské čtení v rámci projektu Rozmanitost nás 

spojuje (pokračuje i po ukončení projektu) 
- pravidelné čtení ve vsetínských mateřských školkách. Čtení zajišťuje 

dobrovolník Jiří Zbranek. Reakce školek je následující: „Pana Zbranka 
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musíme moc chválit, má skutečně krásný přednes a děti jsou jako 
pěny.“ 

 
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) 

- CODEXIS – program umožňující vyhledávání v legislativních 
dokumentech (zákony, vyhlášky atd.) 

- Článková databáze Masarykovy ve řejné knihovny  – databáze 
obsahuje články excerpované z regionálních periodik 

- Internet , a to zejména přístupy do internetových databází: 

• Anopress –  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, 
Země světa, Fotobanka, Protext, Aktuální produkce ČTK (do září 
2012) 

Při zpracovávání bibliografických dotazů a rešeršních požadavků 
využívá MVK rovněž celou řadu volně přístupných elektronických 
zdrojů, jako např.  
• 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.) 

• Manuscriptorium  – systém shromažďující a zpřístupňující 
informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální 
knihovnou 

• Vysokoškolské kvalifika ční práce  – portál slouží jako národní 
registr závěrečných prací 

• Neziskovky  – obsáhlý server pro neziskový sektor 
• Valašské Athény  – slovník osobností východní Moravy 
• Medvik – systém pro vyhledávání informací z lékařského prostředí 
Z dalších jsou to např. DOAJ  (Directory of Open Access Journals), 
ERIC (Education Resources Information Center), PQDT Open aj. 

 
Internet je zpřístupněn pro uživatele na 44 počítačích  (Dolní nám. 30 + 1 
speciálně upravený počítač pro zrakově handicapované s TV lupou, 
skenerem a hlasovým výstupem, Luh 4, Rokytnice 4, Trávníky 5).   
 
 
Služby turistického informa čního centra 
Poskytování turistických i ostatních informací v turistickém informačním 
centru, prodej vstupenek, publikací a suvenýrů. 
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6.2. Další služby 

Komunitní činnost 
• komunitní aktivity (besedy, semináře, konference, setkávání 

zájmových skupin, turistické vycházky, cyklovyjížďky ) 
• zvuková knihovna pro zrakově postižené – knihovna Trávníky  
• Senior klub – knihovna v Luhu 
• klub Tillia  - tvůrčí setkávání v knihovně v Luhu 
• zapracování a zaučení dobrovolníků a praktikantů 
• programy v rámci projektů a jejich udržitelnosti 
 
Vzdělávací činnost 
• vzdělávací aktivity – celoživotní vzdělávání, projektové vzdělávací 

kurzy 
• možnost použití počítačů – program OFFICE (textový editor 

WORD, tabulkový  kalkulátor Microsoft Excel) 
• tematické kufříky 
 
Doplňkové služby 
• kopírování, tisk, pronájem sálu apod. 

6.3. Hlavní budova Dolní nám ěstí 1356 

 
Umístění knihovny v atraktivní budově a lokalitě je pro návštěvníky velmi 
vstřícné. Knihovna smysluplně využívá nejen prostory uvnitř, ale nabízí 
své služby i v prostoru před knihovnou. Pro tyto účely je využíván i stan 
knihovny. 
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 s regionálním oddělením.  Ve všech provozech 
knihovny mají uživatelé přístup k internetu.  
Nedílnou a využívanou součástí knihovny je společenský multifunkční sál. 
Součásti výpůjčních služeb MVK Vsetín jsou tři dětské sídlištní knihovny 
v Luhu, Rokytnici a na Trávníkách. V roce 2013 se dětská knihovna 
z Trávníků přestěhuje na Dolní náměstí. 

6.3.1. Turistické informa ční centrum (TIC)            

 
Turistické informační centrum 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.  
Turistické informační centrum zajišťuje on-
line prodej vstupenek na kulturní, sportovní  
a jiné akce v rámci ČR, Slovenska  

a některých států Evropy. 



 22

TIC Vsetín je držitelem certifikátu „Oficiální turistické informační centrum“, 
certifikované ČCCR - Czech Tourism a členem Asociace turistických 
informačních center v České republice. Zaměření TIC je zejména na 
podporu cestovního ruchu Zlínského kraje.  
 
Návštěvníci si mohou zakoupit z nápojových boxů malé občerstvení. Je 
zde k dispozici dětský koutek (Family Point). 
TIC má bezbariérový vstup. 
 
Nemalou část činností TIC tvoří také knihovnická činnost, jejíž součásti je 
prezenční  půjčování denního tisku, vracení knih a přístup k internetu. 
 
Další z činností informačního centra: 

• aktivní spolupráce s městem Vsetín na tvorbě turistických materiálů 
mikroregionu  

• intenzivní příprava podkladů pro zadání výběrového řízení  - nový 
web TIC 

• aktualizace Dynamické mapy města ve spolupráci s MěÚ Vsetín 
• aktualizace (textová, fotografická) internetových stránek turistického 

informačního centra www.vsetin.mic.cz  
• aktualizace (textová, fotografická) turistického portálu Zlínského 

kraje www.vychodni-morava.cz  
• aktualizace stránek TIC Vsetín na webu Czech Tourism – „Kudy 

z nudy“ 
• aktualizace stránek TIC Vsetín na Facebooku 

www.facebook.com/ic.vsetin  
• aktivní spolupráce na tvorbě turistických materiálů mikroregionu  
• aktualizace a sběr dat pro databázi kontaktů firem, služeb, 

organizací, institucí atd. 
• rozšiřování prodejního sortimentu ve spolupráci s lidovými výrobci 
• spolupráce s CPKP (výrobky označené „Vyrobeno v Beskydech“)  
• veřejný internet, tiskové a kopírovací služby 
• půjčování kol, trekkingových holí 
• výprodej vyřazené literatury  
• 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 
• součinnost při zaučování praktikantů a stážistů 
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Výsledky činnosti Turistického informa čního centra  
 
Informa ční činnost - 
celkem 2010 2011 2012 
Návštěvy, informace ústní 19308 19993 24072 
Návštěvy cizinci 496 615 1144 
Internet 7871 6797 6796 
Internet-cizinci 110 190 242 
Telefonické informace 2143 2302 2478 
Noviny-neregistrovaní 3867 3744 4591 
Family Point 0 1531 2447 

 
 
Prodejní činnost – tržby - 
celkem 2010 2011 2012 
Prodej turistických a jiných 
předmětů 153 386,00 158 925,00 144 200,00 
Provize z prodeje vstupenek  
T.Art, T.Pro, T.Portal a Eventim 49 281 36,00 61 075,00 58 641,36 

 
 
Knihovnické služby poskytnuté  
v informa čním centru – tržby - 
celkem 2010 2011 2012 
Registrace (jednorázová) 54 690,00 52 119,00 42 878,00 
Tisk z internetu 13 746,00 13 375,00 13 365,00 
Upomínky  - platba v Kč 3 915,00 810,00    705,00 
Kopírování – platba v Kč(Minolta) 7 047,00 5 590,00 5 071,00 
Půjčování kol a turistických holí 0 0 7 300,00 

 

6.3.2. Počítačová učebna „na galerii“ 

 
(nad informačním centrem) je využívána pro výuku počítačových kurzů, 
seminářů, vzdělávání a seznamování s novými programy. Vzdělávání se 
účastní různé cílové skupiny – knihovníci, senioři, nezaměstnaní, veřejnost 
atd. 

6.3.3. Centrální p ůjčovna 

 
„ Srdcem“ vsetínské knihovny je bezesporu centrální půjčovna. Denně ji 
navštíví průměrně 200 čtenářů, kteří si půjčí asi 1000 knih. Je místem, kde 
se mohou návštěvníci registrovat a díky čtenářskému průkazu využívat 
všech nabízených služeb jak centrální půjčovny, tak komunitního klubu, 
hudebního oddělení,  čítárny, studovny, regionálního oddělení  
a v neposlední řadě také dětských knihoven, které jsou ve Vsetíně na 
sídlištích v Luhu, na Trávníkách a v Rokytnici.  
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Novinka půjčování tematických kuf říků dospělým, která započala  
od ledna 2012, se osvědčila. Vybraná témata pro dospělé jsou: Zdravý 
životní styl, Česko ve sv ětě, svět v Česku a Trénování pam ěti.   
V 2. pololetí přibyly kufříky: Ekologie, Média a technologie, Zdravý 
životní styl 2, Právo, Region, Finance.  
Další novinkou, která čtenářům pomáhá při snadnější orientaci 
v knihovním fondu, je  zpracování seznamů knih podle tématiky.  
Zatím jsou zpracovány seznamy knih s touto tématikou: upíři, ženy ve 
světě, historické romány, severská krimi. 
Seznamy obsahují název knihy, autora a výčet dalších částí, které 
navazují na první díl toho kterého titulu. Seznamy jsou na půjčovně 
vyvěšené vždy vedle knih s danou tématikou. 
 
Pracovníci půjčovny zabezpečují  zavedené a oblíbené služby např.: 
meziknihovní výp ůjční službu  (MVS) -  o tuto službu zájem stále stoupá 
donáškovou službu   pro klienty domovů pro seniory ve Vsetíně, 
využití  služeb „knihovníka Artura“  – samoobslužného výpůjčního pultu 
(Self-Check) k zaevidování svých výpůjček, pracovníci půjčovny podávají  
informace o knižních novinkách  a titulech, které jednotlivá 
nakladatelství připravují k vydání, připravují nabídku bestseller ů 
v podob ě letáků  - pravidelně aktualizovaná nabídka 
nejžádanějších titulů vystavená ve stojanech vedle nových knih, 
tematické výstavky v p ůjčovně – např. „Za hranice všedních dnů 
s knihou od nás“, životní jubilea spisovatelů, regionální literární osobnosti, 
trvale udržitelný život aj., seznámení čtenáře s možností ovliv ňovat 
nákup knihovního fondu – na webu  www.mvk.cz, v rubrice Návrhy na 
doplňování knihovního fondu, předvedení názorné prezentace, jak 
pracovat se čtenářským kontem přes webové rozhraní. 
Využíván je také malý dětský koutek  v půjčovně 
V půjčovně je celkem 12 PC, z toho připojených k internetu pro uživatele  
6 PC. 

6.3.4. Komunitní klub, hudební odd ělení, čítárna a studovna  
s regionálním odd ělením 

 
Komunitní klub (KK) poskytuje služby návštěvníkům i neregistrovaným 
čtenářům a trvale se orientuje na skupinovou a individuální práci 
s mladými lidmi. KK splňuje náročné požadavky propojení klasických 
knihovnických služeb a aktivit pro místní komunitu. Konkrétním příkladem 
je zvýšená návštěvnost maturantů, kteří se zde připravovali na zkoušku 
dospělosti.  Poskytuje pro uživatele přístup na internet  (5 počítačů), 
přístup na internet pomocí technologie WIFI ; umožňuje tisk a využití 
kopírovací služby. 
Komunitní klub  slouží jako místo setkávání jednotlivců i zájmových 
skupin. Svou otevřeností prostoru propojuje aktivity pro dané cílové 
skupiny s přítomnými čtenáři. V dopoledních hodinách slouží K klub 
zejména k návštěvám škol, pro které jsou organizovány besedy, exkurze, 
besedy aj.  
Prostory KK slouží i jako místo výstav.  Např. v únoru zde prezentovala 
ZŠ Luh práce svých žáků na téma Masopust.   
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Příjemné prostředí, které dotváří atraktivní interiér, láká především 
v dopoledních hodinách rodiče s malými dětmi. 
Dětský koutek  má příjemnou atmosféru a svým umístěním v klidové zóně 
přímo vybízí k hrám a relaxaci.  
V prostoru KK je pohodlné posezení i poležení na „váledlech“, které 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.), mezigenerační 
setkávání aj.    
Z mnoha komunitně zaměřených akcí, které se v KK uskutečnily, jsou 
velmi výrazné tvůrčí dílny , např. Malované vajíčko, Dárek pro maminku, 
Kuličky z korálků vánoční přání a ozdoby aj. Tvůrčí dílny doplňujeme 
nabídkou literatury k příslušnému tématu, případně hlasitým čtením. 
Zajímavou aktivitou ve spolupráci se ZUŠ Vsetín a dětmi 
hospitalizovanými začátkem března na dětském oddělení vsetínské 
nemocnice bylo nejen čtení nemocným dětem v rámci Týdne čtení, ale  
i vytvo ření publikace  – ilustrací pohádky o Medovníčkovi. Děti nakreslily 
„svého skřítka“ a knihovna připojila pohádku o Medovníčkovi. Vytvořená 

kniha byla darována dětskému 
oddělení vsetínské nemocnice. 
 
Komunitní klub je určen především 
mladým lidem, proto jsme pro ně  
připravili Comics club „U mouchy 
CC“.  Všechny komiksy se do 
přestěhovaly do vyhrazených prostor  
v KK. CC U mouchy byl otevřen 
v lednu 2013. 
 

Hudební odd ělení  poskytuje služby zaregistrovaným čtenářům. Zaměřuje 
se především na nákup kompaktních disků (CD), Součástí fondu 
hudebního oddělení jsou noty, zpěvníky, knihy o hudebních skupinách  
a interpretech. Uživatelé  MVK využívají i možnosti přehrát si noty na 
klávesách. V hudebním oddělení MVK Vsetín jsou k dispozici dvě 
poslechová místa, kde si  čtenáři mohou  poslechnout cokoliv z nabídky 
CD půjčovny, tedy z 3597 CD a více než  40 000 soubor ů skladeb , písní  
a mluveného slova 
 
Čítárna disponuje cca 180 tituly časopisů, novin a regionálního tisku. 
Útulné prostředí čítárny s  výhledem na Dolní náměstí a historické budovy 
centra města zve k přečtení denního tisku a posledních čísel časopisů.  
 
Studovna poskytuje klidné zázemí pro samostudium a přístup k internetu. 
Knihovní fond studovny (encyklopedie, příručky, slovníky, sbírky zákonů 
aj.) je neustále prezenčně přístupný každému zájemci.   
V roce 2012 bylo zpracováno 8 rešerší. Tématika byla různá - od  Muzejní 
knihovny v kontextu českého knihovnictví s přihlédnutím na situaci  
v Moravskoslezském kraji až po Sexuální výchovu mentálně postižených. 
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Trvalý zájem je o půjčování čtečky , Proběhly prezentace audioknih  
a čteček v centrální půjčovně a na Dni bez bariér (20.9.2012), který 
probíhal v rámci Evropského týdne mobility ve Vsetíně. 

Studovna poskytuje informa ční a konzulta ční 
služby  jak faktografického, tak bibliografického 
rázu, s využitím různých zdrojů (knihy, katalogy 
knihoven, sbírky zákonů, Internet, Codexis  
a další databáze), informace pro neziskový 
sektor a o neziskovém sektoru,  
informace o Evropské unii aj. V oblasti 
bibliograficko-informa čních služeb  došlo ke 

změně v přístupu k databázím, kdy 31. 8. 2012 skončila smlouva  
o využívání služeb ČTK a nebyla již prodloužena (ukončení grantu). 
Kromě řady volně přístupných elektronických zdrojů má tedy MVK přístup 
do článkové databáze Anopress a do databáze právnických informací 
Codexis. K získání především regionálních informací lze využít článkovou 
databázi MVK a databázi regionálních osobností. 
 
Součástí studovny  je Regionální odd ělení MVK  - materiály o Valašsku  
a od valašských autorů. Fond regionálního oddělení je ve volném výběru.  
Pokračuje budování regionální databáze , která je dostupná  
z: http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/regionalni-osobno sti-10012/.  
Databáze má novou podobu, doplňovány jsou především informace  
o zdrojích, fotografie a další materiály, které se k osobnostem vztahují, 
nově je zavedena možnost vyhledávání v databázi, a to jak podle data 
narození osobnosti, tak podle klíčových slov. Práce na databázi bude 
pokračovat i v následujícím období.  
Osobnosti, u nichž si připomínáme kulaté výročí narození, jsou i nadále 
prezentovány na nástěnce a každý měsíce je jedna osobnost uveřejněna 
v Magazínu MVK. 

6.3.5. Spole čenský  sál   

Spole čenský  sál   je zařízen odpovídajícím moderním technickým 

vybavením. 
V sále probíhají kulturní akce, besedy, divadelní představení, konference  
a semináře, které organizuje MVK.  
Knihovna poskytuje sál neziskovým i komerčním organizacím k realizaci 
vzdělávacích a kulturních aktivit. 

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

Významným mezníkem v činnosti dětských půjčoven byla p říprava 
přestěhování d ětské knihovny  na Trávníkách do budovy na Dolním 
náměstí. Stěhování se uskutečnilo v lednu 2013, avšak vsetínská 
veřejnost, zejména malí uživatelé a jejich rodiče reagovali na zprávy  
o stěhování již s předstihem, proto došlo i k poklesu v činnosti tohoto 
oddělení. Spolupráce se školami a školkami probíhala v nezměněné 
podobě.  
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Jednou z velmi oceňovaných aktivit jsou besedy pro školy. Během besed 
se děti o tématiku živě zajímají, zapojují se. Besedy mají interaktivní ráz. 
Každoročně se obměňuje Nabídka akcí školám  a klade se důraz na 
současné společenské potřeby komunity.  
Mladí čtenáři v dětských půjčovnách se mohou zapojovat do celostátních 
soutěží a projektů, které pořádá SKIP ČR, např. Kamarádka knihovna, Už 
jsem čtenář - Kniha pro prvňáčka, Kde končí svět, Magnesia Litera, SUK 
aj, Výrazné aktivity jsou v dětských knihovnách v rámci Týdne knihoven  
a prázdnin. 
 
