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MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN 
2 0 1 3 

 

Nová dětská knihovna na Dolním náměstí - 

nárůst 10 000 návštěvníků; Vznikl 

Komiksový klub Comics Club U Mouchy 
CC; Turistické informační centrum Vsetín má nový 

web; Rodinná registrace (nová služba) 

přinesla 300 nových čtenářů; 6 úspěšně 

podpořených projektů za 1 927 964,79 
Kč; 611 knih půjčených meziknihovní výpůjční 

službou; 40 363 návštěv, informací, 

novinových výpůjček, využití internetu, Family Pointu 

v turistickém informačním centru; 4 853 

vypůjčených zvukových knih; dětské půjčovny 

jsou stejně jako K klub a TIC připojeny k wifi; 6 

561 registrovaných čtenářů; 132 868 

návštěvníků půjčoven v knihovně; 393 823 

výpůjček; 538 kulturních a vzdělávacích 
akcí pro děti i dospělé navštívilo 11 587 osob; 

111 525 knih, časopisů, CD ve fondu knihovny (41 

221 naučná, 58 406 beletrie); 7 638 
nakoupených knih, CD, časopisů; 6 017 knih 

bylo vyřazeno;  

2 286 hodin provozu knihovny = 

137 160 minut = 8 229 600 sekund; 172 výpůjček za 

hodinu = 3 knihy za minutu; 1 487 

registrovaných děti do 15 let; nákup knih na 1 

obyvatele činil 46,59 Kč; Nejpůjčovanější 
knihy pro dospělé: Padesát odstínů šedi, Padesát 

odstínů temnoty, Žítkovské bohyně, Sněhulák, Tisíce 

planoucích sluncí; Děti si nejvíce půjčují: Deník 

malého poseroutky, Nebe-peklo-ráj, Eragon, Lego 
Batman, Doba ledová 2; Nejvíce se poslouchaly CD: 
Dvanáct nejznámějších povídek, První muž Říma, 
Hurvínkovy dobrodružné výlety do minulosti; 

Nejpůjčovanější časopis je týdeník Květy; Počet 
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návštěv na webu 62 025; Internet v knihovně 

využilo 18 670 osob; Knihovna má 29 

zaměstnanců (22 žen a 7 mužů); 842 hodin 

odpracovali pro knihovnu dobrovolníci; 
Vydaly se sborníky, letáky a DVD; Nové tablety 

do dětských půjčoven; Poskytovali jsme 173 studijních 
míst a 42 počítačů napojených na internet; Pro 80 
profesionálních a neprofesionálních knihoven 

v okresu Vsetín se uspořádalo 708 akcí; 

Nejstarší čtenář měl 94 let, 

nejmladšímu registrovanému členovi ještě 

nebyl rok... 

 

A b e c e d a    a k c í    2 0 1 3 

 

Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, 

Cyrilometodějské výročí, Čtenářská liga o 

čtečku, Další občanské vzdělávání, 

CyklovyjížĎky, NEjlepší dětský čtenář, Festival 

dalšího vzdělávání, Arnošt Goldflam, Open air 

Happening, Chci, aby v knihovně..., Ilustrátor 

Adolf Dudek, Jsi na tahu! Koncert a čtení před 

knihovnou, Literární jaro, NejMoudřejší je 

číslo - O poklad strýca Juráša, Noc Literatury, 

Pasování prvŇáčků Prázdninová knihovna, 

Quo vadis knihovno – vzdělávací akce pro 

knihovny, Aktivity pro senioRy a SenSen, Den 

seniorů, TŘíkrálový karneval, Světluška 

pomáhá, Talent ze Šuplíku, Turistické 
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vycházky i do RaŤkova, Úterní čtení pro děti, 

Valašský prázdninový knihotoč, Workshopy, 

EXpozice a výstavy, TÝden čtení, Zvuková 

knihovna, TádŽikistán, Anapurna, Nový Zéland 

a další cestopisné i jiné besedy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Obsah  
1. Úvod............................................... ................................................................10 

2. MVK v roce 2013 a její p ůsobnost ............................................ ...................11 

3. Kalendá ř významných událostí 2013 .......................... ................................11 

4. Projekty........................................... ...............................................................17 

5. Základní činnosti knihovny................................... .......................................18 

6. Knihovnické a informa ční služby, služby turistického 
informa čního centra........................................ ........................................................18 

6.1 Služby knihovny.......................................................................................................... 18 

6.2 Komunitní a vzdělávací činnost................................................................................... 19 

6.3 Hlavní budova Dolní náměstí 1356 ............................................................................. 20 

6.3.1 Turistické informační centrum (TIC)................................................................. 20 

6.3.2  Počítačová učebna ......................................................................................... 24 

6.3.3  Centrální půjčovna.......................................................................................... 24 

6.3.4  Komunitní klub, hudební oddělení, čítárna a studovna  s 
regionálním oddělením, zvuková knihovna ............................................................... 25 

Zvuková knihovna  pro nevidomé a slabozraké ........................................................ 27 

6.3.5  Společenský  sál............................................................................................. 27 

6.4 Pobočky MVK - knihovny pro děti Luh, Rokytnice, Trávníky (od února 
2013 nová dětská knihovna na Dolním náměstí) .............................................................. 28 

6.5 Přehled základních ukazatelů ................................................................................... 30 

6.6 Kulturní a vzdělávací akce v roce 2013....................................................................... 32 

6.6.1  Akce pro děti................................................................................................... 32 