V roce 2012  se  uskutečnil již 8. ročník osvědčené dětské literární soutěže 
„O poklad strýca Juráša aneb Český rok - duben“  
Tématem soutěže byl  "Český rok". Každý měsíc v roce byl přidělen 
jednomu českému a moravskému kraji a pro Zlínský kraj bylo vybráno 
téma "Český rok - duben", do kterého se zapojili i vsetínští mladí autoři. 
Dětští literáti psali o Velikonocích, příchodu jara, veselém aprílu, ale  

i o každodenním dubnovém životě. 
Díla, která uspěla v místním kole, postoupila do kola 
okresního a krajského. Novinkou literární soutěže 
Kde končí svět byl výběr z nejlepších prací celé 
České republiky a z tohoto výběru byla sepsána 
kniha o českém roce pro děti v Malém Himaláji.  
Do letošního ročníku soutěže O poklad strýca Juráša 
bylo odevzdáno celkem 99 prací, z toho prózu 
zastupovalo 62 p říspěvků, poezii 24 p říspěvků  
a oblíbenou kategorií se stal také komiks, kam 
přispělo celkem 13 autor ů. 

12. dubna  se uskutečnilo vyhlášení vít ězů okresního kola v M ěk 
Rožnov p.R., MVK úzce spolupracovala s Měk Rožnov p.R. při přípravě 
slavnostního vyhlášení. 
26. dubna 2012 se uskutečnilo ve společenském sále MVK  vyhodnocení 
krajského kola  této soutěže. MVK Vsetín vydala sborník vítězných prací, 
který byl spolufinancován Zlínským krajem a Ministerstvem kultury ČR. 
Celkový počet prací v kraji byl 655. Ocenění převzalo také třináct dětí ze 
vsetínského okresu. 
Slavnostní vyvrcholení  a  ukončení projektu KDK SKIP ČR  „Kde končí 
svět“ se uskutečnilo1.6.2012 v Zrcadlové síní Národní knihovny v Praze. 
Proběhlo pasování dětí a dospělých do Řádu rytířů krásného slova. 
Vyslancem Zlínského kraje a současně okresu Vsetín byl žák ZŠ Zubří 
Lukáš Bill. 
 
Pracovnice  dětských  knihoven připravily pro děti řadu  čtenářských, 
literárních a výtvarných soutěží, výstav dětských výtvarných prací, 
kreativních dílen aj. 
 
Např. děti 1. stupně ZŠ získaly v dětských knihovnách informace k soutěži 
„Hledá se modrý tygr“.  Pořadatelé: Negativ – filmová společnost, ČT. 
Soutěž byla spojena s hodnotnými cenami (iPad, s aplikací vhodnou 
k animaci,  vzniknou 3 animované filmy podle vítězných příběhů, které 
odvysílá ČT+ budou na internetu + i ty budeš v televizi) 
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Další zajímavou aktivitou je vyhodnocení celorepublikové soutěže  
a projektu Už jsem čtenářem – knížka pro prv ňáčka, ve kterém dětské 
knihovny spolupracovaly se vsetínskými základními školami.  Po splnění 
kritérií projektu (absolvování několika akcí v knihovně) v červnu vsetínští 
prvňáčci získali knihu oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla  
Komu patří škola, kterou ilustrovala přední ilustrátorka, nositelka mnoha 
ocenění, Renáta Fučíková . 
Dětem knihy p ředaly knihovnice v d ětských p ůjčovnách v rámci 
červnových besed. 
 
Čtenáři z dětských knihoven měli možnost zapojit se hlasováním do 
ankety SUK o nejoblíben ější dětskou knihu.   
 
V lednu se tradičně knihovna připojuje ke spolupořádání Tříkrálového 
karnevalu , kde mají pracovnice dětských oddělení pro děti přichystané 
kvízy, tajenky, soutěže a omalovánky. 
 
U dětí patří mezi nejoblíbenější aktivity Noc s Andersenem , která probíhá 
tradičně na dětských odděleních i v knihovně na Dolním náměstí. Je to 
kouzelná noc plná pohádek, dobrodružství a soutěžení. 
 
Již zavedenou akcí pro vsetínské základní školy je akce Pasování 

prvňáčků na čtenáře knihovny. Žáci 1. 
tříd se sešli 2. února v kině Vatra, kde je 
pasovali starostka I. Táborská, 
místostarosta P.Kořenek. Na vytvoření a 
zajištění slavnostního programu se 
podílely pracovnice dětských půjčoven.  
 
Z široké škály akcí pro děti v rámci akce 
Březen – měsíc čtenářů je nutné zmínit 
besedy v Týdnu čtení – čtení paní 

starostky d ětem v knihovnách, čtení knihovnic v nemocnici aj. 
Zajímavou březnovou aktivitou na dětských půjčovnách byla beseda, 
kterou zajišťovalo nakladatelství THOVT.  
 
V březnu a dubnu proběhlo na dětských půjčovnách pokračování  projektu 
Celé Česko čte dětem - Škola naruby.  Smyslem této akce je propagace 
pravidelného předčítání dětem, čímž se podporuje čtenářská gramotnost 
dětí. Vyhodnocení proběhlo v září 2012. 
 
Během velikonočních prázdnin (6. 4.) připravily knihovnice pro děti řadu 
zajímavých akcí – např. Minigolfový turnaj, Velikono ční bludišt ě, 
Kreativní tvo ření. 
Knihovny pro děti připravily k jejich svátku (1. 6.) MDD opět různorodé 
aktivity: Kvízové odpoledne v knihovn ě, Filmový maratón, 
Fantazmánie . 
 
21. 6. proběhla ve společenském sále knihovny beseda se spisovatelkou 
Ivou Procházkovou,  která dětem zábavným způsobem představila své 
knížky. Zúčastnili se jí žáci 3. tříd vsetínských základních škol. 
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Během letních prázdnin navštěvovaly děti knihovnu za účelem nejen četby, 
ale také zde  tvořily, malovaly temperovými barvami, voskovkami a pastely, 
tvořily z modelovací  hmoty Fun Clay, účastnily se akce Chobotnice 
z korálových útesů, Prázdninového kvízu a soutěže Hurá na prázdniny. 
Dětské knihovny se zapojily do celorepublikových akcí spojených s koncem 
roku: Dny poezie, Den pro dětskou knihu.  

6.5. Přehled základních ukazatel ů 

 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 
Čtenáři 5 966 6 331 6 348 6 355 6 285  

Návštěvníci 144 417 141 728 147 880 155 293 158 125 

Výpůjčky 417 981 415 924 411 852 418 764 421 808 

 
Statistické údaje základních ukazatelů v roce 2012 jsou ovlivněny zejména 
plánovaným přestěhováním dětské knihovny na Trávníkách do prostor 
knihovny na Dolním náměstí. Od roku 2009 neustále roste počet 
návštěvníků knihovny a výpůjček. 

6.6. Zvuková knihovna pro zrakov ě postižené 

  

 

 
Zvukové knihy jsou 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 IX. 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.  

Zvuková knihovna pro zrakov ě postižené 2012 

Počet uživatelů zvukové knihovny        36 

Počet besed    9 

Počet výpůjček       6 036 
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6.7. Kulturní a vzd ělávací akce v roce 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.1. Akce pro d ěti 

Akce pro děti tvoří většinu aktivit pro veřejnost. Zahrnují jak akce pro školy 
a MŠ, jako např.  knihovnické lekce, besedy a přednáškové pořady, 
exkurze, tematické vycházky, soutěže, akce pro školní družiny a kluby, 
tvoření, tak také kvízy, autorská čtení  a další aktivity v odpoledních 
hodinách – pro děti v jejich volném čase. Akce se konají v dětských 
sídlištních půjčovnách. 
 
Příloha č. 4 „Pro děti“ 
 
 
 

            Kulturní a vzd ělávací akce v roce 2012  

pro dospělé 120 

pro mládež 51 

pro děti 340 

Celkem 511 

Vzdělávací a výchovné akce pro d ěti a mládež v roce 2012  

Druh akce Luh Rokytnice  Trávníky  K Klub  
Knihovnické lekce, 
informatika 4 13 7 12 
Komunitní akce 11 10 7 28 
Cyklus besed pro MŠ     24 22 4  
Tématické besedy 92 35 78 76 
Vzdělávání    27 
Školy - Specifické 
aktivity     
INTEGRA  30   
Základní škola Hovězí    3  
Senioři - Tilia 10    
Senioři – senior klub 9    
Specifické aktivity SONS   9  
Celkem 150  110 108 143 
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6.7.2. Akce pro mládež  

Jsou zaměřeny na informatiku, internet, využití databází, probíhají  literární 
semináře, společné veřejné čtení, exkurze žáků a studentů vsetínských 
ZŠ a SŠ, kreativní výtvarné středeční dílny aj. Akce probíhají v K Klubu na 
Dolním náměstí. 
 
Příloha č. 5 „Akce pro mládež, Komunitní klub“ 

6.7.3. Akce pro seniory 

Akademický rok, VU3V, klubová setkání atd. 
 
Příloha č. 6 „Senioři“ 

6.7.4. Akce pro dosp ělé 

Vzdělávací aktivity pro ve řejnost 
Vzdělávací aktivity v rámci projektů, počítačové kurzy,  vzdělávání  
ve spolupráci s dalšími  aj. 
 
Příloha č. 7 „Vzdělávací akce pro veřejnost“ 

Besedy a kulturn ě spole čenské akce 

Literární, cestopisné, různého zaměření, v Senior klubu v Luhu,  
ve zvukové knihovně atd. 
 
Příloha č. 8 „Besedy, přednášky a kulturní akce“ 

6.7.5. Koncerty, hudební programy 2012 

• Koncert – pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG –  
pod vedením PaedDr. Heleny Kaločové (zvuková knihovna Trávníky) 
• Vystoupení pěveckého sboru MG – pod vedením PaedDr. Heleny 

Kaločové (projekt Rozmanitost 
nás spojuje) 

• Koncert k 20. výročí založení 
zvukové knihovny – žáci ZUŠ 
Vsetín 

• Vystoupení hudební skupiny 
Dareband (projekt Rozmanitost 
nás spojuje) 

• Vystoupení hudební skupiny 
The Kitchen, Outsider, Jasénka  
(projekt Rozmanitost nás 

spojuje) 
• Vystoupení písničkáře D. Trličíka, hudební skupiny Ležérně a vleže 
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7. Knihovní fondy  

7.1. Nákup knihovního fondu MVK  

 

Složení p řírůstku Celkem 

Cirkulace 
pro knihovny 
okresu 

Město 
Vsetín 

Naučná literatura 2 553 711 1 842 
Krásná literatura 4 678       1 591 3 087 
Ostatní dokumenty   755  111    644 
Celkem 7 986 2 413 5 573 
 
 

 
 

Přírůstek

4 211
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MVK přírůstky 2011 - 2012 
Tematická skupina 2012 2011 
N 2 125 2 051 
B 3 250 3 134 
MN 418 468 
MB 1 482 1 520 
K 10 3 
el.dok. 1 1 
zvuk.dok. 701 806 
hudebniny 47 7 
obr.zvuk.dok. 6 1 
Celkem 7 986 7 991 
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Složení úbytku Celkem 

Naučná literatura 2 090 

Krásná literatura 2 878 

Ostatní dokumenty     854 

Celkem 5 822    
 
 
 
 

MVK - úbytky 2012 - 2011 
Tem.skup. 2012 2011 

N 1 418 2 009 
B  1 872  2 585 
MN  671  2 133 
MB  1 006  4 981 
K 1 5 
el.dok. 135 33 
zvuk.dok.  718  435 
hudebniny 0 2 
obr.zvuk.dok. 1 16 
Celkem 5 822 12 199 
 
 

Úbytek
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Částka na nákup knihovního fondu pro m ěsto Vsetín 

 
(knihy 1 052 551,- Kč; časopisy 204 605,- Kč; ostatní dokumenty 92 803,-  
Kč; celkem 1 349 959,- Kč), tj.  50,09 Kč na 1 obyvatele  
 
 
Přírůstek beletrie za město proti minulému roku - 348 knihovních jednotek, 
naučná literatura + 99, ostatní + 28 knihovních jednotek.  
Přírůstek celkem za město proti minulému roku - 5 knihovních jednotek.  
Celková částka na nákup knihovního fondu na obyvatele byla proti roku 
2011 nižší o 1,50 Kč, a to se promítlo do nižšího přírůstku.  
Úbytek oproti minulému roku -6 377 knihovních jednotek, úbytek je 
přiměřený, v roce 2011 vysoký úbytek z důvodu velké revize, která 
probíhá 1x za 10 let. 
 

MVK – přírůstky a úbytky v odd ěleních za rok 2012 

Oddělení 
Monografie 
přírůstek 

Monografie 
úbytek 

Ostat. 
dok. 
přírůstek 

Ostat. 
dok. 
úbytek 

Centrální 
půjčovna 3 367 3 194 2 2 

K klub, 
čítárna 
studovna 44 4 3 3 

Region 57 0 3 0 

Hudební 3 0 450 1 

Dětské Luh 420 328 0 0 
Dětské 
Rokytnice 538 732 11 74 

Dětské 
Trávníky, 
Zvukovka 490 675 175 717 

Metodika 2 1 0 0 
Informační 
centrum 0 0 0 0 

Cirkulace 
pro okres 2 302 32 111 59 

Ředitelna 6 0 0 0 

Ekonomické 1  0 0 0 

Katalogizace 1 0 0 0 

Celkem 7 231 4966 755 856 



 35

 
 
MVK – částka na nákup knihovního fondu  
na 1 obyvatele v roce 2012 a 2011 

 2012 2011 
Vsetín 50,09 51,69 
 
 

Částka na obyvatele
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Způsob nabytí – m ěsto Vsetín 
 Monografie  Ostatní dokumenty  

Nákup 4 745 629 
Dar 184    15 
 

7.2. 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 2011    44 979 kusů  

• rok 2012    49 696 kusů    

7.3. Katalogizace a tisk katalogiza čních lístk ů 

• v roce 2011 bylo zpracováno 5 411 záznamů na knihovní jednotky 
v počítačové podobě 

o tisk knižních lístků pro okres 8 562 
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• v roce 2012 bylo zpracováno 9 140 záznamů na knihovní jednotky 
v počítačové podobě 

o tisk knižních lístků pro okres 6 220 
Počet zpracovaných záznamů proti minulému roku + 3 729 titulů.Velký 
nárůst způsoben čištěním databáze monografií, kontrolou záznamů  
a jejich opravou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedice nově zpracovaných knih probíhala průběžně. Nové tituly se 
dostávaly k uživateli v rozmezí 1-3 týdnů. Do počtu zkatalogizovaných 
záznamů se promítly i opravy a slučování záznamů, proto je počet v roce 
2012 tak vysoký. 

7.4. Komentá ř k nákupu a zpracování knihovních fond ů  
a činnosti odd ělení katalogizace a akvizice 

• přidělen grant z VISK 9, název projektu Harmonizace národních 
autorit s lokálními autoritami MVK Vsetín a kontrol a duplicit 
národních a lokálních autorit , práce proběhly podle plánu, bylo 
zharmonizováno 5 595 jmenných autorit v databázi knih a ostatních 
druhů dokumentů 

• proběhla instruktáž pracovníků Městské knihovny Valašské Meziříčí – 
harmonizace autorit v Kp-win SQL pro Souborný katalog ČR – 24.4. – 
DR 

MVK – počet zkatalogizovaných záznam ů v roce 2012 a 2011  
 2012 2011 
Výměnný fond 9 140 5 411 

Zkatalogizované záznamy

1 272

3 949 4 217
5 016 5 478 5 644 5 411

9 140
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• průběžně byla čištěna databáze monografií, tj. kontrolovány neúplné 
záznamy, záznamy, které byly převedeny z dětských poboček  
a záznamy, které neměly odpovídající status 4, záznamy byly doplněny  
a aktualizovány, případně sloučeny 

• vytvořena anotovaná bibliografie propagující Severskou krimi literaturu 

 
• 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 doporučujeme, 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 

• výběr titulů a propagace knihovního fondu knihovny prostřednictvím 
upoutávek na stránce knihovny v rámci sociální sítě Facebook 
s pozitivní reakcí a účastí fanoušků knihovny 

 
• průběžně probíhala aktualizace a vyřazování knihovního fondu 

z jednotlivých půjčoven 
• organizace letního a zimního výprodeje opotřebovaných a vyřazených 

titulů z knihovního fondu MVK 
 
 
• pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České 

republiky a zasílání záznamů vytvořených v oddělení katalogizace 
prostřednictvím protokolu OAI-PMH, za rok 2012 přijato 8 958 
záznamů 

 
• metodická pomoc knihovně Muzea regionu Valašsko při katalogizaci 

knihovního fondu a přípravě na zasílání záznamů do Souborného 
katalogu ČR 

 
• byly poskytovány konzultace k problematice zpracování knihovního 

fondu ostatním knihovnám v okrese 
• 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 a katalogizace 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 
• konzultace k stahování autoritních záznamů přes klienta Z39.50 pro 

městské a profesionální střediskové knihovny okresu Vsetín 
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• průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu KP-
Win, KP-Win SQL 

 
 
MVK – jazyková skladba p řírůstků -  2012 
 
Převažuje čeština (5357), angličtina (139), slovenština (24), němčina (5), 
ruština (5), po 1-3 ks španělština, francouzština, portugalština, italština, 
islandština. 
 

 
 

Přijaté záznamy do SK ČR
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MVK – počet přijatých záznam ů do Souborného katalogu ČR 
v roce 2012 a 2011 

 2012 2011 
Katalogizace 8 958 5 319 

MVK – aktuality (publikace do časného významu) v roce 
2012 a 2011 

 2012 2011 
Centrální půjčovna 638 613 
K Klub, čítárna, 
studovna 88 79 

Dětské Luh 42 53 

Dětské Rokytnice 88 121 

Dětské Trávníky 88 69 

Region 0 18 

Celkem 948  953 
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8. Středisko regionálních knihovnických  služeb 

 
Základním cílem programu a očekávaným přínosem regionálních funkcí je 
zajištění stejné úrovně poskytovaných veřejných knihovnických  
a informačních služeb občanům v rámci celého okresu Vsetín 
 
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 
Od 1.1.2013 se odtrhly od Valašského Meziříčí obce Poličná a Krhová. 
 
Městská knihovna Kel č  
pobo čky: 
Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice,  
 
Místní knihovna Zub ří  
pobo čka: 
Staré Zubří 
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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 2012. 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 2012 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí 
přidělena finanční dotace ve výši 2.256.000,- 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, které se podílejí na výkonu regionálních funkcí), pololetně pak 
statistiky k činnosti knihoven okresu za rok 2012. 
 
V objednávkách služeb pro rok 2012 je uvedeno, ve kterých základních 
knihovnách proběhne revize knihovního fondu.  
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V projektu VISK 3 v roce 2012 uspělo 12 obcí. Z dotace bylo hrazeno 
zpřístupnění katalogu knihovny na internetu – on-line katalog 
v knihovnách v Karolince, Novém Hrozenkově, Hovězí, Horní Lidči, 
Halenkově, Jablůnce, Velkých Karlovicích, Zašové a ve Střelné. Na 
budování katalogu knihoven Vsetínska získala dotaci MVK Vsetín. Na 
zahájení automatizace poboček v Hrachovci a Podlesí získala dotaci 
Městská knihovna Valašské Meziříčí. Místní knihovna ve Študlově 
obdržela dotaci na zavedení automatizovaného knihovního systému. 
 
V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín se 3 projekty. Městská knihovna 
Rožnov pod Radhoštěm – se 2 projekty a Městská knihovna Valašské 
Meziříčí se 1 projektem. 
 
Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín pokračovala  
i v roce 2012. Hlavní kritéria hodnocení vycházejí z celoročních 
statistických výsledků (http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro-knihovny-
10056/). Smyslem tohoto ocenění je vyjádření uznání knihovníkům za úsilí 
a rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obcích okresu Vsetín. 
Hlavními kritérii pro hodnocení soutěže byly vybrané statistické výsledky 
za uplynulý rok, celkový vzhled obecní knihovny, používání knihovnického 
programu, webové stránky apod. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – profesionální knihovníci/ce  
a dobrovolní knihovníci/ce. V kategorii profesionální knihovnice zvítězila 
paní Jana Brinčeková ze Základní knihovny Jablůnka a v kategorii 
dobrovolní knihovníci/ce  paní Miroslava Beránková z Místní knihovny ve 
Valašské Senici. Oceněné získaly diplom, knihu a věcnou cenu. Setkání 
se zúčastnil předseda SKIPu PhDr. Vít Richter. 
 
Změny v knihovnách: Znovu byla otevřena knihovna v Oznici . Půjčování 
začalo v nově zrekonstruovaných prostorách v červnu. Knihovna 
v Růžďce se chystá na znovuotevření v nových zrekonstruovaných 
prostorách – je položena nová podlaha, vymalováno, nová 
elektroinstalace, stříška nad vchodem, kompletuje se nový nábytek. 
Knihovna v Malé Byst řici  byla pro nemoc uzavřena celé 1. čtvrtletí. Do 
této knihovny byl pořízen nový nábytek, regály, výpůjční pult a stolek pod 
počítač. 
Na začátku roku se uskutečnila úprava interiéru knihovny ve Valašské 
Byst řici . Bylo nově vymalováno, položil se nový zátěžový koberec, byl 
vybudován dětský koutek pro nejmenší děti a nastoupil zde nový 
knihovník. 
Také v knihovně ve Stříteži nad Be čvou  bylo vymalováno. Použity byly 
veselé barvy, byla pozměněna dispozice regálů, knihovna dostala zcela 
jiný ráz, je přehlednější a útulnější. Byl pořízen nový PC pro knihovníka, 
na kterém je v provozu knihovní program Kpwin SQL. 
Do obecní knihovny Veselá  byly pořízeny nové regály, čímž byla 
dokončena celková úprava interiéru, která probíhala i v předchozím roce. 
Také do Místní knihovny Kladeruby pořídila obec nové knižní regály  
a výpůjční pult. 
Do knihovny v Jasenicích byly pořízeny nově žaluzie místo záclon. 
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V pobočce MěK VM – Juřince – byla vyměněna v knihovně okna za 
plastová a došlo k úpravě regálů - zasklení a umožnění jejich uzamykání, 
aby bylo možné využívat prostor knihovny i pro jiné organizace působící 
v obci. 
Městská knihovna Valašské Mezi říčí - pobočka Bynina je stále 
uzavřena. 
K 31.12. 2012 knihovna zrušila své pobočky v Krhové a Poličné z důvodu 
osamostatnění obcí Krhová a Poličná. Pořízen byl BIBLIOBOX, zahájeno 
půjčování čteček el. knih. 
MěK Rožnov pod R. - z e strany knihovny došlo k navázání aktivnější 
spolupráce s Domovem pro seniory – půjčování souborů zvukových knih 
k poslechu. 
Pořízen byl BIBLIOBOX na vracení knih – Vilemína. Pořízeny byly nové 
sedačky v oddělení pro děti a mládež a toto oddělení bylo vymalováno.  
Knihovna v Novém Hrozenkov ě se v květnu přestěhovala do nových 
prostor blíže do středu městyse, kde bude veřejnosti více přístupná. 
Prostory jsou ale menší než ve stávající knihovně a ještě není dořešeno 
úplné uložení všech knih a část fondu se proto nachází v jiných 
prostorách. 
V knihovně ve Valašské Polance  bylo otevřeno v únoru a v březnu pouze 
dva dny v týdnu z důvodu nemoci knihovnice. Do knihovny byl zakoupen 
kávovar. 
 
V knihovně v Horní Lid či interiér knihovny doznal velkých změn. Došlo 
k přemístění regálů do volných prostor, které vznikly při rekonstrukci 
budovy před sedmi lety. Knihovna byla doplněna novým sedacím 
nábytkem, koberci, orientačními tabulkami a celý interiér byl nově 
vymalován. 
V knihovně v Hovězí se opravil popraskaný strop a stěny, vymalovalo se, 
zakoupeny byly nové garnyže. Větší akce, které nemohly probíhat 
v knihovně pro nedostatek místa, nyní mohou být realizovány v podkroví, 
které obec zrekonstruovala a došlo tak k vytvoření společenského 
prostoru pro větší akce. Byl zbudován miniaturní koutek pro nejmenší děti. 
V knihovně v Huslenkách byl celkově opraven interiér: oprava omítek, 
vymalování, natření parapetů, výměna svítidel, dveře opatřeny žaluziemi, 
přestavba regálů, vznikl dětský koutek. Z tohoto důvodu byla tato knihovna 
jeden měsíc uzavřena. 
V knihovně v Kateřinicích byl zakoupen nový regál na časopisy.  
V Liptále  byla 2 měsíce uzavřena knihovna, protože v budově ZŠ, kde 
knihovna sídlí, byly zjištěny zdravotně závadné látky. Díky tomu proběhla 
velká rekonstrukce – oprava 1 zdi, výměna oken do chodby, zbudování 
nové předsíně a samostatného vchodu do knihovny. Nově byly 
přečalouněny židle a byl proveden celkový úklid. 
Obec Lužná  získala modrou stuhu v soutěži Obec roku, na čemž se 
nemalou mírou podílela i knihovna. 
Knihovna v Senince  byla v červnu na měsíc uzavřena a pracovalo se na 
úpravách interiéru: nová podlaha, vymalování, nově natřené regály, 
celkový úklid a porovnání knihovního fondu. 
V knihovně ve Zděchov ě je nový výpůjční pult. 
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V knihovnách v Hošťálkové  a ve Študlov ě začala retrokonverze 
knihovního fondu. V Místní knihovně v Krhové  – pobočce MěK Valašské 
Meziříčí proběhla retrokonverze celého knihovního fondu ve verzi Kpwin 
SQL. V dalších pobočkách Měk Valašské Meziříčí – Hrachovci  a Podlesí 
začala také retrokonverze knihovního fondu.  Knihovna Poli čná – 
pobočka MěK Valašské Meziříčí zahájila od 1.3. 2012 půjčování 
v programu Kpwin SQL. Od října začali v knihovně Zašové  půjčovat ve 
vyšší verzi programu Kpwin SQL. V knihovně v Huslenkách  bylo 
spuštěno půjčování v programu Kpwin. 
Všechny profesionální a celkem 37 neprofesionálních knihoven a jedna 
pobočka neprofesionální knihovny mají vlastní webové stránky.  

8.3. Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné 
ukazatele pln ění v okrese Vsetín 2012 

8.3.1. Poradenská a konzulta ční činnost 

V roce 2012 bylo uskutečněno celkem 769 akcí, tj. 282 metodických 
návštěv, z toho 113 jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo 
poskytnuto 487 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. 2011, 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. 2012 a pololetí 2012 včetně komentářů se poskytují 
Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Za 1. pololetí roku 2012 
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 březnu proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín. Součástí 
tohoto setkání byla mimo jiné také přednáška V. Richtera z Národní 
knihovny v Praze – Standardy veřejných knihovnických a informačních 
služeb – aktuálně. Ing. Jana Tomancová z KKFB ve Zlíně přednesla 
příspěvek -  Role knihovny v životě obce. Počet účastníků byl 45. 
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Knihovníkům okresu jsou neustále nabízeny i další vzdělávací aktivity 
(např. pořádané KKFB ve Zlíně) a zasílány pozvánky na další vzdělávací 
akce pořádané MVK Vsetín. Například koncem června pořádala MVK 
Vsetín konferenci k ukončení projektu  - Rozmanitost nás spojuje – kde 
byly zařazeny velmi zajímavé příspěvky na téma práce s dětmi, práce se 
seniory, práce s literaturou, mezinárodní spolupráce mezi 
knihovnami.Také probíhá zajímavý cyklus přednášek paní Renaty 
Trličíkové z RMC Sluníčko Vsetín, zaměřený na dětského čtenáře, 
tentokrát v únoru téma: Nadané děti, poruchy chování u dětí, v květnu to 
bylo téma: Domácí násilí, šikana, týrané dítě a v listopadu: Syndrom 
vyhoření. 
V srpnu proběhla exkurze po knihovnách okresu Zlín, která byla velmi 
inspirativní a přínosná.  Zúčastnilo se 9 knihovnic. Další vzdělávací bloky 
v druhém pololetí: Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích – 
účast 24 knihovníků. Knihovny v Itálii – 22 knihovníků. 

8.3.4. Porady 

Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Obslouženo bylo 35 knihoven  
a zúčastnilo se jich 105 osob. Jednu poradu z tohoto počtu uspořádala 
středisková knihovnice Rožnova pod Radhoštěm pro neprofesionální 
knihovníky svého střediska. Náplní porad bylo seznámení knihovnic 
s výsledky statistiky knihovnických činností knihoven, s hodnocením 
výkonu regionálních funkcí za rok 2011, plněním standardu VKIS 
v knihovnách okresu Vsetín v roce 2011, financováním regionálních funkcí 
v roce 2012, vykazováním knihovnických výkonů regionálních služeb, 
VISK 3, problematika automatizace knihoven, cirkulace. Knihovníci 
obecních knihoven informovali pověřenou knihovnu o problematice  
a činnosti v jednotlivých knihovnách, vyměňovali si zkušenosti ze své 
práce. 

8.3.5. Pomoc p ři revizi a aktualizaci knihovních fond ů 

Pomoc byla poskytnuta 32 knihovnám. Bylo zrevidováno 54 237 
knihovních jednotek ve 12 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného 
plánu revizí na aktuální rok.  V 32 knihovnách byla provedena aktualizace 
knihovního fondu. Zaktualizováno bylo 80 411 knihovních jednotek. 
Vyřazeno bylo 10 659 knihovních jednotek v 15 knihovnách. 
 
Revize knihovního fondu se uskutečnila v knihovnách –   Oznice (středisko 
Jablůnka), Vidče, Vigantice, Hutidko-Solanec, Dolní Bečva (středisko 
Rožnov pod Radhoštěm), Zašová, Veselá (středisko Valašské Meziříčí), 
Seninka, Huslenky, Zděchov (středisko Vsetín), Lidečko, Valašská Senice 
(středisko Horní Lideč). 

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

Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2012 nakoupeno do 35 knihoven 
1 666 knih. Nákup knih ve většině případů provádí knihovníci 
obsluhovaných knihoven ve spolupráci s pracovnicemi střediskových 
knihoven. 
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Zpracováno bylo 3 213 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. 2011 byl 17 190 KJ. 
Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2012 byl 19 512 knihovních 
jednotek. Přírůstek v roce 2012, ke dni 31. 12. 2012 činil 2 413 knihovních 
jednotek.  
Vyřazeno bylo 91 KJ. 
 
V roce 2012 proběhla dvakrát cirkulace výměnných souborů, které jsou 
knihovnám zapůjčeny na dobu 12 měsíců. Bylo vytvořeno celkem 158 
výměnných souborů – z toho bylo 144 souborů z knih a 14 souborů 
sestavených z mluveného slova na CD nosičích. Soubory knih obsahují od 
125 do 135 KJ. V souborech s CD nosiči je kolem 20 titulů 

8.3.8. Servis výpo četní techniky a knihovnický program 

Bylo provedeno 58 servisních zásahů v 29 knihovnách. Do této činnosti je 
zahrnuto generování a aktualizace souborného katalogu v knihovnách 
okresu Vsetín, instalace a údržba knihovnických programů, servis SW, 
příprava výpočetní techniky a instalace SW a programu pro evidenci  
a cirkulaci výměnného fondu. Instalace databází pro evidenci knihovního 
fondu z prostředků obcí.  

8.3.9. Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 

Pro 80 obsloužených knihoven bylo najeto 7 777 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  

9.1. Technika 

 
V roce 2012 bylo nakoupeno 5 nových PC, 2 notebooky, dataprojektor  
a digitální fotoaparát z projektu MŠMT. 
Z programu VISK9 zakoupen notebook pro správu autoritních záznamů. 
V závěru roku  bylo obnoveno vybavení PC učebny. 
V roce 2012 obdržela knihovna 10 PC z daru Konta bariéry v rámci 
projektu Sen Sen (Senzační senior). 
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9.2. Webový katalog 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Návštěvy OPAC v roce 2012 - 34520 
Návštěvy čtenářských kont v roce 2012 - 25343 
 

9.3. Knihovnický program 

Z programu VISK3 (Veřejné informační služby knihoven – Ministerstvo 
kultury ČR) bylo realizováno 10 projektů v knihovnách okresu Vsetín: 

• Zahájení automatizace v knihovně Študlov – instalace 
automatizovaného knihovního systému KpWin SQL 

• Upgrade WWW OPAC z intranet na internet verzi v knihovnách 
Halenkov, Horní Lideč, Hovězí, Jablůnka, Karolinka, Nový 
Hrozenkov, Střelná a Velké Karlovice 

• Upgrade z KpWin na  KpWinSQL v Knihovně Zašová, sloučení dat 
s pobočkou Veselá, instalace web katalogu Portaro. 
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9.4. Počítače v MVK 

 
Počítače v MVK  

 služební ve řejnost celkem 
IC 2 6 8 
Galerie 1 12 13 
Cent. Půjčovna 3 8 11 
K-klub 2 3 5 
Studovna 1 2 3 
Kanceláře 15  15 
Celkem hl.budova 24  31 55 
    
Luh 1 4 5 
Rokytnice 1 4 5 
Trávníky 1 5 6 
Celkem pobo čky 3  13 16 
    
Celkem MVK 27 44 71 

10. Public relations 2012 

- spolupráce s TV Beskyd, ČT, Český rozhlas, rádio Čas, Apollo, rádio 
Valašsko 

- tiskové zprávy do regionálního tisku o akcích knihovny (Vsetínské 
noviny, Valašský deník, Jalovec, Mladá fronta Dnes - příloha Východní 
Morava)  

- Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – každý měsíc 
- letáky, plakáty akcí  
- webové stránky www.mvk.cz 
- MVK a TIC na Facebooku 
- drobný příležitostný tisk  
- měsíční přehledy akcí 
- příspěvky do odborného tisku (Čtenář, Ikaros) 
- propagace celonárodních akcí (Magnesia Litera, Řekni mi co čteš, 

Knížka pro prvňáčka atd.) 
- nástěnky před MÚ Vsetín a v prostorách knihovny 
- prezentace knihovny v rámci konferencí, seminářů, celoměstských 

akcí, aj.  
- předávání zkušeností knihovnám při individuálních konzultacích 
- Dárkové poukazy  - členství v knihovně (vánoční, celoroční) 
- Projekt „Rozmanitost nás spojuje“  - propagace 

- Propagační materiály – bloky, propisky, trika 
- Webová stránka www.mvk.cz/rozmanitost  
- Facebook projektu 
- DVD   

- Propagační video k projektu SenSen Konta Bariéry s J. Rokytovou 
- Projekt Další vzd ělávání v komunitní knihovn ě Vsetín 

- plakáty/letáky – „vzdělávejte se“ 
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- TV spoty 
- Rozhlasové spoty 
- Tiskové zprávy a reportáže v TV Beskyd 

10.1. Prezentace  

• Práce se seniory a znevýhodněnými skupinami Turčianská knižnica 
v Martine  (TK Martin – K. Janošková) 

• Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku  (Opava  – H. Gajdušková) 
• Zhodnocení projektu Rozmanitost nás spojuje  (Vsetín – H. 