6.6.2  Akce pro mládež............................................................................................. 33 

6.6.3 Akce pro dospělé a seniory.............................................................................. 33 

6.6.4 Koncerty, hudební programy 2013................................................................... 33 

7. Knihovní fondy..................................... .........................................................33 

7.1. Nákup knihovního fondu MVK .................................................................................. 33 

7.2. Tisk čárových kódů a samolepek na stavění knihovního fondu................................. 36 

7.3. Katalogizace a tisk katalogizačních lístků ................................................................. 37 

7.4. Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů  a činnosti oddělení 
katalogizace a akvizice ..................................................................................................... 37 

8. Středisko regionálních knihovnických  služeb .......... ................................40 

8.1 Knihovny okresu Vsetín .............................................................................................. 40 

8.2 Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín.................................................................. 41 

8.3 Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění 
v okrese Vsetín 2013........................................................................................................ 44 

8.3.1 Poradenská a konzultační činnost ................................................................... 44 

8.3.2 Statistika a vykazování knihovnických činností ................................................ 44 



 8

8.3.3 Vzdělávání, semináře ...................................................................................... 44 

8.3.4 Porady............................................................................................................. 45 

8.3.5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů ............................................... 45 

8.3.6 Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí ......................... 45 

8.3.7 Výměnný fond a cirkulace knihovních fondů .................................................... 46 

8.3.8 Servis výpočetní techniky a knihovnický program............................................ 46 

8.3.9 Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí.................................................... 46 

8.3.10 Elektronické služby ........................................................................................ 46 

9. Technika, automatizace, knihovnický systém......... ...................................47 

9.1 Technika................................................................................................................... 47 

9.2    Automatizovaný knihovnický systém........................................................................ 47 

9.3 Webový katalog 2013............................................................................................... 47 

9.4 Počítače v MVK 2013 ............................................................................................... 47 

10. Public relations ................................... ..........................................................48 

10.1 Prezentace ............................................................................................................... 49 

10.2 Web.......................................................................................................................... 50 

11. Konference, seminá ře, kampan ě .....................................................................51 

12.    Exkurze a konzultace 2013 ................... .........................................................51 

13.     Dotazníková šet ření.......................................................................................52 

14.     Ediční činnost............................................. ...................................................52 

15.     Výstavní činnost............................................. ...............................................52 

16. Partne ři, spolupráce 2013 ................................. ...........................................52 

16.1  Praktikanti a dobrovolníci v MVK 2013..................................................................... 53 

16.2    Mezinárodní spolupráce......................................................................................... 54 

17. Organiza ční a řídící činnost ............................................. ............................54 

18. Kontrolní činnost ............................................. .............................................55 

18.1 Kontroly v MVK......................................................................................................... 55 

18.2 Personální agenda ................................................................................................... 56 

18.3  Vzdělávání pracovníků............................................................................................. 57 

19. Hospoda ření a provoz ....................................... ...........................................60 

19.1  Dotace, příspěvky a dary - obdržené v r. 2013......................................................... 60 

19.2  Nákupy – MVK Vsetín.............................................................................................. 60 

14.3  Provoz – MVK Vsetín ............................................................................................... 61 

14.4 Provoz Turistického informačního centra .................................................................. 61 

14.5 Rozpočet 2013 ......................................................................................................... 62 

20. Závěr ..............................................................................................................64 

Přílohy 2013 ......................................... ....................................................................65 



 9

Příloha č. 1  Projekt  „Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího 
vzdělávání“ ....................................................................................................................... 65 

Příloha č. 2  Ostatní projekty............................................................................................. 68 

Příloha č. 3   Pro děti ........................................................................................................ 69 

Příloha č. 4  Akce pro mládež, Komunitní klub.................................................................. 70 

Příloha č. 5  Besedy a kulturně společenské akce ............................................................ 71 

Příloha č. 6  Vzdělávací aktivity pro veřejnost................................................................... 75 

Příloha č. 7  Senioři .......................................................................................................... 76 

Příloha č. 8 Vyhodnocení ankety „Chci, aby v knihovně“ .................................................. 79 

 



 10

1. Úvod  

Rok 2013 byl rok finančně i pracovně mimořádně náročný, neboť již na 
přelomu roku 2012 a 2013 došlo k rekonstrukci prostor pro dětskou 
knihovnu, která se po 40 letech svého působení na Trávníkách přesunula 
do hlavní budovy na Dolním náměstí. Dětská knihovna byla slavnostn ě 
otev řena 12. února  a mladí čtenáři si na ni velmi brzy zvykli. Prostorově 
je sice trochu menší než byla knihovna na Trávníkách, takže je tu dost 
často hlučno a přeplněno, přesto však jak veřejnost, tak také my 

knihovnice a knihovníci 
vnímáme její začlenění do 
prostor centrální budovy jako 
velmi pozitivní krok. Ukazují to 
velmi výrazně i statistické 
ukazatele – zejména vyšší 
počet nov ě registrovaných 
čtenářů (zapříčiněný i nov ě 
zavedenou rodinnou 
registrací), ale také  
návšt ěvnost (nár ůst o 10.000 
návšt ěvníků!). Všichni si 

pochvalují také sjednocenou provozní dobu v celé budově. Poděkování 
patří městu Vsetín, které nedopustilo, aby dětská knihovna na Trávníkách 
zanikla bez náhrady a našlo elegantní řešení. 
 
V roce 2013 se ve spolupráci s městem podařilo vyřešit další palčivý 
problém – a to webové stránky Turistického informa čního centra , 
které byly již delší dobu vnímány jako nevyhovující, ale na jejich novou 
podobu chyběly finance. Díky úspěšnému česko slovenskému projektu, 
který podalo město Vsetín a participovalo na něm také město  Dolný 
Kubín, se i webové stránky „íčka“ dočkaly nové podoby a jejich plný 
provoz je spuštěn od ledna 2014. 
 
K novinkám roku 2013 patří také zřízení komiksového klubu U mouchy  
CC, který vznikl u K klubu a sdružuje komiksové nadšence. 
 