Gajdušková) 
• Práce se seniory a znevýhodněnými osobami v knihovnách (Vsetín – 

K.Janošková) 
• Konference „Společně“ Chrudim – prezentace „Mezigenerační vztahy 

v MVK“ (Chrudim - K. Janošková) 
• Konference Komunítná knižnica v Bánské Bystrici – prezentace aktivit 

pro seniory a děti – (B. Bystrica - K. Janošková) 
• Seminář Dobrovolnictví v knihovnách, (Brno MZK –  K. Janošková) 
• Trénování paměti (Vsetín – M.Pokorná) 
• Vyhledávání v EIZ (Vsetín - J. Machalová) 
• E-knihy v knihovnách  (Praha- J. Machalová) 

10.2. Web 

Cílem webových stránek www.mvk.cz je aktuáln ě oslovovat stávající  
i potenciální uživatele Masarykovy ve řejné knihovny Vsetín , představit 
jim komplexní nabídku knihovny a informovat je o aktuálním dění  
v knihovně.  
Knihovna používá své webové stánky jako jeden z efektivních 
komunikačních nástrojů se svými uživateli, proto je prioritou webu 
přehlednost a aktuálnost . 
 
Na hlavní stránce najdou uživatelé základní informace o knihovně spolu  
s odkazy do důležitých sekcí: O knihovně, Služby, Katalogy, Akce a odkaz 
na měsíční Zpravodaj knihovny. Součástí jsou i aktuality “Co se děje  
v knihovn ě” a přehled aktuálních akcí. 
Uživatelé mohou vstupovat do svého čtenářského konta , kde najdou 
přehled o výpůjčkách, mohou zde rezervovat a prodlužovat knihy.  
V oddílu O knihovn ě naleznou spoustu užitečných informací o provozním 
řádu a cenách, projektech a partnerstvích knihovny, publikační činnosti či 
historii knihovny. Získají zde kontakty na všechny zaměstnance a mohou 
nahlédnout do fotogalerie.  
V rámci webu knihovny je přístupný Souborný katalog  knihoven okresu 
Vsetín, souborný katalog regionální literatury a přehled regionálních  
osobností , který je od roku 2012 přepracováván do uživatelsky 
příjemnější podoby, s možností vyhledávání dle různých parametrů  
a s odkazy na fotogalerii a videa. Katalog je interaktivní, umožňuje sdílení 
odkazů na dokument v rámci sociálních sítí a každý titul má svůj QR kód.  
Navštěvovaná je i rubrika „Čteme a doporu čujeme “.  
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Z hlavní stránky se uživatelé snadno dostanou na Facebook knihovny . 
Facebooková stránka má k prosinci 2012 951 fanoušk ů a je s webem 
knihovny úzce propojena.  
Potěšila nás návštěvnost jednotlivých rubrik na webu MVK – např. tipy na 
dopl ňování knih  – za rok 2012 – 164 přístupů (2011 – 140, 2010 – 97)  
a také Čteme a doporu čujeme  2012 (34 tipů od knihovníků, návštěvnost 
stránek 550 návštěvníků). 

10.3. Konference, seminá ře, kampan ě 

Konference projektu „Rozmanitost nás spojuje“ – 28.6.2012 
Smyslem konference bylo informování o projektu a zhodnocení jeho 
výstupů, vize a námětů v souvislosti s tematikou a také naznačení 
společných cest do budoucna. Byla zde prezentována metodika vytvořená 
v rámci projektu s tematikou "senioři". Konference se kromě zástupců/kyň 
obou partnerských organizací zúčastnili i zástupci veřejné správy, NNO. 

10.4. Exkurze a konzultace  

• Návštěvy v MVK -  především konzultace  a předávání zkušeností 
z realizací evropského programu ESF  

• Turčianská  knižnica Martin – konzultace a  aktivity  k projektu 
Rozmanitost nás spojuje 

• Návštěva z Kroměříže z MěÚ v souvislosti s přípravou TIC při knihovně 

10.5. Dotazníková šet ření  

• Dotazníky spokojenosti u projektových akcí 
• Stručné dotazníky ke zhodnocení každé vzdělávací akce MVK 
• Anketa „Chci, aby v knihovně... „ (listopad – leden - výsledky až v roce 

2013)   

10.6. Ediční činnost 

• O poklad strýca Juráša aneb Český rok - Duben – Almanach dětských 
literárních prací okresu Vsetín 

• Komunitní knihovna a senioři – metodický materiál 
• Výroční zpráva MVK Vsetín 2011 

10.7. Výstavní činnost 

• Masopust 
• Literární jaro - knižní záložka 
• Čtení sluší každému 
• U nás doma 
• Prázdninová knihovna 
• Bezdomovci 
• Šikana 
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• Vládci slov 
• Metamorfóza v noci 
• Tematické výstavky knih k výročím, (spisovatelé, společenské 

události…) 

11. Partne ři, spolupráce 

MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) 
Turistické informační centrum je členem ATIC. 
Zástupci MVK se účastní projektů, které organizuje město Vsetín  
a neziskový sektor. 
Ředitelka MVK je členkou kulturní komise města, členkou grantové komise 
VISK 8 a členkou VV SKIP ČR. 
Knihovna pokračuje v dobré spolupráci: 

• s veřejnou správou: s MěÚ Vsetín, KÚ Zlín, obecními úřady 
okresu Vsetín, MK ČR  

• s institucemi: Domem kultury Vsetín, Muzeem regionu Valašsko  
• s komerční sférou: Cestovní kanceláří VSACAN TOUR,  

fy Marlin, Profima,   
• s 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., občanskými sdruženími 
SONS, KOS, Život a zdraví, Pěveckým sborem MG Vsetín, MŠ, 
ZŠ, SŠ,  Charitou, Diakonii a církvemi  

• s Ľubovnianskou knižnicou, s Turčianskou knižnicou v Martině, 
Bucherei Sulzbach – Rosenberg a s knihovnami různého 
zaměření i velikosti v celé České republice. 

Turistické informační centrum spolupracuje s: 
• MěÚ Vsetín – odbor kultury a cestovního ruchu 
• turistickými informačními centry celé ČR 
• Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
• Českou centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism 
• Asociací tur.informačních center – A.T.I.C. 
• Magistrátem města Zlína 
• výrobci tradičních řemeslných výrobků Valašska – Vsetínska 
• Mikroregion Valašsko – Horní Vsacko 
• Mikroregionem Valašskomeziříčsko – Kelečsko 
• Sdružením Mikroregion Rožnovsko 
• Sdružením obcí Hornolidečska 
• Regionální agenturou pro cestovní ruch – Beskydy – Valašsko 
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11.1.   Praktikanti a dobrovolníci v MVK  

 
Praxe –  bezplatná praxe student ů a rekvalifika ční praxe 
nezaměstnaných v MVK Vsetín  
Slezská univerzita Opava 
Bedřich Pišťák              27.12.2011 – 9.1.2012 
Střední odborná škola, Luha čovice 
Lenka Černotíková 2.4.2012 – 20.4.2012 
Kostka škola Vsetín 
Johana Humplíková 4.6.2012 – 8.6.2012 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Aneta Kovaříková                   1.10.2012 – 6.1.2013 
 
                  

Spolupráce s o. s. ADOREA 
Vykonávání dobrovolné práce v OKA 
Růžena Halková              příležitostně 
Vykonávání dobrovolné práce 
Marie Hořáková 15.10.2006 - současnost 
Jiří Zbranek – čtení v MŠ      3.4.2012 – současnosti 
   

11.2.   Mezinárodní spolupráce 

Ľubovnianská knižnica ve Staré Lubovni – již před 10 lety byla navázána 
přátelská spolupráce s LK ve Staré Lubovni. Dochází k vzájemným 
návštěvám, výměně zkušeností. 
Projektové partnerství s Turčianskou knižnicou v Martině. V letech 2011-
2012 probíhá spolupráce dle projektu (viz příloha č.2). 
Pokračuje partnerství se školkami a knihovnou v Sulzbach-Rosenbergu  
(v roce 2012 proběhla návštěva české strany v Sulzbachu, v roce 2013 
v dubnu je plánována návštěva z N ve Vsetíně – téma Barevný svět). 

12. Organiza ční a řídící činnost  

Počet seminářů, odb. porad a konzultací pro knihovny okresu Vsetín – 531 
Z toho porady  městských, střediskových a profesionálních knihoven -  4  
Porady vedení: 2x měsíčně 
Porady služeb: 1x měsíčně 
Zaměření  převážného počtu  návštěv a konzultací: 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, 
stěhování a úpravy knihoven apod. 
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13. Kontrolní činnost 

13.1.   Kontroly v MVK 

1. Jitka Novosadová 
• kontrola provedená dne 24.05.2012 
• kontrola bezpečnosti práce v MVK Vsetín 
• kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil 

žádná nápravná opatření 
 
2.  Region Bílé Karpaty, Zlín 
• kontrola provedená dne 30.08.2012 
• kontrola realizace mikroprojektu „Rozmanitost nás spojuje“  
• kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil 

žádná nápravná opatření 
 

3.  Město Vsetín – útvar interního auditu 
• kontrola provedená ve dnech 19.09.2012 – 21.09.2012 
• kontrola zaměřená na prověření funkčnosti vnitřního kontrolního 

systému a dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
• kontrolní orgán dosud provedenou kontrolu neuzavřel 

 
4.  Všeobecná zdravotní pojiš ťovna ČR 
• kontrola provedená ve dnech 26.09.2012 – 27.09.2012 
• kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  

a dodržování ostatních povinností plátce  
• kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil 

žádná nápravná opatření 
 

5. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlín ě 
• kontrola provedená dne 29.10.2012 
• kontrola zaměřená na výkon a vykazování regionálních funkcí 

v Masarykově veřejné knihovně Vsetín v r. 2011 
• kontrolní orgán závěrem konstatoval, že při výkonu a vykazování 

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

 

6. Vnit řní kontrolní činnost 
• 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 31.12.2012 :  28 + 1 na DoPP + 4 pracovnice na 
MD 
Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce   2012 =   2,15  % 
Zaměstnanci ke dni 31.12.2012 
Baďurová Veronika, Dis. 
Brettschneiderová Helena 
Divínová Daniela, Ing. 
Gajdušková Helena, PhDr. 
Galda Vítězslav 
Haplová Zdenka, Bc. 
Hlaváčová Ivana 
Holbíková Ludmila, Bc. 
Hošek Otakar 
Hučíková Drahomíra 
Janošková Kateřina, Mgr. 
Klodová Věra 
Kovář Antonín 
Kovář Michal, Mgr. 
Krajčová Jana 
Kubík Martin 
Macurová Helena,Mgr. 
Machalová Jana, Mgr. 
Marušáková Dagmar 
Malá Hana 
Panovcová Havlíková Pavlína 
Pelcová Věra, Ing. 
Pišťák Bedřich 
Pokorná Marie 
Riedlová Dana, PhDr. 
Sochora Jaroslav 
Strbačková Lucie, DiS.    
Turpišová Radka 
Zajíčková Irma 
Zaměstnankyn ě na  rodi čovské dovolené 
Románková Petra, Bc.    
Pekárková Hana, Ing. 
Kašparová Petra, MgA 
Křenková Martina, Bc. 
Ukončení pracovního pom ěru ke dni 31.12.2012 
Helena Brettschneiderová (odchod do starobního důchodu) 
Helena Macurová, Mgr. 
Přijetí do pracovního pom ěru 
1.10. Bedřich Pišťák 
3.12. Marušáková Dagmar 
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13.3. Vzdělávání pracovník ů 2012 

• Školení bezpečnosti práce – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín  
• Školení řidičů – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 
• Workshop Týmová práce (Zl. Houšková, NK Praha - vzdělávání 

proběhlo v MVK Vsetín) 
• Kurz angličtiny (hrazeno z UZS) 
 
Vybrané vzd ělávací akce organizované Masarykovou ve řejnou 
knihovnou pro vlastní pracovníky 
• Seminář  právní systém Codexis 
• Školení bezpečnosti práce 
• Seminář mediální komunikace s pracovníky TV Beskyd 
• Seminář pracovníků profesionálních knihoven ZK 
• Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit  
• Cyklus besed Literární jaro 
• Seminář KDK Inspirace pro práci s dětmi 
• Seminář Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci a partneři 

v knihovnách 
• Seminář Týmová práce  
• Besedy se spisovateli                       
• Komunikace s dětským čtenářem – 2 setkání, účast knihovnice 

z dětských půjčoven + KKlub 
• Emoce – vzdělávání knihovnice z dětských půjčoven + KKlub + 

knihovnice prof. knihoven okr. Vsetín 
• V rámci celoživotního vzdělávání se pracovníci MVK a TIC účastní 

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

 
Odborné vzd ělávání 
• 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, knihovnického happeningu v Týdnu 
knihoven. 

• Pracovníci knihovny se účastnili odborných knihovnických kurzů 
v rámci vzdělávacího projektu Unie zaměstnavatelských svazů. 

• Pracovníci Turistického informačního centra se účastní veletrhů 
cestovního ruchu. 

• Pracovníci ekonomického oddělení se  pravidelně účastní školení 
s ekonomickým zaměřením. 

 
Výběr seminá řů, školení,  kterých se zú častnili pracovníci  MVK  
• E-learningový kurz – Knihovnické minimum - Antonín Kovář - 84 hodin    

ukončení 16. 1. 2012 
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• Domácí násilí, děti; Poruchy chování u dětí – účast knihovnice 
z dětských půjčoven + KK + profesionální knihovnice z okresu Vsetín 

• Školení týmu  - pracovníci MVK se v rámci celoživotního vzdělávání 
účastní večerních akcí knihovny - setkání s významnými kulturními, 
regionálními osobnostmi, literární besedy 

• Účast na akcích projektu Literární jaro ve Vsetíně 
• Odborná exkurze – Brno, Prostějov, Vavřinec Veselice (knihovna roku 

2011) 
• Setkávání pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování 

sociálních služeb na Vsetínsku (Vsetín – 2 pracovníci) 
• Knižní veletrh Praha (Praha - 3 pracovníci) 
• Evropský rok aktivního stárnutí (Praha - 3 pracovníci) 
• Práca s literaturou pre deti, (Martin – 4 pracovníci) 
• Mládí v hledí knihovny  (Prostějov  - 1 pracovník) 
• „Rozmanitost nás spojuje“ – závěrečná konference k projektu (Vsetín – 

9 pracovníků) 
• Elektronické služby knihoven, seminář ( Zlín – 1 pracovník) 
• Práca so znevýhodnenými skupinami používateľov  (Martin - 1 

pracovník OKS + 4 ) 
• iPady pro veřejné knihovny( Praha – 1 pracovník) 
• Odborná stáž (Martin – 3 pracovníci) 
• Komunikace v kultuře pro pracovníky v kulturních organizacích (Zlín -2 

pracovníci) 
• České databáze (nejen v knihovnách) (Hradec Králové – 1 pracovník) 
• Image knihovny a knihovníka (Ostrava – 1 pracovník) 
• Prezentace české literatury na Slovensku (Martin – 3 pracovníci) 
• Exkurze v Mklubu (Třinec –  5 pracovníků) 
• Práce s dospívající mládeží  (Praha - 1 pracovník) 
• OKNA 2012  (Chrudim – 3 pracovníci) 
• Zvukové knihy v roce 2012 (Třebíč - 2 pracovníci) 
• Bezbariérová knihovna (Praha -1 pracovník) 
• Slavnostní zahájení projektu Sen Sen  (Praha - 2 pracovníci) 
• Cesta za rozhraním knihovnických služeb (Brno – 1 pracovník)  
• Tisková konference Konta Bariéry k projektu SenSen (Praha- 1 

pracovník) 
• Seminář pro příjemce z Fondu mikroprojektů – Region Bílé Karpaty 

(Zlín – 2 pracovníci) 
• Seminář pro příjemce grantů z MŠMT (3 pracovníci) 
• Syndrom vyhoření a jeho prevence (Vsetín – 8 pracovníků)  
• Výměna zkušeností na úseku práce s dospělým čtenářem, (Orlová – 2 

pracovníci) 
• KomiksFest (Praha – 2 pracovníci) 
• Bezbariérová knihovna III. – Zrakově postižení  (Praha – 1 pracovník) 
• Welshská a irská literatura (Zlín - 5 pracovníků) 
• Handicapovaní v knihovně, Knihovna ve Stuttgartu, Legendy 

v knihovnictví  (Zlín - 5 pracovníků)  
• Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (Vsetín – 5 

pracovníků)       
• Semináře dalšího vzdělávání (Vsetín – 10 pracovníků) 
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• Knihovna Sulzbach Rosenberg – exkurze (2 pracovníci) 
 
Vzdělávání UZS   
• Inovační knihovnický kurs (Ostrava, Brno, Zlín – 2 pracovníci) 
• Kurz angličtiny pro začátečníky (7 zaměstnanců), pro mírně pokročilé 

(7 zaměstnanců), pro pokročilé (7 zaměstnanců) – Vsetín, UZS 
 
Výběr seminá řů, školení,  kterých se zú častnili pracovníci  MVK – 
Informa čního centra 
2012– Veletrh cestovního ruchu  
1/Brno – REGIONTOUR 2012 
1/2012 – Luhačovice, výroční setkání IC ZK 
2/2012 – CCR Vých. Moravy – prac.jednání na centrále 
3/2012, 11/2012 – pracovní jednání o nových web. stránkách na MěÚ 
Vsetín 
3/2012 – Veletrh Infotour a Cykloturistika Hradec Králové 2012 
4/2012 – A.T.I.C ve Frenštátě pod Radhoštěm 
5/2012 – Trenčianské Teplice – příhraniční spolupráce 
8/2012 – pracovní schůzka na CCR VM ve Zlíně 
8/2012 – Dožínky v Kroměříži 2012 společně s MěÚ Vsetín  
9/2012–  prac. setkání IC ZK ve Vizovicích 
9/2012 – ITEP 2012 v Plzni 
11/2012 – služ. cesta Slovensko – Dolný Kubín – nový web 
podzim – Členské fórum A.T.I.C. v Čechách 
pravidelná setkání zástupců IC ZK v jednotlivých regionech 
 
Odborné vzd ělávání pracovník ů oddělení katalogizace 
• Katalogizace elektronických zdrojů - 20.9. - NK Praha – 3 
• Knihovny současnosti – 11.-13.9. – Pardubice – 3 
• 22. akviziční seminář – 14.-15.6. – Ostrava – 1 
• Současná britská literatura nejen v českých překladech – 20.1. – KFBZ 

Zlín – 1 
• Současná irská a waleská literatura nejen v českých překladech – 

9.11. – Zlín – 1 
• 8. mezinárodní knižní veletrh a literární festival – 17.5. – Praha – 1 
• Seminář pro účastníky Souborného katalogu ČR – 7.12. – NK Praha - 

1 
• Informační (ne)Bezpečí – červenec-září – e-learning KISK - 1 
• Základy výzkumu v knihovnách – duben-červen - e-learning KISK – 1 
• Současná česká literatura – říjen-prosinec – e-learning KISK – 2 

 

Odborné vzd ělávání pracovník ů SRKS 

• 20.1.2012 – /3,5/ Souč. britská literatura nejen v českých překladech, 
KKFB Zlín – 2 

• 1.- 3.2. 2012 – /6/ Odborná stáž, Turčianská knižnica v Martině  - 2 
• 9.2. 2012 - /3/ Práce s dětmi a dětským čtenářem – nadané děti x 

poruchy chování,MVK,R. Trličíková – 2 
• 15.3. 2012 – /2/ Setkání starostů a knihovníků (Standardy-V.Richter, 

Role knihovny v životě obce – J.Tomancová ),MVK - 2 
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• 27.4. 2012 –/6/ Image knihovny a knihovníka, Ostrava – 2 
• 3.5. 2012 - /3/ Práce s dětmi a dětským čtenářem – Domácí násilí, 

týrané dítě, MVK, R. Trličíková – 2 
• 11.5. – 12.5. 2012 – /6/ Odborná exkurze, Brno - 3 knihovny – 2 
• 6. - /1/ Školení BOZ, MVK - 2 
• 28. 6. 2012 – /4/ Konference – Rozmanitost nás spojuje,Vsetín – 2 
• 14.9. 2012 - /5/ Co venkovské knihovny umějí a mohou, Petrůvky - 2 
• 27.9. 2012 - /1/ Vyhledávání v el. informačních zdrojích,MVK - 2 
• 1.10. 2012 - /2/ Manipulace prostřednictvím médií, MVK - 2 
• 10.10. 2012 - /4/ Seminář pracovníků profi knihoven ZK, KK FBZ - 2 
• 15.10. 2012 - /2/ Vytváření občanského názoru, MVK - 2 
• 25.10. 2012 –/4/ Domácí násilí, MVK - 2 
• 8.11. 2012 – /1/ Školení řidičů , MVK - 2 
• 9.11. 2012 - /3,5/ Souč. irská a waleská lit.nejen v českých překladech, 

KKFB Zlín - 2  
• 15.11. 2012 – /1/ Knihovny v Itálii, VM - 2 
• 22.11. 2012 - /4/ Z. Houšková – týmová práce, MVK - 2     
• 6.12. 201 - /2/ Syndrom vyhoření,MVK,Trličíková - 2                                                                 
• Listopad – prosinec 2012 – /19,5/ Současná česká literatura, E-

learning - 1  
• Školení pracovník ů ekonomického odd ělení 
• 01/12 – Roční zúčtování daně ze závislé činnosti - Vsetín 
• 01/12 – Zákoník práce od 01.01.2012 – Zlín 
• 01/12 – Nemocenské pojištění v roce 2012 – Vsetín 
• 01/12 – Změny ve mzdové účtárně - Zlín 
• 02/12 – Změny v účetnictví PO v roce 2012 – Zlín 
• 05/12 – Závěrečná zpráva projektu FMP – Zlín 
• 05/12 – Školení BoZP – Vsetín 
• 06/12 – Mezitímní účetní závěrka k 30.06.2012 – Ostrava 
• 08/12 – České účetní standardy 701 – 708 - Praha 
• 10/12 – Důchodové a nemocenské pojištění – Vsetín 
• 10/12 – Účetnictví PO – Uherské Hradiště 
• 11/12 – Cestovní náhrady 2013 – Vsetín 
• 12/12 – Účetní závěrka k 31.12.2012 pro PO – Zlín 
• 12/12 – Konzultační daňové školení s auditorkou města Vsetín – 

Vsetín 
• 12/12 – Změny v Zákoníku práce - Vsetín 
• 01-06/12 – Angličtina – Vsetín  
 
• Dagmar Marušáková studuje 3. ročník kombinovaného studia obor 

Knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. 
 
• Zaměstnanci knihovny se výběrově účastní také vzdělávání v rámci 

projektu  Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího 
vzdělávání, např. Ekologie v domácnosti , Šikana na pracovišti, Rovné 
příležitosti v praxi, Vytváření vlastního občanského názoru, Kritické 
myšlení a média, Domácí násilí, Manipulace prostřednictvím médií 
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14. Hospoda ření a provoz  

14.1. Dotace, p říspěvky a dary - obdržené v r. 2012 

Dotace, p říspěvky a dary - obdržené v r. 2012  
Poskytovatel Částka v K č 
Město Vsetín: 11 714 000,00 
Zlínský kraj:  2 256 000,00 
Zlínský kraj:    5 000,00 
MK ČR:    138 000,00 
Nadační fond manžel ů Livie a Václava 
Klausových 

34 100,00 
 

MŠMT – OP VK   1 214 514,00 
Region Bílé Karpaty – st řešní projekt „Fond 
mikroprojekt ů“   179 904,00 

14.2. Nákupy – MVK Vsetín 

 
Nákupy MVK Vsetín 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00) Kč 136 188,00 
Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00) Kč 0 
Drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 K č) Kč 341 646,00      
Drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00): 
(NOD – antivirus) Kč  66 680,00 

14.3. Provoz – MVK Vsetín 

03/12 – oprava PC (Kč 1 284,00) 
03/12 – oprava služebního vozidla + STK (Kč 16 045,00) 
05/12 – servis zabezpečovacího zařízení + výměna čipů (Kč 2 570,00) 
05/12 – oprava služebního vozidla (Kč 2 808,00) 
05/12 – servis VZT (Kč 20 800,00) 
05/12 – oprava PC (Kč 5 856,00) 
06/12 – oprava PC + kopírek (Kč 2 736,00) 
09/12 – výměna podlahové krytiny – služební prostory 4. NP (Kč 4 454,00) 
10/10 – revitalizace datové sítě (Kč 11 976,00) 
10/10 – servis VZT (Kč 31 550,00) 
12/12 – servis služebního vozidla (Kč 6 316,00) 
12/12 – úpravy a opravy nábytku – stěhování dětského oddělení do 
centrální budovy (Kč 31 500,00) 
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14.4. Provoz – projekt Komunitní knihovna ve Vsetín ě jako 
centrum dalšího vzd ělávání (ESF OP VK) 

Dne 14.08.2012 byla zahájena realizace projektu „Komunitní knihovna ve 
Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání 
 
 
Financování v r. 2012 
Celková výše dotace Kč 3 058 087,98 
Profinancováno v r. 2012 Kč 1 214 514,21 
Kč 1 004 749,00 - přímé N, Kč 209 765,21 - nepřímé N). Propláceno 100 
% z MŠMT ČR. 
 

14.5. Provoz – projekt Rozmanitost nás spojuje  (FM P) 

Dne 01.09.2011 byla zahájena realizace projektu „Rozmanitost nás 
spojuje“. 
 
Financování v r. 2012 
Celková výše dotace 
(na období 01.09.2011 – 31.08.2012) EUR 18 900,00 
Profinancováno v r. 2012   Kč 211 651,90 
(85 % celkové výše dotace je kryto finančním příspěvkem z Evropského 
fondu regionálního rozvoje a 15 % je nutno dofinancovat z vlastních 
zdrojů) 
 

14.6. Provoz Turistického informa čního centra  

Náklady TIC 2012 
Hrubé mzdy zaměstnanců TIC Kč 477 407,00 
Zákonné pojištění, přísp. do FKSP Kč 177 739,00 
Vnitřní dovybavení a úpravy TIC, materiálové 
náklady Kč   39 413,00 
Cestovné zaměstnanců TIC Kč   19 879,00 
Nákup drobných propagačních předmětů Kč 197 235,00 
Spotřeba energií – prostory TIC Kč 116 456,00 
Opravy a údržba – DDHM, prostory IC Kč   10 188,00 
Služby – PR, internet, telef.popl., úklid apod. Kč   90 948,00 

Odpisy – DHM – TIC Kč   51 916,00 

Celkem         Kč 1 181 181,00 
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Výnosy TIC 2012 

Prodej drobných propagačních předmětů Kč 195 100,00 
Provizní prodej – vstupenkové portály Kč   58 641,00 

Ostatní příjmy – půjčovna kol, tisky, prodej 
vyř.knih apod. Kč  86 353,00 
Příspěvek od zřizovatele – poměrná část Kč 835 376,00 

Celkem Kč  1 175 470,00 

14.7. Rozpočet 2012 

Rozpočet 2012 
Provozní dotace 15 541 518,00 
Dotace MěÚ  11 714 000,00   
Dotace na RF  2 256 000,00   
Granty, projekty 1 571 518,00   
        z toho : MěÚ 0   
  MŠMT - OPVK 1 214 514,00   
  MK ČR 138 000,00   
  KÚ ZK 5 000,00   
  FMP 179 904,00   
  Nadace Klausových 34 100,00   

Vlastní činnost  1 229 131,00 
Tržby z vlastní činnosti 910 170,00   
        z toho : Zápisné 407 142,00   
  upomínky, ztráty,MVS 183 248,00   
  Kopírování 34 675,00   
  Prodej TIC 144 200,00   
  Kurzy pro veř., rekv.k. 14 460,00   
  Ostatní 126 445,00   
Zúčtování fondů + ost. výnosy 272 045,00   
Hospodářská 
činnost 

  46 690,00   

Úroky   226,00   

 Hospodá řský výsledek  20 369,00  

 
Stav majetku v po řizovacích cenách k 31.12.2012 
dle jednotlivých majetkových ú čtů 

dlouhodobý hmotný majetek Kč 5 032 028,00 

drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč 6 735 628,00 

dlouhodobý nehmotný majetek Kč 854 150,00 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč 757 994,00 

umělecké předměty Kč 132 950,00 

Celkem Kč  13 512 750,00 
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15.    Závěr   

Místo závěru bych si dovolila použít věty, jimiž měli pracovníci MVK 
během školení týmové práce vyjádřit vztah ke svému zaměstnání. Přesto, 
že v roce 2012 došlo k podstatnému snížení rozpočtu, takže se muselo 
šetřit ve všech položkách, přesto, že jsme realizovali dva náročné projekty 
z evropských fondů, začínali upravovat prostory pro stěhování, zastupovali 
se navzájem při nemocích, školeních a dovolených a řešili stovky větších  
i menších problémů, uvědomují si pracovníci MVK, že pracovat v knihovně 
je krásné. 
Zde jsou jejich vyjádření – co je pro mne práce v MVK: 
Zdroj velkého výběru knih, kam se stále vracím + příjemné pracoviště. 
Zajímavé povolání, práce s lidmi. 
Knihovna pro mě znamená zaměstnání, které mě baví i za mizerný plat. 
Stálé bilancování nad smyslem mého snažení. 
Zaměstnání i místo pro osobní růst. 
Práce 
Nejen zaměstnání, ale i místo, kde se cítím dobře, práce s lidmi mě hodně 
baví a naplňuje a samozřejmě obohacuje. 
MVK pro mě znamená práci (zaměstnání), která mě baví. A chodím tu 
ráda. (Nejen kvůli práci, ale i lidem). 
Příjemné zaměstnání v dobrém kolektivu + bonus knihy všude kolem. 
 
Masarykova veřejná knihovna pro mne představuje špičkovou veřejnou 
instituci, která poskytuje kvalitní služby široké škále obyvatelstva. Bylo mi 
ctí být její součástí, získávat právě zde kvalifikaci a praxi. 
Úžasné zaměstnání, které mě velmi obohacuje. 
Knihovna je určitě místo setkání a také vzdělání a inspirace. 
Zaměstnání, které mě baví v moderním prostředí. 
Solidní zaměstnavatel, potřebná a super instituce pro obyvatele Vsetín  
i okolí (i když si to mnozí třeba ještě neuvědomili, ale určitě na to někdy 
přijdou ☺) 
Přátelství, zaměstnání, spol. prestiž, jdu s dobou, žiju, mám cíle. 
Pěkné místo s krásným výhledem a příjemnými spolupracovníky. 
MVK je pro mě nejen zaměstnání, ale hlavně místo, kde se cítím sama 
sebou. 
MVK pro mě znamená jistotu a životní naplnění. 
Místo, kde aktivně trávím i mnohem víc než 50% svého života – pracovně  
i v rámci svého osobního života. O práci hodně přemýšlím, beru ji jako 
poslání. Považuji ji za osudovou radost i starost. 
Druhý domov. 
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16. Přílohy 

Příloha č. 1  Rozmanitost nás spojuje 
Příloha č. 2  Další vzdělávání v komunitní knihovně – projekt MŠMT 
Příloha č. 3  Ostatní projekty 
Příloha č. 4  Pro děti 
Příloha č. 5  Akce pro mládež, Komunitní klub 
Příloha č. 6  Senioři 
Příloha č. 7  Vzdělávací akce   
Příloha č. 8  Besedy a kulturně společenské akce 
 

Příloha č. 1 Projekt „Rozmanitost nás spojuje“  

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika 
Poskytovatel dotace: Fond mikroprojektů 
Celkové výdaje: 18.900 EUR 
Harmonogram: září 2011 – srpen 2012 
Cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality práce a inovace forem  
a metod práce s uživateli/kami a návštěvníky/cemi knihovny (stávajícími  
i potenciálními) především v oblastech prezentace literatury a komunitní  
a sociální role knihoven (s důrazem na specifické cílové skupiny uživatelů) 
a navázání spolupráce pro vzájemné sdílení a realizaci společných aktivit 
v průběhu projektu i po jeho ukončení mezi Masarykovou veřejnou 
knihovnou Vsetín (ČR) a Turčianskou knižnicou v Martině (SR). Hlavním 
cílem je tedy přeshraniční integrace, posílení dlouhodobých forem 
spolupráce a vytvoření a posílení kontaktů v rámci přeshraniční 
spolupráce. 
Cílové skupiny: 
Knihovnice/ci, studenti, senioři, široká veřejnost 
 
Partneři: Turčianská knižnica v Martině 
 
Vybrané aktivity – navázané partnerství mezi MVK a Turčianskou 
knižnicou v Martině 
• Výměnné stáže 
• Semináře 
• Exkurze 
• Společná čtení 
• Prezentace české a slovenské literatury, kultury, tradic 
 
Podrobný popis aktivit: 
1. Projektové řízení a evaluace 

V rámci projektu funguje realizační tým složený ze zástupců/kyň 
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Turčianskej knižnice v Martině. 
Realizační tým zajišťuje průběh projektu. Realizační tým se začal 
scházet již před zahájením projektu a je garantem udržitelnosti 
projektu. Komunikace mezi členy týmu probíhá formou osobní, 
telefonickou či e-mailovou. 
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2. Výměnná stáž 3 pracovník ů Masarykovy veřejné knihovny Vsetín  
v Turčianské knižnici v Martině 1.2.-3.2.2012 
Tři pracovníci MVK (Ing. Věra Pelcová, Bc. Zdena Haplová a Vítězslav 
Galda) absolvovali třídenní pracovní pobyt, v rámci kterého se 
zúčastnili odborných činností v Turčianské knižnici v Martině, zejména 
se zřetelem na aktivity s mládeží ve vztahu ke svému regionu.  
 

3. Vzdělávací seminá ř pro knihovníky/ce  v Martině - Práce s literaturou 
pro děti (27.-28.2.2012) 
Pracovnice MVK z dětských knihoven (4 osoby – L. Holbíková,  
P. Panovcová, J. Krajčová, I. Hlaváčová) se zúčastnily v Martině 
vzdělávacího semináře zaměřeného na dramatizaci literárních textů při 
práci s dětskými uživateli. Nabyté znalosti a dovednosti u partnerů jsou 
aplikovány v domovské knihovně.  
 

4. Prezentace slovenských literárních autor ů ve vsetínské knihovn ě 
v rámci kulturního programu "Literární jaro" (30.3.2012)  
Z Martina do Vsetína vycestovali 3 slovenští spisovatelé (Peter Mišák, 
Ondrej Nagaj, Igor Válek). Slovenští autoři prezentovali českým 
studentům/kám a vyučujícím slovenskou literaturu. Akce se zúčastnilo 
40 osob 
 

5. Noc s Andersenem na Slovensku  (30.3.2012) 
Nocování českých dětí ve slovenské knihovně. V rámci akce byl 
zajištěn odpolední a večerní zábavný program (soutěže, kvízy, 
vyprávění atd.) zaměřený na literaturu a čtení. Akce se z české strany 
zúčastnilo 5 osob  
 

6. Prezentace českých literárních autor ů v Tur čianské knižnici 
Martin  (17.5.2012) 
Ze Vsetína do Martina vycestovali 2 čeští spisovatelé (Jakub Chrobák 
a Pavel Kotrla) s pracovníky/cemi vsetínské knihovny. Autoři 
prezentovali v Turčianské knižnici českou literaturu.  
 

7. Konference k projektu Rozmanitost nás spojuje  (28.6.2012) 
V červnu byla uspořádána konference, která shrnula výstupy projektu. 
Smyslem konference bylo informování o projektu a zhodnocení jeho 
výstupů, vize a náměty v souvislosti s tematikou a také naznačení 
společných cest do budoucna. Byla zde prezentována metodika 
vytvořené v rámci projektu s tematikou "senioři". Konference se kromě 
zástupců/kyň obou partnerských organizací zúčastnili i zástupci 
veřejné správy, NNO.  
 