V polovině roku byl ukončen projekt MŠMT Další vzd ělávání v komunitní 
knihovn ě, který přinesl uživatelům knihovny mnoho neobvyklých kurzů, 
ale i PR aktivity na podporu dalšího vzdělávání. Nastavil také nově 
možnosti dalšího vzdělávání v knihovně i pro další roky. 
 
Další novinkou bylo zavedení rodinné 
registrace, která p řinesla knihovn ě přes 300 
nových čtenářů. Je vidět, že v dřívější době 
jednu legitimaci často využívala „celá rodina“  
a rodinná registrace tak vlastně „zlegalizovala“ 
mnohé čtenáře, kteří již do knihovny chodili, 
ale půjčovali si společně se svými rodinnými 
příslušníky. 
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Úspěch měla také anketa „Chci, aby v knihovn ě“,  která dala knihovně 
jak velmi pozitivní ohlasy, tak také náměty k zamyšlení - špatně jsme 
dopadli v hodnocení techniky (počítače, kopírky, čtečky e-knih, které jsou 
již zastaralé). 
Podrobné výsledky viz příloha č. 8 
 
Za zmínku také stojí další novinky - Jsi na tahu! Mezinárodní den her 
v knihovn ě a Den poezie  pod titulem Vášeň a popel , který byl věnován  
výročí narození Karla Hynka Máchy. 
 
Jak již bylo řečeno, rok 2013 byl pracovně i finančně velmi náročný. 
Rekonstrukce dětské knihovny odčerpala všechny rezervy (investiční i 
rezervní fond). Finance po výrazném snížení rozpočtu v roce 2012 i v roce 
2013 chybějí citelně na každém kroku. 8 let od přestěhování knihovny ze 
Svárova znamená, že leccos už dosluhuje a bylo by vhodné se zaměřit na 
obnovu a údržbu, prevence je nakonec vždy levnější než řešení havárií. 
 
Byl-li rok 2013 stále ještě úspěšný, pak je to především  díky maximálnímu 
nasazení týmu knihovny, který pracoval velmi obětavě a bez oddechu. 
Ocenit je třeba také práci našich dobrovolníků, kteří nezištně knihovně 
pomáhají – pravidelně i nepravidelně, a bez jejichž pomoci by knihovna 
musela své činnosti a pravděpodobně i provozní dobu a akce konané 
mimo provozní dobu podstatně omezit.  

2. MVK v roce 2013 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 2013 byla 2. 256. 000,- Kč. 

3. Kalendá ř významných událostí 2013 

Během měsíce ledna byla přestěhována dětská knihovna Trávníky (včetně 
zvukové knihovny ) do nově 
zrekonstruovaných prostor v hlavní 
budově knihovny na Dolním náměstí. 
Slavnostní otev ření nové d ětské 
půjčovny 12. února proběhlo za účasti 
vedení radnice a vsetínské veřejnosti. 
V pátek 18. ledna v pozdních 
odpoledních hodinách byl slavnostně 
otevřen komiksový klub U Mouchy CC  
v prostorách Komunitního  klubu za 

účasti místostarosty města Vsetína  P. Kořenka, ředitele Městské knihovny 
Rožnov p.R. Pavla Zajíce, který je fanouškem komiksové literatury, dalších 
hostů,  vsetínských knihovníků, médií a veřejnosti.   
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V lednu, první středu v měsíci, tj. 2. ledna,  započal opět pravidelný cyklus 
Čteme pro radost aneb Čteme s regionálními osobnostmi (11x za rok). 
Knihovna v lednu spoluorganizovala  se ZŠ Integra a Salesiánským 
sdružením Vsetín, o.s., „T říkrálový karneval  tentokrát s Maxipsem 
Fíkem“.  
24. ledna  byli v kině Vatra pasováni prv ňáčci vsetínských základních 
škol na čtenáře. Tuto již tradiční akci organizuje vždy začátkem roku 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín s městem Vsetín, Dům kultury 
poskytuje zdarma prostory v kině Vatra. Dětem byly předány jejich první 
čtenářské průkazy do knihovny a pasovací glejty. Na čtenáře je pak 
slavnostně pasovali představitelé města Vsetína Iveta Táborská a Petr 
Kořenek. Slavnostní dopoledne si děti užily i díky skvělému představení 
dětského ilustrátora Adolfa Dudka. 
První setkání ú častník ů zvukové knihovny v nových prostorách, která 
byla rovněž z Trávníků přestěhována na Dolní náměstí, se uskutečnilo 
první úterý v měsíci, tj. 5. února. Uživatelé zvukové knihovny měli možnost 
exkurze v nových prostorách zvukové knihovny a seznámení s knihovníky 

a knihovnicemi, kteří zajišťují výpůjční služby 
zvukové knihovny. 
Knihovna nezapomíná ani na své stálé  a 
početné uživatele – seniory. V 1. pololetí opět 
započal Akademický rok pro seniory (ARS ) 
na téma základy práce s počítačem.  
I v letošním roce úsp ěšně pokra čovala 
Virtuální univerzita t řetího v ěku (VU3V). 
Vsetínská knihovna, která působí jako 
konzultační středisko České zemědělské 
univerzity v Praze, tak ukončila  v 1. pololetí 

2013 další, v pořadí čtvrtý semestr. Někteří ze studentů - seniorů mají již 
zvládnutý kurz Astronomie, Etika jako východisko z krize, Čínská medicína 
v naší zahrádce a Kouzelná geometrie. 
 