8.  Prezentace slovenské literatury prost řednictvím hlasitého 
veřejného čtení (v období prázdnin jako součást Prázdninové 
knihovny) 
• Dobrodružná literatura s kytarovým doprovodem Dušana Trličíka – 

6.6. v K klubu 
• Červenec s kapelou Dareband a humor v literatuře – 26.7. před 

knihovnou 
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• Srpen s literaturou pro mladé a regionálními kapelami – 30.8. před 
knihovnou 

Akce byly otevřeny široké veřejnosti a díky centrálnímu umístění na 
Dolním náměstí si čtení i hudbu vyslechly desítky lidí. Při akci byla 
možnost navštívit stan, kde si mohly hrát děti. Zároveň zde byly 
poskytovány propagační materiály projektu. Četli rodilí Slováci. 

 
9. Metodika "Komunitní knihovna a senio ři"  - zpracování a vydání 

metodického pracovního materiálu pro potřebu knihoven 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín zpracovala a vydala metodický 
materiál zaměřený na práci se seniory ve veřejných knihovnách. 
Metodika nabízí systematický přehled činností a zkušeností při práci s 
cílovou skupinou seniorů - způsoby jejich oslovování, aktivizace, využití 
dlouholetých profesních i životních zkušeností a nabídne přehledy 
možných aktivit a dobrovolnické spolupráce se seniory, která 
napomáhá rozvoji seniorů i regionu. Metodický materiál je využitelný i 
po ukončení projektu. 
 

10.   Zabezpečení publicity projektu 
V rámci realizace projektu je zajišťována propagace a jsou dodržována 
pravidla pro publicitu. 
Fungují webové stránky a Facebook, kde byl v létě 2012 zveřejněn 
kvíz zpracovaný dětskými knihovnicemi s tematikou česko-slovenské 
vzájemnosti.  

 
 
V září 2012 byla na Mikroregion Bílé Karpaty odevzdána závěrečná 
zpráva. 
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Příloha č. 2  Projekt „Komunitní knihovna ve Vsetín ě jako 
centru dalšího vzd ělávání“ 

 
Poskytovatel: MŠMT v rámci OP VK, IPo – Oblast 3.1 (výzva 37) 
Harmonogram: 1.8.2012-30.10.2013 
Projekt podporuje další vzdělávání ve smyslu realizace občanského 
vzdělávání a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců.  
Zahrnuje souběžné roviny: 
• rovina vzdělávací  
• rovina komunikační 
 
Vzdělávací rovina 
Komunitní knihovna Vsetín jako centrum dalšího vzdělávání realizuje 
kurzy v modulech občanské gramotnosti.  
Pro výuku jsou zpracovány studijní materiály a pořízena odborná 
literatura, dostupná pro účastníky, veřejnosti k půjčení. Pro vzdělávání je 
využita elektronická aplikace a e-learning. 
Model vzdělávání a zpracované studijní materiály se poskytují dalším 
knihovnám. 
Vzdělávání se účastní občané s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli 
určitého stupně vzdělání, resp. za sebou mají vstup na trh práce (cílová 
skupina projektu).  
V rámci vzdělávání jsou naplánovány 3 tematické celky:  
Občanské vzdělávání 
Lidská práva a společensko-právní gramotnost 
Aktivní občan a rozvoj lokálních prostředí a regionů 
V každém celku jsou různé tematické moduly, složené z jednotlivých 
kurzů, které mohou účastníci navštěvovat dle svého zájmu a možností. 
Výuka probíhá prezenčně v MVK, dále jsou naplánovány 3 intenzivní 
vícedenní kurzy. 
Ad 1) Občanské vzdělávání 
A. Ekologie, udržitelný rozvoj a odpovědné spotřebitelské chování 
Ekologie v domácnosti; Ekologické problémy regionu a řešení; Ekologické 
využívání zdrojů; Třídění a recyklace; Město Fair Trade 
B. Odpovědný přístup k financím  
Peníze, bankovnictví; Investice a kapitálový trh; Stavební spoření, 
hypotéky;  Pojištění osob; Pojištění majetku; Úvěry, Finanční plánování, 
Dluhová past – praxe občanské poradny 
C. Média a informační technologie 
Chování k médiím (použití kamery, fotoaparátu); Bezpečný internet; 
Manipulace prostřednictvím médií; Kritické myšlení a média; Vytváření 
vlastního občanského názoru 
D. Zdravý životní styl; Život s handicapem; Volný čas dětí; Zdravé dítě; 
Zdravotní péče 
 
Ad 2) Lidská práva a společensko-právní gramotnost 
A. Právní a ekonomické minimum 
Občan a úřady; Práva a ochrana spotřebitele; Právo na informace; 
Ekonomické minimum 
B. Prevence kriminality, šikany, domácí násilí  
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Domácí násilí; Šikana na pracovišti; Rovné příležitosti v praxi; Psychické 
násilí; Pomáhající instituce v regionu 
Ad 3) Aktivní občan a rozvoj lokálních prostředí a regionů 
A. Dobrovolnictví 
Dobrovolnictví v místě, dobrovolnictví ve světě, společenská odpovědnost 
firem 
B. Vztah k regionu 
Region a komunita; Místní tradice; Mezigenerační dialog; Kulturní dědictví 
a kulturní památky 
Komunika ční rovina 
Je zpracována komunikační strategie na propagaci fenoménu „další 
vzdělávání“. Je zajištěna komunikačně-marketingovými nástroji (letáky, 
nálepky, kampaň, média, DVD, festival, workshopy, sborník atd.) lokálně  
i nadregionálně. 
Cílem je masivní informační působení na veřejnost v průběhu celého 
projektu. Strategie propaguje další individuální vzdělávání a motivuje 
k zamyšlení - proč se dál vzdělávat. Dostává další vzdělávání do 
povědomí veřejnosti a zdůrazňuje jeho důležitost – celoživotní učení  
a aktivita v životě člověka.  
 
Veřejnost je motivována k tomu, aby se dále vzdělávala, a to především  
v oblastech základní občanské gramotnosti, lidských práv a společensko-
právní gramotnosti, aktivního občanství a rozvoje lokálního prostředí. 
 
Podpora společenského významu dalšího vzdělávání je garantována 
Radou pro další vzdělávání, zastoupenou politickými  i vědecko-
akademickými osobnostmi. 
Projekt je partnerský (Město Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj 
Vsetínska o.p.s. – partneři bez finančního příspěvku). 
 
K odbornému zabezpečení dílčích aktivit komunikační strategie přispívají 
odborní garanti (členové realizačního týmu): 1) „Koordinátorka 
komunikační strategie“ v oblasti grafiky a marketingu 2) „odborný garant 
dalšího vzdělávání“ - akademická osobnost se znalostí problematiky 
(legislativa, nové trendy, statistiky atd.) 3) „garantka nadregionálního 
využití produktů“ – osobnost z prostředí Knihovnického institutu Národní 
knihovny v Praze pro oblast vzdělávání – přenos modelu dalšího 
vzdělávání do knihoven.  
Dílčí aktivity strategie jsou zajišťovány převážně formou služeb – zajištění 
mediální prezentace dalšího vzdělávání (TV a rozhlasový spot, inzerce), 
organizace veřejných osvětových akcí (kampaně, festival, sborník, DVD), 
předávání know-how „jak propagovat“ a nadregionální podpora dalšího 
vzdělávání (workshop, konference pro jiné instituce). K venkovním akcím 
je nakoupen nábytek 
Komunikační strategie je výrazná, ne však agresivní, vtipná a co nejvíce 
oslovující. 
 
Inovativní výstupy komunikační strategie dalšího vzdělávání 
Zpracování jednotného grafického manuálu pro prezentaci tématu 
Mediální kampaň – TV a rozhlasové spoty, inzerce a články v novinách 
(regionální i nadregionální úroveň) - průběžně 
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Osvětová kampaň dalšího vzdělávání – „open air“ prezentace dalšího 
vzdělávání neotřelou zábavnou formou přitažlivou pro co nejširší veřejnost 
– hudební doprovod, soutěže pro veřejnost, umístění stanu s infomateriály  
– 2x/projekt 
PR Workshop pro rozvoj dalšího vzdělávání – přenos zkušeností 
s propagací dalšího vzdělávání a aplikace do praxe pro jiné knihovny  
a neziskové organizace – 2x/ projekt  
Festival dalšího vzdělávání – přehlídka možností dalšího vzdělávání 
v regionu (aktivní účast institucí dalšího vzdělávání), prezentace důležitosti 
dalšího vzdělávání přitažlivou a zábavnou formou (tematické divadelní 
skeče, veřejné čtení atd.), hudební doprovod – 1x/projekt 
Nálepková kampaň – umístění propagačních letáků k dalšímu vzdělávání 
na veřejná místa (hromadná doprava, veřejné instituce, soukromá zařízení 
atd.) 
Letáky – propagace dalšího vzdělávání 
Sborník dalšího vzdělávání – poskytne teoretický základ v oblasti dalšího 
vzdělávání, anotaci organizací dalšího vzdělávání v regionu, zachytí 
praktické zkušenosti při realizaci aktivit dalšího vzdělávání  
DVD „Další vzdělávání, Proč ne?“ rozhovory s osobnostmi, základní 
pojmy, situace v ČR atd. 
Konference dalšího vzdělávání - prezentace modelu dalšího vzdělávání 
ostatním knihovnám a institucím - zprostředkují dalším jednotlivcům – 
1x/projekt 
 
Zdůvodn ění projektu 
MVK reaguje projektem na nutnost rozvoje DV s aktivním podílem 
jednotlivců na občanském životě. S partnerskými institucemi přispěje  
k rozvoji občanského vzdělávání obyvatel a jejich schopnosti učit se  
v průběhu celého života. Zároveň knihovna podpoří propagaci DV 
jednotlivců, čímž posílí poptávku, prohloubí informovanost o významu DV 
a přispěje ke změně společenské atmosféry a přístupu k učení. Ve vztahu 
k DV je nutno podpořit systém dalších institucí mimo formální vzdělávací 
soustavu a zpřístupnit DV v různých prostředích, různými cestami, kdykoli 
a kdekoli. Toto zajistí odborníci z akademického prostředí a z knihoven 
(odborný garant dalšího vzdělávání a garantka neregionálního využití pro 
knihovny).  
Knihovny jsou neformální vzdělávací organizace. Chybí jim ale komplexní 
a systematický přístup k DV. Vzdělávání dospělých zde probíhá spíše 
intuicí, v reakci na aktuální potřeby,úměrně finančním, personálním 
a technickým možnostem.  
Projekt zastává inovativní přístup ve své komplexnosti 
aktivní zapojení účastníků do vzdělávání  
 komunikační strategie s propagací DV 
územním dopadu (lokální i nadreg. úroveň) 
Důležitý je sociál. komunitní rozměr, kdy knihovna jako vzdělávací 
instituce s rovným přístupem ke všem, důvěryhodná, systematicky 
poskytuje DV občanům a přenese tento model i dalším knihovnám. 
Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní 
Komplexnost: Projekt je inovativní svým komplexním přístupem k podpoře 
dalšího vzdělávání a rozvoji občanského učení: 
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Přímé zapojení jedinců do vzdělávání - aktivizace cílové skupiny  
a poskytnutí dalšího modulového vzdělávání - možnost prezenčního  
i e-learningového studia. Knihovna dále jako středisko občanských aktivit 
umožňuje účastníkům vzdělávání se přímo zapojit do společenského dění 
Komunikační strategie dalšího vzdělávání – motivační a stimulačně 
propagační aspekt – proniknutí do povědomí veřejnosti 
Komunitně vzdělávací rozměr – mezigenerační a sociální integrace 
Knihovna je přirozeným centrem společenským, vzdělávacím  
a informačním. 
Poskytuje rovnost přístupu všem bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, 
dosažené úrovně vzdělání, sociálního či ekonomického statutu. Pro 
mnohé uživatele je přijatelná a nevyvolává ostych či nedůvěru 
Je bezbariérová, v centru města, všem dostupná; vytváří trvale podmínky 
a prostor pro zvyšování vzdělanosti, vzájemnou komunikaci a sdílení 
Nadčasovost – knihovna své služby poskytuje i po ukončení projektu – je 
možné se sem vracet a pokračovat v dalším vzdělávání 
Vytvoření platformy pro celoživotní učení – partnerství, politici, odborníci, 
rada. 
 
V rámci projektu je ustavena Rada dalšího vzdělávání. Jedná se  
o garanční orgán, jehož cílem je komunikační i politická podpora dalšího 
vzdělávání v průběhu projektu i po jeho ukončení. 
Rada svými aktivitami napomáhá k rozvoji a začlenění dalšího vzdělávání 
do běžného života jednotlivců. Vytváří tvůrčí a kreativní prostor s možností 
diskuse. Hledá možnosti k dalšímu vývoji a prosazení tématu. Proto je 
tvořena zástupci různého spektra. Tvoří ji:  
- političtí představitelé, kteří mohou prosadit důležitost dalšího vzdělávání 
na systémové rozhodovací úrovni (např. priority a strategie města) – 
zástupce partnera město Vsetín  
- akademický odborník pro další vzdělávání (Odborný garant tématu „Další 
vzdělávání“) 
– člen realizačního týmu) jako znalec problematiky s možností působit na 
politickou reprezentaci 
- odbornice z pohledu vzdělávání v knihovnách (Garantka nadregionálního 
využití produktů „Další vzdělávání“ pro knihovny – členka realizačního 
týmu) jako garant vzdělávání a přenesení zkušenosti dalším knihovnám 
- garant komunikace se zaměstnavateli (zástupce partnera) - zajišťuje 
přenos a propagaci dalšího vzdělávání prostřednictvím zaměstnavatelů 
k zaměstnancům 
- hlavní manažerka projektu (členka realizačního týmu) jako garantka 
dalšího vzdělávání v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně 
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Příloha č. 3  Ostatní projekty 

Projekt „Senio ři komunikují“ 
Poskytovatel dotace: Nadace Livie a Václava Klausových a Nadace České 
spořitelny. 
Celková výše dotace: 34.100,- Kč 
Harmonogram: květen – září 2012 
Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání 
osobních počítačů a platebních karet. Projekt je zaměřen především na 
skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost se seznámit se 
zmíněnými moderními komunikačními prostředky. Nadační fond pomáhá  
v překonání tohoto handicapu, kterým by generace seniorů už neměly být 
tolik poznamenány. 
Aktivity: 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín realizuje v rámci projektu dva 
týdenní počítačové kurzy pro seniory ve vesnicích v okolí Vsetína (Janová 
a Nový Hrozenkov). V kurzech panuje příjemná atmosféra a účastníci jsou 
velmi nadšení. Svědčí o tom příznivé zpětné vazby absolventů kurzů. 
Každý kurz se nadaci vykazuje na základě vyúčtování a hodnotící zprávy 
ke kurzu.  
V období od 4.6. – 8.6. proběhl kurz v Janové pro 10 seniorů (výuka  
L. Strbačková) 
V období od 3.-7.9. proběhl kurz v Novém Hrozenkově pro 10 seniorů 
(výuka: H. Pekárková) 
Knihovna vlastní od roku 2007 dar od Nadace Livie a Václava Klausových 
- osobní počítač, který je umístěn v informačním centru a slouží 
k bezplatnému použití pro potřeby seniorů. 
 
 
Projekty Ministerstva kultury ČR 
• Dotační řízení: Knihovna 21. století 

o Projekt O poklad stýca Juráša aneb “ Český rok - duben“ – 
krajské kolo  

• Výše dotace: 5.000,- Kč 
• Cíl projektu: podpora zájmu o čtenářství, literaturu  

a vlastní tvorbu, vytváření vztahu k místu, kde děti žijí  
• Aktivity: literární soutěž pro 4 věkové kategorie žáků ZŠ 

na zadané téma, hodnocení porotou, slavnostní 
vyhlášení výsledků(26.4.)  

 
o Projekt: Knihovna bez bariér  

• Výše dotace: 12.000 Kč 
• Cíl projektu: Podpora všeobecné dostupnosti 

knihovnických služeb fondů pro občany se zdravotním 
postižením 

• Aktivity: nákup knihovního fondu pro nevidomé  
a slabozraké (MP3 a CD nosiče) 

• Harmonogram: leden – prosinec 2012  
 



 70

o Projekt Literární jaro 
• Výše dotace: 10.000,- Kč 
• Cíl projektu:  
Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářství a propagaci literatury 
u vsetínské mládeže, ale i další vsetínské veřejnosti. 
Prostřednictvím besed s významnými současnými českými 
autory a autorkami seznamuje s literární tvorbou a zároveň 
propaguje lásku ke knihám a vztah k literatuře jako takový.  
Nad Literárním jarem ve Vsetíně převzal záštitu předseda 
Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček 

 
 
• Dotační řízení VISK 

VISK 3 
o Projekt:  Budování Katalogu knihoven Vsetínska –  

• Výše dotace: 42.000,- Kč 
• Cíl/aktivita projektu: Upgrade WWW OPAC na verzi 

Portaro 2.0 pro spolupráci s katalogy knihoven regionu 
pro vybudování Katalogu knihoven Vsetínska 

• Harmonogram: 2. polovina 2012 
 
  VISK 9 – Souborný katalog Caslin a národní autori ty 2012   

o Projekt: Harmonizace národních autorit s lokálními 
autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit národních   
a lokálních autorit  
• Výše dotace: 69 000 Kč 
• Cíl projektu: harmonizace národních autorit s lokálními 

autoritami MVK Vsetín 
• Aktivity: harmonizace a deduplikace jmenných autorit 
• Harmonogram: březen – prosinec 2012  

 
 
Projekt Zlínského kraje 
• Dotační řízení: Fond kultury Zlínského kraje 

� Projekt O poklad stýca Juráša aneb “ Český rok - duben“ – 
krajské kolo  

• Výše dotace: 5.000,- Kč 
• Cíl projektu: podpora zájmu o čtenářství, literaturu a 

vlastní tvorbu, vytváření vztahu k místu, kde děti žijí  
• Aktivity: literární soutěž pro 4 věkové kategorie žáků ZŠ 

na zadané téma, hodnocení porotou, slavnostní 
vyhlášení výsledků(26.4.) 