V březnu vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR čtvrtý 
ročník celostátní akce Březen – měsíc čtenářů, do nějž se MVK 
pravidelně zapojuje: První březnový týden tak byl ve znamení čtení všeho 
druhu - „Čtení sluší každému“. Čtení začalo již v pondělí 4. března 
Čtením pro radost sou časné české literatury . Na padesát studentů se 
zaposlouchalo do úryvků z knih známých českých autorek (Kateřina 
Tučková, Petra Soukupová, Petra Hůlová). Četlo se například 
z Žítkovských bohyní nebo z knihy Paměť mojí babičce. Největšího ohlasu 
se dostalo úryvku z knihy Marta v roce vetřelce od Petry Soukupové. 
Čtení se studenty mělo veliký úspěch. Jedno z nich zorganizovali ve 
vlastní režii v knihovně studenti Masarykova gymnázia. V  s názvem Jsem 
student, tedy čtu , četli svým spolužákům, učitelům a veřejnosti ukázky ze 
skvělých děl světové i české tvorby např. E. Bass: Klabzubova jedenáctka, 
F. Kafka: Proměna, J.R.R. Tolkien: Hobit, Moliére: Lakomec aj. 
Čtení pro radost pak završilo páteční čtení v anglickém jazyce  v podání 
rodilé mluvčí ReEnny Markové. Ta četla studentům i veřejnosti z děl Jacka 
Londona, Charlotty Brontëové a Marka Twaina. 
Velký ohlas si získalo již tradiční čtení pro d ěti v nemocnici . Knihovnice 
a knihovníci z MVK  byli mile přijati personálem dětského oddělení i 
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malými pacienty. Četlo se např. z knih: Detektiv Klubko (Ursel 
Schefflerová), Deník malého poseroutky (Jeff Kinney), básně od Pavla 

Šruta Příšerky a příšeři aj. Výstupem této 
aktivity bylo i vytvo ření a předání  komiksové 
knihy Garfield U Mouchy CC  staniční sestře 
dětského oddělení J. Zikmundové. Malí pacienti 
taktéž měli možnost shlédnout výstavu obrázků, 
které namalovali  mladí výtvarníci ze Základní 
umělecké školy Vsetín, a to v Comics clubu  U 
Mouchy CC. Hlavním tématem obrázků je 
kocour Garfield a jeho komiksové příběhy. 
Knihovnice z centrální půjčovny přinesly radost 
a jarní svěžest do vsetínské Charity v ukázkách 
z knih Jaroslava Haška, Oty Pavla, Jaroslava 

Vrchlického, Ivana Krause, Ivanky Deváté, Táni Kejvalové a Renaty 
Chládkové. 
Poděkování patří Nemocnici Vsetín i Charitě Vsetín za skvělou spolupráci. 
V Týdnu čtení se nezapomínalo ani na hudbu a výborně jej doplnil koncert 
pěveckého sboru Masarykova gymnázia Vsetín pod vedením PaedDr. H. 
Kaločové. Hudebně literární vystoupení pěveckého sboru uchvátilo 
všechny posluchače. Koncert byl proložený literárními vstupy např. z knih 
Douglas Adams - Stopařův průvodce po Galaxii, Taťánin dopis Oněginovi 
z Evžena Oněgina od A. S. Puškina a to nejdřív rusky, pak česky, úryvek 
z libreta KUDYKAM: Člověk je rodem tanečník. Akci velmi ocenili zejména 
návštěvníci zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké. 
Týden čtení obohatili svou návštěvou v knihovně i básníci Petr Hruška  a 
Jakub Chrobák , kteří za hudebního doprovodu Ležérně a vleže hovořili o 
svých básních a o literatuře. Pořadem provázel Pavel Kotrla.  
V měsíci březnu byl vyhodnocen také  nejlepší d ětský čtenář roku 2012.  
Stal se jímTomáš Halmazňa, který si knihy chodí půjčovat s batohem. 
Většinou si odnáší fantasy a komiksy. Navštěvuje souběžně dvě vsetínské 
dětské knihovny. Tomáš Halmazňa uspěl i v krajském kole soutěže a byl 
vyhlášen v Krajské knihovně F.Bartoše Zlín Čtenářem  roku 2012 
Zlínského kraje. 
Během  školního roku  2012/2013 se knihovna v rámci již osvědčené 

literární soutěže pro děti školního věku „O poklad 
strýca Juráša aneb  Cesty za dobrodružstvím“  
intenzivně zaměřila na dětského čtenáře. 
(Vyhodnocení místní, okresní i krajské kolo). 
V rámci kampaně „Březen – měsíc čtenářů“   byl 
také zahájen další ročník projektu 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. Vsetínská veřejnost 
v průběhu Literárního jara měla možnost setkat se 