• sborník  
 
SenSen klub Vsetín – Nadace Charty 77/ Konta BARIÉR Y 
Senioři zapojení do klubu SenSen se podílejí na spoluvytváření „Národní 
kroniky", tedy největšího archívu malých i větších událostí osobního, 
místního i celospolečenského významu. Díky této celorepublikové síti 
přispěvovatelů z celé ČR budou příspěvky uloženy navěky na pevný nosič 
pro informaci, poučení i pobavení potomků a jako badatelský zdroj pro 
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období nejnovější historie.  
Partnerem projektu je Národní muzeum a Microsoft ČR. 
Garantkou vsetínského SenSen klubu je paní Jana Rokytová 
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Příloha č. 4   Pro děti 

 
Nabídka akcí školám a školním družinám  – připravené programy pro 
školy. Knihovnice dětských půjčoven zpracovávají besedy pro školy i „na 
zakázku“. 
 
Uskute čněné akce: 
 
Výběr z besed v d ětských  knihovnách -  Luh, Rokytnice, Trávníky 
 
Bavíme se v knihovně, Dětský koutek v knihovně, Hrajeme si v knihovně, 
Pohádky, Knihovna nás baví, Máme rádi zvířata, Skládám básně, je mně 
krásně, Pohádkové hádanky, Webovou divočinou, Hádanky a rébusy, 
Neotesánek, Narozeniny v knihovně, Pasování prvňáčků, Dobrodružná 
literatura, Odpoledne v knihovně, To si přeti, Hodinka škovného tvořínka, 
První čtení, čteme sami, Velikonoce v literatuře, Páteční odpoledne 
s knihovnou, Kvízy s vyhodnocením, Václav Čtvrtek, Vyhledávání autorů, 
Čím budu, až budu velký, Z pohádky do pohádky, Škola naruby – beseda 
s Šárkou Junkovou, Dobrodružsví s dětským hrdinou, Aktivně v knihovně, 
Čtení na pokračování, Řecké báje a pověsti, Voda, voděnka studená, 
První čtení na prázdniny, Cesta kolem světa, Němcová, Erben, Ilustrátoři, 
novinky, Knížka pro prvňáčka, Poprvé v knihovně, Čteme všichni, čteme 
rádi, Vysvědčení v knihovně, Kolo štěstí, Velikonoce,  O dvanácti 
měsíčkách, Popletená pohádka, K. H. Mácha, Pohádky, Zdobíme 
knihovnu, Knihovna je domeček, Turnaj v dámě, Duhový most, Jarní 
tvoření, Aprílové hrázky, Máme pod čepicí, Hod na velikonoční terč, 
Exupery – Malý princ, Abeceda hrou, O pejskovi a kočičce, Hrnečku vař, 
Knihy pro prvňáčka, Odpolední promítání pro děti a mládež, Čtení na 
prázdniny, Zvyky a obyčeje, Sportovní abeceda, Macourkoviny, Kdo bručí 
je medvěd, Alík a počítač, Jak pejsek s kočičkou pekli dort, Máme pod 
čepicí, Velikonoce v literatuře, Pohádkové dopoledne, Roald Dahl, Škola 
naruby, Čtenářské deníčky, Do knihovny za knihou, Knihovna patří nám, 
Malý princ, Hrátky s abecedou, Putování za básničkou, Knihovna – můj 
největší kamarád, Karel Hynek Mácha, Co všechno už vím, díky čtení, Můj 
nevidomý kamarád, Zvířátka v zimě, Mikulášské tvoření, Ten Vánoční čas, 
Těšíme se na Vánoce, Prvňáčci v knihovně, Týden knihoven s Erbenem, 
Ivona Březinová, Sportovní hrátky, Podzimní odpoledne v knihovně, 
Podzimní čtení v knihovně, To si přečti, Řecké báje a pověsti, Vyber si tu 
pravou knihu, Páteční čtení v knihovně, Chodí básník okolo, zahrajme si 
na něho, Knihovnické odpoledne, Učím se číst v knihovně, Krteček 
v knihovně, Předvánoční věštění, Podzimní radovánky, Knihovnická lekce, 
Rýmování pro zasmání, Drobnosti z pedigu, Otevíráme knížku po 
prázdninách, Kamarádka knihovna a my, Může to být i tvůj příběh, 
Odpolední čtení a hraní si v knihovně, Čteme si v knihovně, Filmománie, 
České pohádky, Ladovy říkanky, Halloweenské luštění, Cestování 
s přesmyčkami, Usínáme „zdravě“ s knihou, Jak si pejsek s kočičkou dělali 
dort, Valašské pověsti a mýty, Zapékané záložky, Světem slov, Máchův 
Máj, Luštění s Mateřídouškou, Labyrintem k cíli, Poezie pro děti, Vánoce, 
Vánoční tradice, Tvoření z modelové hmoty, Jak to bylo pohádko?, 
Peněženka z krabice od džusu, Sportovní abeceda, Hrdinové, Filmový 
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maratón, Jak se chodí za básničkou, Podzim, Zapékané záložky, Už zase 
skáču přes kaluže, Chobotnice z korálových útesů, Mašinka Tomáš, 
Nejlépe je nám v knihovně, Ruce to jsou dvojčata, Co víme o 
středověkých rytířích, Putování za básničkou, Adventní příběh, Jaroslav 
Foglar. 
 
Další akce: 
 
Literární soutěž „O poklad strýca Juráša „ Český rok - duben 
 
Projekt Škola naruby  vybízí děti a rodiče ke společnému čtení.  
 
Projekt Čtení pomáhá  podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem  
a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti.  
 
Pasování prv ňáčků na čtenáře knihovny   
 
Půjčování tématických kuf říků.  
 
Projekt Knížka pro prv ňáčka. Po splnění kritérií projektu (absolvování 
několika akcí v knihovně) vsetínští prvňáčci dostali díky projektu zdarma 
knihu  
 
Prázdninová knihovna   - kreativní dílny a zábavně vzdělávací programy  
 

Den pro d ětskou knihu   celorepubliková akce na podporu knih a čtení aj. 
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Příloha č. 5  Akce pro mládež, Komunitní klub 

Výběr: 
 
KULIČKY Z KORÁLK Ů – výroba naušnic z korálků 
ILUSTRACE POHÁDKY – ZUŠ Vsetín – ilustrace pohádky o 
Medovníčkovi 
TÝDEN ČTENÍ – metoda zrcadlového čtení 
TÝDEN ČTENÍ – dětské oddělení nemocnice Vsetín 
TÝDEN ČTENÍ – metoda kapky deště 
NOC S ANDERSENEM – nocování v knihovně 
MALOVAVÉ VAJÍ ČKO – zdobení velikonočního vajíčka 
VELIKONOČNÍ KYTIČKA A KVÍZY – tvoření o velikonočních prázdninách 
DEN ZEMĚ – malování v parku 
DÁREK PRO MAMINKU – kytička mamince k svátku 
QUILLING  – prázdninová knihovna 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RMC 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RMC – exkurze, pohádka, malování 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RMC 
VALAŠSKÉ ZÁ ŘENÍ – výprodej knih, prezentace knihovny 
DEN BEZ BARIÉR 
TVOŘIVÁ DÍLNA S CAMINEM  – ubrousková technika 
VÁNOČNÍ DÍLNA  – vánoční ozdoby 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S DRUŽINOU TRÁVNÍKY  – vánoční přání 
 
Exkurze – školy  
9. 2. J. Sousedíka 
13. 3. ZŠ Janová 
29. 3. ZŠ Hošťálková 
3. 4. ZŠ Pozděchov 
4.9. SOŠ J. Sousedíka 
21.9. Integra – 9. třída 
25.9. Integra – 8. třída 
19.10. ZŠ Huslenky – 1. třída 
19.10. ZŠ Huslenky- 2. třída 
22.10. MG Vsetín 
23.10. ZŠ Huslenky – 4. třída 
20.11. ZŠ Valašská Polanka 9.A 
20.11. ZŠ Valašská Polanka 9.B 
11.12. SZŠ Vsetín 
 
Seminá ře pro školy  
9. 2. Kulička z korálků – 5. tř. RK 
9. 3. Etiketa – SOŠ J. Sousedíka 
9. 3. Netradiční čtení v anglickém jazyce v podání rodilé mluvčí 
26. 3. Jak vzniká knížka 
29. 3. Jak vzniká knížka 
3. 4. Velikonoční tvoření – Menza klub Rokytnice 
14. 5. Naušnice a náramky z korálků – 5. tř. RK 
19.10. Region – ZŠ Huslenky-1. třída 
19.10. Region – ZŠ Huslenky-2.třída 
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22.10. Vládci slov – L. Vaculík 
22.10. Vládci slov + L. Vaculík 
23.10. Region – ZŠ Huslenky-4.třída 
8.11. Jak na referát 
20.11. Rok 1989 – ZŠ Valašská Polanka-9.A 
20.11. Rok 1989 – ZŠ Valašská Polanka-9.B 
23.11. Středověká literatura 
3.12. Jak na referát 
3.12. Jak na referát 
7.12. Jak na referát 
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Příloha č. 6  Senio ři 

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, Jana Rokytová) a individuální konzultace v rámci plánování  
a organizace jednotlivých aktivit knihovny. 
Senioři dobrovolnického týmu se podílejí během celého roku na aktivitách 
zajišťujících podporu čtenářství a aktivizaci seniorů 

 
- Akademický rok pro seniory 
V rámci jarního a podzimního  cyklu Akademického roku byly 
zorganizovány tři vzdělávací moduly:  
3x týdenní počítačový kurz (19.- 30.3. dopoledne, 1.-5.10.); lektorka: Lucie 
Strbačková – vždy 12 účastníků 
Účastníci byli spokojeni s obsahovou náplní kurzů, s lektorkou, s velmi 
příjemným prostředím knihovny, které jim poskytlo prostor pro setkání.  
 
- Senio ři komunikují 
Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání 
osobních počítačů a platebních karet. Projekt je zaměřen především na 
skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost se seznámit se 
zmíněnými moderními komunikačními prostředky. Nadační fond pomáhá  
v překonání tohoto handicapu, kterým by generace seniorů už neměly být 
tolik poznamenány. 
Aktivity: 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín realizuje v rámci projektu dva 
týdenní počítačové kurzy pro seniory ve vesnicích v okolí Vsetína (Janová 
a Nový Hrozenkov). V kurzech panuje příjemná atmosféra a účastníci jsou 
velmi nadšení. Svědčí o tom příznivé zpětné vazby absolventů kurzů. 
Každý kurz se nadaci vykazuje na základě vyúčtování a hodnotící zprávy 
ke kurzu.  
V období od 4.6. – 8.6. proběhl kurz v Janové pro 10 seniorů (lektorka:  
L. Strbačková) 
V období od 3.9. – 7.9. proběhl kurz v Novém Hrozenkově pro 10 seniorů 
(lektorka: H. Pekárková) 
Knihovna vlastní od roku 2007 dar od Nadace Livie a Václava Klausových 
- osobní počítač, který je umístěn v informačním centru a slouží 
k bezplatnému použití pro potřeby seniorů. 
 
- Seriál turistických vycházek senior ů, jejich p řátel a p říznivc ů 

knihovny 
Pěší vycházky zajiš ťuje Mgr. Milan Drlík  
Úterý 5.června - Lačnovské skály 
Pěší trasa : Lačnov, Lačnovské skály, Čertovy skály, Lidečko ves (8 km). 
Odjezd z autobusového nádraží (stanoviště č.17) ve 12 hodin do Lačnova, 
návrat vlakem nebo autobusem. 
Úterý 19.června - Čubův kopec  
Pěší trasa : Francova Lhota, Čubův kopec (rozhledna), Strelenský vrch, 
Střelná (7 km). Odjezd  
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z autobusového nádraží (stanoviště č.16) ve 14,40 hod. do Francovy 
Lhoty, návrat ze Střelné vlakem. 
úterý 8. května 2012 - Dušná - Vsetín 
pěší trasa po modré značce (7 km) 
odjezd ze zastávky Jasenka - čerpací stanice ve 14:44 hod.  
(z autobus.nádraží 14:40 hod.)  
úterý 22. května 2012 - Galovské lúky 
pěší trasa (7 km) 
odjezd z autobusového nádraží ve 12:20 hod., ze stanoviště č. 1 do 
Huslenek - Uherská 
Pěší trasa: Hovězí, Hovízky, Suška, Křenov, koliba na Janovských 
pasekách, Vsetín (délka trasy 7 km). 
Odjezd z vlakového nádraží Vsetín ve 12.30 hod. do Hovězí 
úterý 11. září - Jahodný 
pěší trasa (7 km): Hovězí - Hořansko, Jahodný, Babínek, Ústí 
odjezd z autobusového nádraží (st. č. 10) ve 12:30 hod. do Hovězí, návrat 
vlakem z Ústí 
úterý 25. září - Medůvka 
pěší trasa (8 km): Brňov, Medúvka, Malá Lhota, Bystřička 
odjezd vlakem ve 13:22 hod. do Brňova, návrat autobusem z Bystřičky 
úterý 9. října - Pluskovec 
Pěší trasa: Velké Karlovice zast., Pod Kyčerou, Koncová, Pluskovec, 
Velké Karlovice (7 km). Odjezd vlakem ve 12:30 hod. do Velkých Karlovic 
zast., návrat vlakem. 
úterý 23. října - Prženský vrch 
Pěší trasa: Kateřinice, Pod Prženským vrchem, Mikulůvka (7 km). Odjezd 
z autobusového nádraží (stanoviště č. 27) ve 12:40 hod. do Kateřinic. 
Návrat autobusem z Mikulůvky. 
 
Cyklovyjíždky po okolí  
Zajiš ťuje Ing. Dušan And ěl 
Místo setkání: Masarykova veřejná knihovna - Informační centrum, Dolní 
náměstí, Vsetín 
Termín a čas: Vždy v úterý ve 14.00 hodin  
úterý 4. září 
Vsetín, Halenkov, údolí Zděchov, Uherská, Kychová, Huslenky, Vsetín 
(trasa asi 20 km) 
úterý 18. září 
Vsetín, Bystřička, Růžďka, Dušná, Putýrka, Jabloňová, Vsetín (trasa asi 
20 km) 
Místo setkání: Masarykova veřejná knihovna - Informační centrum, Dolní 
náměstí, Vsetín 
Termín a čas: Vždy v úterý ve 14:00 hodin 
úterý 2. října 
Vsetín Potůčky, Venkovská roubená chalupa, Nivy, Nad Janišovem, 
Janišov, Vsetín 
úterý 16. října 
Vsetín, Semetínský most, Nivka, Hološín, Ratiboř, Vsetín 
15.11. – společné promítání fotografií a povídání účastníků vycházek  
a cyklovyjížděk 
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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 Ing. J.Pelce, který má již 
s organizací setkávání seniorů několikaletou zkušenost a připravuje na 
každé setkání program.  
Senioři mají možnost se pravidelně scházet, dále se vzdělávat, vyměňovat 
si zkušenosti a společně komunikovat. 
 
 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. 
Připravují literární programy s propagací čtení a čtenářství. 
Seniorské kluby, které se setkávají ke své činnosti v knihovně v Luhu, 
navázaly úzkou spolupráci, která se projevuje i v jejich aktivitách.  
 
  
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. 
Postupně dochází v rámci klubových setkání i k integraci zrakově 
postižených a návštěvníků z řad trávníckých seniorů. 
 
 
Tvořivé dílny 
V dětských knihovnách v Luhu, v Rokytnici, na Trávníkách a v Komunitním 
klubu probíhají tvořivé dílny. Je velmi potěšující, že tvořivé dílny navštěvují 
nejen děti a mládež, ale i seniorská populace - prarodiče se svými 
vnučkami a vnuky, ale i seniorky, které chtějí svůj volný čas naplnit 
smysluplně, zábavně a v příjemné společnosti. 
 
 
Virtuální univerzita t řetího v ěku ve vsetínské knihovn ě 
Vsetínská knihovna působí od září 2011 jako konzulta ční st ředisko 
České zem ědělské univerzity v Praze  (www.e-senior.cz).  
V červnu absolvovalo úspěšně 34 vsetínských studentek a studentů 
Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) při Masarykově veřejné knihovně 
Vsetín semestrální kurz s názvem Etika jako východisko z krize 
společnosti. 
Vsetínská knihovna, která působí jako konzultační středisko České 
zemědělské univerzity v Praze tak ukončila další, v pořadí druhý semestr. 
Někteří ze studentů mají již zvládnutý kurz Astronomie. Téma „etika" 
přilákalo mnoho dalších, kteří si pochvalují výhody virtuální univerzity  
v místě, protože nemusí nikam dojíždět. 
29 žen a 5 mužů se v knihovně pravidelně scházelo každou druhou středu 
již od února. Společná setkání vždy zahrnovala videopřednášku 
univerzitního lektora, a následně vyplnění elektronického testu. Ten pak 
každý účastník vypracoval i samostatně, v obměněné formě, za pomoci 
svých studijních materiálů a poznámek.  
Testy i přednášky mají účastníci přístupné „virtuálně", tedy přes internet,  
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a mohou se k nim průběžně vracet dle potřeby - buď z domova, nebo  
v knihovně. Překvapila je také jednoduchá a intuitivní práce ve výukovém 
programu. Ta je srozumitelná i začátečníkům, kteří nepracují s počítačem 
a internetem pravidelně. 
Během setkání se v kurzu vytvořila výborná skupina, hodiny provázela 
příjemná atmosféra a většina už se těší na další semestr, pro který bylo 
vybráno téma „Čínská medicína v naší zahrádce". První přednáška se 
uskutečnila 10. října od 9.00 do 12.00 hod. ve společenském sále 
knihovny (4. patro). Další vždy následovaly každou druhou středu ve 
stejný čas. 
Úspěšným absolventům kurzu „Etika" předal Pamětní listy místostarosta 
Petr Kořenek, který popřál studujícím hodně zdaru a elánu do dalšího 
vzdělávání.  
Všem absolventům gratulujeme a těšíme se i na další seniory ze Vsetína  
a okolí, kteří rozšíří řady studentů. 
Virtuální univerzita třetího věku ve vsetínské knihovně má další úspěšné 
absolventy a vypisuje nový semestr 
 V prosinci ukončilo úspěšně  31 vsetínských studentek a studentů 
Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) při Masarykově veřejné knihovně 
Vsetín semestrální kurz s názvem Čínská medicína v naší zahrádce.  
Úspěšným absolventům kurzu „Čínská medicína v naší zahrádce“ předali 
Pamětní listy paní starostka Iveta Táborská a místostarosta Petr Kořenek. 
Popřáli studujícím hodně zdaru a energie do dalšího vzdělávání. Ocenili 
jejich přístup, učit se a poznávat nové věci i ve vyšším věku.  