s mnoha spisovateli jak na gymnáziu, tak také v knihovně – s Erikou 
Bezdíčkovou, Petrem Hruškou, Jakubem Chrobákem, Josefem 
Holcmanem, Lucii Lomovou, Jiřím Dědečkem, Danou Drábovou, Martinem 
Hilským, Michaelem Londesboroughem. 
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Setkání byla doplněna hudebními vystoupeními např. kapelou Ležérně a 
vleže, Jedna dvě, Jazzevčík. Vystoupili i studenti MG Vsetín. 
Významnou součásti této akce byla výstava v MG Vsetín  Děvčata 
z pokoje 28 Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. 
Knihovna se opět zapojila do Národního týdne trénování pam ěti  
(NTTP), který již tradičně organizuje Česká společnost pro trénování 
paměti a mozkový jogging. Úspěšná byla „ochutnávka“ trénování paměti 
aneb Mozkocvična, která se uskutečnila v knihovně 14.3. 
V pátek 5. dubna  se malí návštěvníci měli možnost zapojit do 
celorepublikové akce s mnohaletou tradicí Noc s Andersenem . 
V letošním roce  děti nocovaly na Dolním náměstí a v dětské  knihovně 
v Luhu. Letošní ročník Noci s Andersenem byl ve znamení ilustrací Heleny 
Zmatlíkové. Děti přišel pozdravit i místostarosta města Mgr. Petr Kořenek.  
V dubnu se knihovna  zúčastnila již tradiční celoměstské akce Den Země 
– 22.ročník.  U stánku knihovny bylo stále živo. Děti z MŠ a ZŠ v rámci 
tématu „Multikulturní sv ět“  vymalovávaly omalovánky a řešily úkoly. 
V květnu  opět započal seriál Turistických vycházek senior ů, jejich 
přátel a příznivců knihovny s Mgr. M. Drlíkem  a Cyklovyjíž ďky  s Ing. D. 
Andělem. 
Novinkou pro Vsetín byla květnová akce Noc literatury , kterou uspořádala 
MVK Vsetín jako partner evropského projektu, jehož organizátorem jsou 
Česká centra. 
Od večerních hodin až do noci se četlo ve vsetínské knihovně, 
v Knihkupectví Malina a v Restauraci U Lva. 
Do čtení se zapojili vsetínští umělci František Segrado, Jakub Chrobák, 
Pavel Kotrla a další. Četli také knihovnice, knihovníci a přátelé knihovny, 
například Rudolf Danajovič. A společně se i zpívalo. 
Bylo potěšující, že se ke čtenářským skupinám hojně připojovala vsetínská 
veřejnost. Akci si pochvalovalo mnoho mladých lidí – studentů, kteří se 
zaujetím poslouchali současné evropské autory a sbírali inspiraci pro svou 
četbu. 
Měsíc červen je věnován aktivitám pro děti.   
1.června – Mezinárodní den d ětí  -  připravily dětské sídlištní knihovny 
Luh, Rokytnice a dětská půjčovna na Dolním náměstí pro děti speciální 

programy plné soutěží, kvízů, her a zábavy. 
Knihovna v červnu vyhlásila již šestý ročník 
literární soutěže Talent ze šuplíku, která je 
určena pro mladé autory ve věku 15-30 let. 
Koncem června se uskutečnila akce Open 
Air  – Musíme se stále učit? v rámci projektu 
Další vzdělávání v komunitní knihovně, 
podpořeného z evropských fondů. Cílem 

venkovní akce bylo představit knihovnu jako vzdělávací a spolupracující 
instituci v rámci dalšího vzdělávání. Zájemci z řad veřejnosti mohli 
navštívit poradenský stánek týkající se rodinných financí a dalších oblastí 
občanského života, soutěže, dětský koutek, malování na obličej, seznámit 
se s čtečkami, tablety, hrami, tématickými kufříky, mohli vyplnit testy a 
kvízy nebo si zakoupit vyřazené knihy. 
Na akci Open Air byly představeny prázdninové aktivity knihovny. 
Již koncem června roztočila vsetínská knihovna spolu s knihovnami 
v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí Valašský 
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prázdninový knihoto č. V podstatě kdekoli - v čekárně u lékaře, 
v obchodě, v hospůdce, na zastávce, na lavičce v parku i na jiných 
nečekaných místech mohli lidé najít putovní knihy ve „volném oběhu“. 
O prázdninách byla vyhlášena  Čtenářská liga  - soutěž o nejlepšího 
čtenáře či čtenářku centrální půjčovny. Hlavní cenou byla elektronická 
čtečka knih Amazon Kindle, kterou do soutěže věnovala firma LPT 
System, s.r.o  
 
Program ur čený celé rodin ě si na prázdniny  připravily knihovnice 
z dětských půjčoven. V Luhu se tvořily Origami nebo indiánské náramky, 
v Rokytnici si za pomocí ubrouskové techniky  vyzdobili květináč, na 
Dolním náměstí návštěvníci popustili svou fantazii při výrob ě věnců nebo 
veselých záložek. 
Nově bylo o prázdninách zavedeno pravidelné úterní čtení  (každé úterý 
v 10 hodin dopoledne). Knihovníci četli dětem i jejich rodičům z vybraných 
knih na dětské půjčovně na Dolním náměstí. Akce se setkala s velkým 
ohlasem a vysokou návštěvností. 
 
Atraktivním zpestřením byl i Prázdninový koncert a čtení p řed 

knihovnou  na Dolním náměstí, na kterém vystoupily 
kapely Shape The Cat (vsetínská kapela The Kitchen 
v novém kabátě) a Tiny Fingers (izraleská kapela, 
která byla na evropském turné a hraje instrumentální 
post-rock s psychedelickými prvky). Ze své oblíbené 
literatury četli vsetínští studenti. 
O prázdninách byla upravena provozní doba  – 
Turistické informační centrum otevírá již v 9.00 hodin a 
ve středu v 8.00 hodin. Upravený  provoz je i na 
dětských půjčovnách – knihovny jsou otevřeny i 

v dopoledních hodinách. 
 
V novém školním roce čekala na školy a školáky aktualizovaná nabídka 
akcí pro školy – z tipů pro rok 2013 – 2014  jsme vybrali a doporučili 
například tyto novinky: Jak se dělá kniha, beseda o Roaldu Dahlovi, 
nahlédnutí do světa komiksu, beseda o Edith Piaf, Bohumilu Hrabalovi 
nebo Bedřichu Smetanovi.  
 
V září se knihovna intenzivně připojila ke kampani „V zá ří Světluška 

září“,  která se snaží podpořit zrakově 
znevýhodněné a zúčastnila se tradiční 
celorepublikové sbírky pro Světlušku. 
V Turistickém informačním centru bylo 
možno zakoupit originální světluščí sbírkové 
předměty, a tím přispět na pomoc 
nevidomým dětem a dospělým. 25. 9. pak 
ve společenském sále a K klubu – U 

mouchy CC proběhlo pod názvem Hravá moucha pomáhá Sv ětlušce  
charitativní odpoledne plné her a zábavy. Jako host vystoupil pěvecký 
sbor ZŠ Huslenky Chrobáci s minioperetkou O dvanácti měsíčkách. Kdo 
přišel, pomohl dobré věci a zažil báječné odpoledne v knihovně. 
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V září se také uskutečnil Festival dalšího vzd ělávání – zkoušky 

z dosp ělosti  jako součást Valašského 
záření, který proběhl ve spolupráci 
s Domem kultury za účasti vzdělávacích 
institucí na Dolním náměstí. Veřejnost se 
mohla seznámit  s možnostmi dalšího 
vzdělávání. O kulturní program se postarali 
PETR BENDE & BAND a Nezávislé 
DIVADLO KVELB THEATRE z Českých 
Budějovic. Projekt byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky v rámci OP VK. 
 
 
Po prázdninách také pokračovaly vycházky se seniory. S Mgr. Milanem 
Drlíkem se v průběhu podzimu mohli senioři podívat na známá i méně 
známá místa vsetínského okolí a také se dozvědět o historii, či nějakém 
příběhu, který se k danému místu vztahuje. Na ukončení turistické sezony 
se pak všichni sešli ve společenském sále knihovny a učinili Ohlédnutí za 
turistickými vycházkami 2013 s Milanem Drlíkem  s fotografiemi a 
videem. 
  
Přelom září a října již tradičně patřil celorepublikové akci Týden knihoven 
(pořádají knihovny ČR a SKIP), do které se naše knihovna pravidelně 
zapojuje. Letošní ročník, již 17., nesl motto "S námi jen all inclusive".  
V termínu 30. 9. – 6. 10. probíhaly ve všech půjčovnách společná čtení, 
besedy, kurzy a kreativní dílny pro děti. Knihovnu navštívila úspěšná 
česká prozaička, esejistka, překladatelka a dramatička Radka 
Denemarková (financováno z projektu SKIP). 
 
V Týdnu knihoven byl také vyhlášen další ročník dětské literární soutěže O 
poklad strýca Juráša  s tématem Nejmoud řejší je číslo.  
 

Děti ke psaní mohl inspirovat i další významný host 
Arnošt Goldflam , který v rámci turné po knihovnách 
Zlínského kraje besedoval s dětmi ve Vsetíně a v Liptále 
(společný projekt knihoven Zlínského kraje „Listování“).  
 
Říjen byl měsícem, kdy se do knihovny sjeli knihovnice a 
knihovníci z celé republiky a také Slovenska. Odborného 
semináře OknA – česko-slovenská p řehlídka O 
knihovnických Aktivitách  se zúčastnily i děti ze ZŠ 

Ohrada. Ve dvou dnech jim byly předvedeny ty nejlepší programy 
z knihoven českých i slovenských. Tato přehlídka se setkala s velkým 
ohlasem jak žáků, tak učitelů. Na OknA navázala Konference dalšího 
vzdělávání v knihovnách . Kromě knihovny jsme měli možnost 
prezentovat i krásy našeho města s ukázkami valašského folklóru a 
účastníci odjížděli velmi spokojeni. 
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Hojně navštíven byl také Den senior ů. Desátý ročník se konal 21. 10. 
2013 na vsetínském zámku. Program zpestřily děti z MŠ Ohrada. 
 
I v listopadu se v knihovně konala celá řada zajímavých akcí, jak pro 

širokou veřejnost, tak pro veřejnost odbornou. 
Pracovníci knihoven z celé republiky se sešli na 
semináři Knihovna – prost ředí pro všechny 
generace  a zaměřili se na možnosti 
mezigeneračního propojování uživatelů veřejných 
knihoven. Účastnili jsme se také konference o 
aktivním stárnutí na Maštaliskách, kde jsme 
prezentovali své zkušenosti se vzděláváním 
seniorů i s trénováním paměti. 
 
Za zmínku také určitě stojí Jsi na tahu! 

Mezinárodní den her v knihovn ě a  Den poezie pod titulem Vášeň a 
popel , který byl věnován výročí narození Karla Hynka Máchy a Valašské 
Vánoce.  
14. 11. 2013  v rámci besedy s Adamem Borzičem proběhlo slavnostní 
vyhodnocení již šestého ročníku literární soutěže pro mladé Talent ze 
šuplíku . Sborník prací je dispozici v elektronické podobě. 
  
Prosinec již patřil výhradně vánoční atmosféře. Tu pomáháme navozovat 
prostřednictvím vánočního čtení a vánočním tvořením. 

4. Projekty  

MVK Vsetín se účastní grantových programů vyhlášených v rámci fondů 
EU, Ministerstva kultury ČR, Městem Vsetín i nadacemi.  
 
Projekty 2013 - MVK    Kč 

Knihovna bez bariér X 
Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR) 

 
12 000,00 

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

5 492,00 

Harmonizace národních autorit 
VISK 9 (Ministerstvo kultury ČR) 

90 000,00 

Valašské Vánoce a Velikonoce 
Město Vsetín – GRANTY 2013 

5 000,00 

Informa ční vzdělávání v knihovnách - seminá ř 
SKIP 09 + MK ČR 

 14 000,00 

Komunitní knihovna ve Vsetín ě jako centrum 
dalšího vzd ělávání  
MŠMT -  ESF- IPO – oblast 3.1, OP VK 
Podrobné informace o tomto projektu viz příloha č. 1 

3 058 087,98 

 