 
Metodika "Komunitní knihovna a senio ři" - zpracování a vydání 
metodického pracovního materiálu pro pot řebu knihoven Masarykova 
veřejná knihovna Vsetín zpracovala a vydala metodický materiál zaměřený 
na práci se seniory ve veřejných knihovnách. Metodika nabízí 
systematický přehled činností a zkušeností při práci s cílovou skupinou 
seniorů - způsoby jejich oslovování, aktivizace, využití dlouholetých 
profesních i životních zkušeností a nabídne přehledy možných aktivit a 
dobrovolnické spolupráce se seniory, která napomáhá rozvoji seniorů i 
regionu. Metodický materiál je využitelný i po ukončení projektu. 

 
SenSen klub Vsetín – Nadace Charty 77/ Konta BARIÉR Y 

Senioři zapojení do klubu SenSen se podílejí na spoluvytváření „Národní 
kroniky", tedy největšího archívu malých i větších událostí osobního, 
místního i celospolečenského významu. Díky této celorepublikové síti 
přispěvovatelů z celé ČR budou příspěvky uloženy navěky na pevný nosič 
pro informaci, poučení i pobavení potomků a jako badatelský zdroj pro 
období nejnovější historie.  
Partnerem projektu je Národní muzeum a Microsoft ČR. 
Garantkou vsetínského SenSen klubu je paní Jana Rokytová 
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Příloha č. 7  Vzdělávací akce pro ve řejnost 

 
Vzdělávání v Akademickém roce pro seniory  

- modul PC – 3x (březen, listopad) 
- Trénování paměti – (1x září/říjen) 

 
Počítačové kurzy „Senio ři komunikují“   

- Janová 
- Nový Hrozenkov 

 
Počítačový kurz pro seniory v obci Liptál - říjen 
 
Trénování pam ěti – březen, září/říjen 2012 
 
Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty 
Divadelní klub Bubu – dětská divadelní představení v knihovně 
Scénické čtení 
Muzeum Brněnska, p.o. a Památník písemnictví na Moravě - seminář 
„Tvůrčí psaní“  
„Zahrádkáři – Valašské Meziříčí“ 
Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální univerzita třetího věku  
Elim – vernisáž výstavy – listopad 
Společná čtení v Charitě Vsetín 
Dny duševního zdraví s Caminem (Charita) – říjen  
Jednej rychle – zachraň život – beseda s kardiologem (SenSen) - listopad 
Vzdělávání v rámci projektu MŠMT (Další vzd ělávání v komunitní 
knihovn ě) 
Zaměřeno na občanské vzdělávání, lidská práva a aktivní občanství. 
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Příloha č. 8  Besedy, p řednášky a kulturní akce 

Literární: 
POEZIE V PÍSNI S JIŘÍM ŽÁČKEM - Zahájení festivalu Literární jaro ve 
Vsetíně.  
S vystoupením pěveckého sboru Masarykova gymnázia Hekal. Předchází 
vernisáž výstavy ilustrací žáků a studentů vsetínských škol v 17:00 hod. 
Literární jaro ve Vsetíně je literární festival, který již tradičně organizuje 
vsetínské gymnázium se vsetínskou knihovnou. Záštitu nad letošním 
ročníkem Literárního jara ve Vsetíně převzal básník, písničkář a předseda 
Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček. 
SPOLEČNÉ ČTENÍ - Čteme společně tentokrát s Karlem Čapkem aneb 
Čtení se vsetínskými osobnostmi na pokračování 
SLOVENSKÁ LITERATURA  - slovenskou literaturu přijedou do vsetínské 
knihovny prezentovat slovenští autoři Peter Mišák, Ondrej Nagaj a Igor 
Válek. 
SPOLEČNÉ ČTENÍ - čteme společně se vsetínskými osobnostmi 
anglickou literaturu 
KATEŘINA TUČKOVÁ  - autorka prozaických knih (Montespaniáda, 
Vyhnání Gerty Schnirch, Žítkovské bohyně) a řady odborných publikací  
z oblasti umění. Hudební doprovod: Ležérně a vleže. Večerem 
s autorským čtením doprovází Pavel Kotrla. 
VEČER S RADKOU DENEMARKOVOU  - setkání s úspěšnou českou 
prozaičkou, esejistkou, překladatelkou a dramatičkou. Její dílo získalo 
řadu cen (mj. Magnesia Litera).  
Večerem doplněným autorským čtením provází Pavel Kotrla. 
MARKÉTA PILÁTOVÁ  - setkání se spisovatelkou (Žluté oči vedou domů, 
Zatýkání větru), hispanistkou a novinářkou, autorkou knih pro děti. 
Hudební doprovod: Ivana Kašparová 
Večerem s autorským čtením doprovází Pavel Kotrla. 
SPOLEČNÉ ČTENÍ - čteme společně se vsetínskými osobnostmi 
květnovou literaturu. 
SPOLEČNÉ ČTENÍ - čteme společně se vsetínskými osobnostmi 
dobrodružnou literaturu. 
PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ PŘED KNIHOVNOU-humor v literatuře. Společné 
čtení českých a slovenských humorných knížek, za hudebního doprovodu 
kapely Dareband. 
PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ PŘED KNIHOVNOU - CO ČTOU MLADÍ – 
INSPIRACE NA KONEC PRÁZDNIN.Společné čtení české a slovenské 
literatury pro náctileté, za hudebního doprovodu kapely Sundown Fever. 
ČTENÍ NA SKLONKU LÉTA  - tentokrát provoněné létem a prázdninami. 
ČTI , ŽIJ ZDRAVĚ - čteme společně se vsetínskými osobnostmi. 
ZA DLÚHÝCH VEČERŮ - povídání a čtení z nové knihy „Za dlúhých 
večerů“, sbírky pohádek, pověstí a příběhů z Hornolidečska, které jsou 
sepsané v místním nářečí. Besedou provází Petr Odehnal. 
BŮH NEZNÁ BUDOUCNOST  - beseda s novinářem, komentátorem 
Martinem Komárkem, autorem knihy „Bůh nezná budoucnost”. Akce 
probíhá v rámci cyklu autorských čtení a besed s křesťanskými autory  
a osobnostmi, které mají blízko ke křesťanství. Koná se u příležitosti oslav 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
REGIONÁLNÍ LITERATURA  - společné čtení se vsetínskými osobnostmi. 
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MÁCHA BY SE MOŽNÁ DIVIL...  - malé nahlédnutí do světa poezie. Akce 
se koná v rámci projektu Den poezie 2012. 
VÁNOČNÍ ČTENÍ - společné čtení se vsetínskými osobnostmi. 
Cestopisné: 
TAJEMNÝ MUSTANG  - beseda o Mustangu, dnes části Nepálu, který byl 
ještě nedávno samostatným královstvím. Přednáší Libor Bureš. 
CHIRURGEM V KAZACHSTÁNU  - povídání vsetínského lékaře Martina 
Ondráška o jeho pracovním pobytu v širé kazašské stepi. KA3AKCTAH 
leží na pomezí Evropy a Asie a je zemí, o které se před časem tvrdilo, že 
zítra tam již znamená včera. 
EXPEDICE MANANG 2011  - výprava pod vrcholky Annapuren 
s fotografem Zdeňkem Thomou. Přednáší Libor Bureš. 
NA SKLÁDA ČKÁCH PO OSTROVECH FRANCOUZSKÉ POLYNÉZIE  - 
beseda o cykloexpedici pod jižní oblohou, na místa, kde žil a pracoval M. 
R. Štefanik, na místa, která objevoval James Cook, kde propukla vzpoura 
na lodi Bounty.  O tom, jak jsme utíkali před tsunami, o Bora Bora,  
o vanilce, černých tahitských perlách. Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc.  
a Ing. Rostislav Šopa. 
LIDÉ POD VRCHOLKY HIMÁLAJE  - za buddhismem, lidmi, kulturou, 
historií i současností Nepálu. Přednáší Libor Bureš. 
TRAMPOVÁNÍ NA NOVÉM ZÉLANDU  - země snů očima Aleny a Zdenka 
Michutových. 
NORDKAPP – ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM DO LAPONSKA  - výlet se 
školou povinnými ogary za krásami norských fjordů, finských jezer  
a sobími stády. Povídat a promítat bude Martin Ondrášek. 
ČLOVĚK V DRSNÉ PŘÍRODĚ – POLÁRNÍK JAROSLAV PAVLÍ ČEK - 
beseda s autorem kultovní knihy pro skauty, trampy, horolezce i ostatní 
tuláky přírodou. Jedinečná příležitost vydat se s ním po stopách jeho 
dobrodružství v Grónsku, na Aljašce, světových oceánech i Antarktidě. 
SOLARTAXI  (Erik Schmitt / Německo / 2010 / 68 min) - projekce 
dokumentárního filmu. Solartaxi je svižná roadmovie z netradiční cesty za 
splněním jednoho dětského snu – objet svět autem na sluneční pohon. 
MANŽELKA ZA 50 OVCÍ  (Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min) - 
projekce dokumentárního filmu. Obchod s manželkami mladšími  
o generace není v Afghánistánu ničím výjimečným. Snímek zachycuje 
osudy několika nešťastně provdaných afghánských dívek a jejich zoufalý 
boj o rozvod 
PAPUA NOVÁ GUINEA O ČIMA PATERA RASTISLAVA KRŠÁKA , SVD 
beseda s projekcí. P. Rastislav Kršák, SVD působil několik let jako kaplan 
ve farnostech na Papui Nové Guinei. Podělí s s námi o své zkušenosti  
a zážitky.  
ON THE ROAD aneb PO VÝCHODĚ USA - beseda s Michalem Šlerkou, 
který nám ukáže hlavní centra východního pobřeží USA spolu 
s Niagarskými vodopády. Poznáme města Washington, Philadelphii a New 
York. Povídání doplněno dataprojekcí. 
BALKÁNEM NA SKOK DO ASIE  - cestou necestou obytným autem 
s Martinem Ondráškem a školou povinnými ogary dvanácti zeměmi  
s koupáním v pěti mořích. 
NEZKROCENÁ AMAZONKA  - z  expedic Eduarda Ingriše do pralesů 
k indiánským kmenům Brazílie a Peru. Eduard Ingriš je také autorem 
známé písně „Teskně hučí Niagara“. 
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Různé: 
KAPLANSTVÍ – DUCHOVNÍ SLUŽBA VE VE ŘEJNÝCH INSTITUCÍCH - 
beseda s Michaelem Martinkem.  
HOLOCAUST NA VSETÍNSKU  - beseda se koná v předvečer dne 
památky obětí holocaustu a prevence obětí zločinů proti lidskosti, jehož 
památku si v ČR připomínáme 27. ledna. 
Přednáší Silvestr Kazmíř, editor knihy „Holocaust na Vsetínsku“. 
PROMĚNY VSETÍNSKÉHO DOLNÍHO NÁMĚSTÍ II - historik David 
Valůšek představí vývoj vsetínského Dolního náměstí od roku 1850  
a pozornost bude věnovat zásadním stavbám, které výrazně ovlivnily 
vzhled náměstí. 
EKOLOGICKÁ ARCHITEKTURA  - přednáška, která ucelenou formou 
naznačí odlišné přístupy k tématu ekologického stavění. Kde se prolínají 
motivace a názory architektů a investorů? Jak se staví ekologický dům  
a co si pod tímto pojmem můžeme představit?  
Přednáší Ing. arch. Ondřej Hozák. 
ŠETRNÁ OCHRANA A VÝŽIVA OVOCNÝCH D ŘEVIN - Ing. Vladimír 
Šafarčík CSc. se s námi podělí o cenné rady z oblasti ochrany a výživy 
rostlin. Beseda bude doplněna představením výrobků pro zahrádkáře firmy 
AgroBio Opava. 
MOŽNOSTI GENEALOGICKÝCH VÝZKUM Ů - máte zájem o své rodové 
kořeny? Chcete začít s přípravou rodokmenu? Můžete použít on-line 
archivy ČR. David Valůšek názorně předvede, jaké možnosti se vám 
otevírají při zkoumání historických pramenů, aniž byste museli 
navštěvovat archivy. 
MOZKOCVIČNA aneb DÁ SE PAM ĚŤ TRÉNOVAT? - beseda o trénování 
paměti v rámci Národního týdne trénování paměti. 
VALAŠSKÉ VELIKONOCE  - zdobení vajíček, pletení pomlázky a další 
valašské velikonoční zvyky a tradice. 
AFGHÁNISTÁN – LIDÉ A KULTURA  - představení života a činnosti 
českých vojáků v Afghánistánu. Beseda s promítáním fotografií 
s rotmistrem Norbertem Mládkem ze 103. střediska civilně vojenské 
spolupráce a psychologických operací (CIMIC/PSYOPS). 
CO V ARCHIVECH NENAJDETE II  - osobní vzpomínky rodilých 
Vsetíňanů. Pořadem provází Jana Rokytová ve spolupráci s Tilií. 
20 LET SE ZVUKOVOU KNIHOVNOU  - slavnostní program ZUŠ Vsetín 
k příležitosti 20. výročí založení zvukové knihovny. Partner: Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín. 
DUDKOVÁNÍ – S VYSVĚDČENÍM DO KNIHOVNY - interaktivní program 
na zahájení Prázdninové knihovny s malířem a ilustrátorem Adolfem 
Dudkem. 
CO V ARCHIVECH NENAJDETE III  - pokračování besedy s osobními 
vzpomínkami rodilých Vsetíňanů. Pořadem provází Jana Rokytová, ve 
spolupráci s Tilií. 
PROMĚNY AREÁLU FIRMY BA ŤA VE ZLÍNĚ - beseda s historikem 
Davidem Valůškem. 
STÁTNÍ SVÁTKY V PROMĚNÁCH ČASU II - přednášející: Mgr. Zdeněk 
Pomkla, Státní archiv Vsetín. 
DEN SENIORŮ aneb SRDCE NA DLANI  - hosté: Jiří Sloupenský, 
manželé Vařejkovi, Pavel Volčík, Stanislav Tomanec a další. Moderátoři: 
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Lucie Strbačková, Lubomír Gajdušek. Kulturní program: vystoupení 
pěveckého sboru z MŠ OHRADA. 
ZÁKAZNÍK JEST HOSTEM TVÉ FIRMY  - prodejny firmy Baťa ve Zlíně. 
Beseda s historikem Davidem Valůškem. 
MARIE BAŤOVÁ - MAJITELKA VSETÍNSKÉHO ZÁMKU  - beseda 
s historikem Davidem Valůškem. 
CYRILOMETODĚJSKÉ OSLAVY 2013  - význam a příprava oslav 
s profesorem Petrem Piťhou Po přednášce bude uspořádána 
autogramiáda knih, které pan profesor k danému tématu připravil. Knihy 
bude možné na místě zakoupit. 
ZA KAŽDÝM ROHEM JESKY ŇKA - divadelní představení pro děti od 5 
let v podání loutkového souboru Čmukaři z Turnova. 
JEDNEJ RYCHLE - ZACHRA Ň ŽIVOT! - co byste měli vědět o srdci? 
Infarkt nečeká! I vy můžete zachránit život. Beseda s MUDr. Zdeňkem 
Coufalem, primářem kardiologického oddělení Interní kliniky Krajské 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. 
SETKÁNÍ SENIORŮ - setkání účastníků turistických vycházek a 
cyklovyjížděk. 
DOBROVOLNICTVÍ V MÍSTĚ - seznámení s dobrovolnickými iniciativami 
na Vsetínsku, jeho význam, historie, vznik, jak funguje ve společnosti  
a také příběhy a zkušenosti dobrovolníků z okolí. Lektorka kurzu:  Mgr. 
Ivana Tomečková. 
VALAŠSKÉ VÁNOCE  - přijďte nasát trochu pohodové předvánoční 
atmosféry. Přiblížení tradičních valašských zvyků a obyčejů v období 
Vánoc, podbarveno vánoční hudbou. 
Zvuková knihovna: 
Templáři 
Polsko-náš soused 
Pěvecký koncert MG Vsetín 
Svět očima nevidomé školačky 
Cestujeme po Itálii 
Mozaika postřehů s USA 
Cestujeme s hendikepem 
Novinky ve zvukové knihovně 
Senior klub Luh: 
Kypr- dvojí tvář jednoho ostrova – přednáší Libor Bureš. 
Zemědělská výroby a její organizace z pohledu panství kelečského, léna 
meziříčského a panství vsetínského – vypráví Antonín Kuběja. 
Divočinou kanadského severu – provází Mgr. Ludvík Schmidt. 
Cesta do Lurd – provází Alois Štrbík. 
Židé – historie, tóra a život – provází Ing. Jaroslav Kandl. 
Historický Vsetín – provází Oldřich Duda. 
Novinky ve sluneční soustavě – provází Pavel Svozil 
Kanadské cestování 
Itálie – Umbrie – provází Alois Štrbík 
Jak žijí včely se včelaři – provází Ing. Josef Pelc 
 
 
 
15.3.2012     Helena Gajdušková 
 