 18

Vzdělávací akce ve spolupráci se SKIP – organiza ční zajišt ění 
o KNIHOVNA PRO VŠECHNY GENERACE – seminář – (8 000,00 Kč 

příspěvek od SKIP) 
o ODBORNÝ SEMINÁŘ OKnA - česko-slovenská přehlídka O 

knihovnických Aktivitách a valná hromada KDK SKIP – (7 000,00 Kč 
příspěvek od SKIP) 

 
Úplný  popis projektových aktivit MVK Vsetín   
Viz příloha č. 2 Ostatní projekty 

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) 

 
• Služby turistického informa čního centra (pro turisty i domácí) 
 
• 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 knihovnám okresu Vsetín (Středisko regionálních 
knihovnických služeb) 

6. Knihovnické a informa ční služby, 
služby turistického informa čního centra 

6.1 Služby knihovny  

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).  
S příznivým ohlasem uživatelů knihovny se setkávají ON-LINE služby 
pro registrované čtenáře.  
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MVK poskytuje bibliograficko-informa ční služby , které čerpají z celé 
řady moderních informačních zdrojů: 
 
Služby turistického informa čního centra 
Poskytování turistických i ostatních informací  v turistickém informačním 
centru, prodej vstupenek, publikací a suvenýrů, podpora cestovního ruchu, 
účast na veletrzích a prezentace Vsetína jako atraktivní turistické 
destinace. Novinkou je zavedení nových webových stránek, nová 
televize v TIC. 

6.2 Komunitní a vzd ělávací činnost 

Komunitní a vzdělávací činnost neustále nabývá na významu i rozm ěru.  
Lze předpokládat, že trend poklesu výpůjček klasických knih, který je 
sledován v celém vyspělém světě (vliv e-knih) bude pokračovat. Knihovny 
tak budou stále více vnímány jako místa, kde lze trávit smyslupln ě čas 
a studovat. 
 
Komunitní činnost 

• Knihovna jako „obývák města“ 
• knihovna jako místo setkání 
• knihovna jako kontaktní místo (senioři uvádějí knihovnu jako 
kontaktní místo na 4. místě za rodinou, přáteli a sousedy) 
• knihovna jako místo pro rodinu (společně tráví čas v MVK 
celé rodiny) 
• knihovna jako místo pro integraci (zvýšená návštěvnost ze 
strany romské menšiny – časté řešení problémů) 
• komunitní aktivity (besedy, semináře, konference, setkávání 
zájmových skupin, turistické vycházky, akce v partnerství, 
cyklovyjížďky …) 
• zvuková knihovna pro zrakově postižené – knihovna 
Trávníky, posléze Dolní náměstí 
• 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, semináře, 
konference, zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání, vzdělávání 
realizované s podporou projektů 

o Informační lekce a besedy pro školy všech stupňů 
o angličtina pro veřejnost 
o VU3V 
o Literární přednášky 
o Akademický rok pro seniory (Trénování paměti) 
o Počítačové kurzy pro seniory, práce s mobilem pro 
seniory 
o Kurs Digifoto 
o Kursy dalšího občanského vzdělávání 
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o A další témata – např. prevence šikany, regionální 
znalosti, ekologická výchova, vztahy v rodině i ve 
společnosti….) 

 
• možnost použití počítačů – program OFFICE (textový editor 

WORD, tabulkový  kalkulátor Microsoft Excel) 
• možnost výuky práce na tabletu 
• tematické kufříky z různých oblastí (dopravní výchova, trénování 

paměti, logopedie, životní prostředí….) 
 

6.3 Hlavní budova Dolní nám ěstí 1356 

V hlavní budově knihovny je umístěno turistické informační centrum, 
počítačová učebna „na galerii“, centrální půjčovna, Komunitní klub včetně 
komiksového koutku U mouchy CC, hudebního oddělení, čítárny a 
studovny s regionálním oddělením a zvukové knihovny pro nevidomé a 
slabozraké a nově také dětské oddělení.Ve všech provozech knihovny 
mají uživatelé přístup k internetu.  

6.3.1 Turistické informa ční centrum (TIC) 

 
Změny v roce 2013 
Novinkou je zavedení nových webových stránek a nová televize v TIC. 
Nový turistický portál Vsetína vznikal včetně podkladů pro výběrové řízení 
zhruba rok a půl. Důvodem tvorby nových webových stránek byla 
nevyhovující struktura a charakter minulých webových stránek IC 
Vsetín(www.vsetin.mic.cz ), které už svojí grafikou a uživatelským 
prostředím neodpovídaly moderním trendům a potřebám kvalitní 
propagace Vsetína, potažmo Valašska v rámci cestovního ruchu. 
Staré webové stránky byly používány cca 10 let za zpočátku výhodných 
finančních podmínek – prvních cca 6 let zdarma a v době svého vzniku v 

systému tzv. Doménové koule byly 
velkým přínosem. 
Postupem času však přestaly stačit 
požadavkům a trendům. Město Vsetín 
podalo projekt do fondu mikroprojektů, 
jeho součástí pak bylo vytvoření nového 
webu jak pro TIC jak ve Vsetíně, tak 
v partnerském Dolném Kubíně, které se 

svým charakterem a položením podobá Vsetínu.  
Grant byl získán a město vypsalo výběrové řízení na nové webové 
stránky. 
Strukturu a grafiku na základě našich požadavků včetně mapového 
podkladu zhotovila firma T-Mapy ve spolupráci s firmou McRai z Třebíče. 
Stránky jsou postupně doplňovány pracovníkem TIC (údaje, data, události, 
fotografie,  body POI do mapového podkladu).  
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Celý nový portál je vytvořen s cílem poskytnout zájemcům, návštěvníkům, 
turistům a jiným příjemné uživatelské prostředí s jednoduchou a rychlou 
orientací s maximálním množstvím aktuálních údajů ze Vsetína a okolí. 
Provopočáteční fáze tvorby byla zaměřena na propagaci Vsetína a 
protože při zpracování podkladů jsme kladli důraz na to, aby systém webu 
byl otevřený a umožňoval další rozšiřování, počítáme v další fázi s jeho 
rozšiřováním mimo katastrální území města a propagací regionu. 
V rámci projektu jsme získali i novou LCD televizi LG s úhlopříčkou 106 
cm (jedna u nás a jedna v Dolném Kubíně), umístěná v TIC, která bude 
využívaná jednak ke zpravodajství TV Beskyd, dále k informacím o stavu 
lyžařských a rekreačních  areálů v okolí prostřednictvím webových kamer 
(Vsacký Cáb, Kohútka atd.) a pravidelným promítáním dokumentárních 
filmů a fotografií o Vsetíně, Valašském záření, Vsetínském krpci, aktivitách 
knihovny, Domu kultury a dalších organizací apod. Tato aktivita je 
plánovaná 1x týdně během provozu. Přehrávat se bude z flash disku 
přímo v televizi přes USB vstup.  
 
Turistické informační centrum 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. Pravidelné 
kontroly ze Zlínského kraje zaručují stabilitu kvalitních služeb vsetínského 
TIC. 
 
TIC 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. Informační centrum 
zajišťuje on-line prodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce v rámci 
ČR, Slovenska a některých států Evropy. 
 
TIC nabízí k zapůjčení kola a turistické hole. Zájemci si taktéž mohou 
zakoupit typické valašské výrobky a suvenýry a občerstvit se u nápojových 
boxů. Je zde k dispozici dětský koutek (Family Point). Turistické 
informační centrum má bezbariérový vstup. 
 
Pro turisty je TIC důležitým místem v době Mezinárodního týdne turistiky, 
který je pravidelně v měsíci červenci.  
 
Turistické informační centrum je prostorné, vkusně zařízené, čisté a 
lákavé. Jen reklamní potisk nalepený na výloze TIC je již popraskaný a 
bylo by vhodné jej vyměnit. Vhodné by bylo také vedle vchodu do TIC 
umístit venkovní nábytek a mapu pro turisty (využití i v době, kdy je TIC 
zavřené). 
 
Nemalou část činností TIC tvoří také knihovnická činnost, jejíž součástí je 
prezenční  půjčování denního tisku, provedení jednorázové registrace pro 
neregistrované zájemce o internet, vracení knih, prodloužení výpůjční 
doby, případné placení upomínek a individuální poradenství klientům. 
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Další z činností TIC  
• aktualizace internetových stránek informačního centra  
• aktualizace turistického portálu zlínského kraje www.vychodni-

morava.cz, jak po stránce textové tak fotografické – oblast „Střední 
Vsetínsko“ 

• aktualizace stránek IC Vsetín na webu Czech Tourism – „Kudy z nudy“ 
• aktualizace stránek IC Vsetín na Facebooku 

www.facebook.com/ic.vsetin  
• aktivní spolupráce na tvorbě turistických materiálů mikroregionu 

s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava a městem Vsetín 
• rozšiřování prodejního sortimentu ve spolupráci s lidovými výrobci 
• aktualizace „Dynamická mapa města„ ve spolupráci s MěÚ Vsetín 
• aktualizace a sběr dat pro databázi kontaktů firem, služeb, organizací, 

institucí atd. 
• spolupráce, komunikace a výměna informací 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  ČR – A.T.I.C. 
• Magistrátem města Zlína 
• Výrobci tradičních řemeslných výrobků Valašska – Vsetínska 
• Sdružením Hornovsacká dráha 
• Mikroregionem Valašskomeziříčsko – Kelečsko 
• Sdružením Mikroregion Rožnovsko 
• Sdružením obcí Hornolidečska 
• Reg. agenturou pro cestovní ruch – Beskydy – Valašsko 
• Cestovní agenturou Valašské Království 
• Destinačními managementy ZK a ČR 
• CpKP (výrobky označené „Vyrobeno v Beskydech“)  
• účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Hradci Králové, 

jednáních A.T.I.C. ČR 
• průvodcovské služby po Vsetíně 
• příprava podkladů pro výběrové řízení na tvorbu nových web. stránek 

IC 
• informace o městě a regionu  
• informace o ubytování, stravování a doprovodných službách ve 

Vsetíně a okolí  
• aktuální informace o kulturních, sportovních a společenských akcích 

regionu  
• prodej vstupenek na  kulturní akce ve Vsetíně (vyjma akcí v Domě 

kultury) 
• prodej vstupenek na většinu kulturních, sportovních a  jiných akcí v 

ČR a na Slovensku a také v některých státech Evropy v prodejních 
sítích TICKETPRO, TICKET ART, TICKET PORTAL, EVENTIM 

• prodej turistických map, propagačních materiálů o Vsetíně a regionu 
• prodej různých upomínkových předmětů a tiskovin  
• půjčování horských a trekových kol, trekingových holí 
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• informace o všech typech turistiky na Vsetínsku včetně poskytnutí 
tištěných  tur. materiálů (mapy, průvodce apod.) 

• vyhledávání  informací o destinacích celé ČR a Slovenska 
• spolupráce na výstavách a akcích pro veřejnost v prostorách IC 
• veřejný internet s možností tisku  
• internetové připojení přes WI-FI  
• informace o odjezdech vlaků,autobusů, cyklobusů, skibusů nebo MHD  
• kopírování černobíle i barevně ve formátech A4 a A3 
• možnost posezení, občerstvení z automatu 
• vracení knih zapůjčených v knihovně 
• ON LINE katalog MVK 
• Family point - místo pro rodinu 
• možnost platby  platební kartou  
• rozšiřování prodejního sortimentu ve spolupráci s lidovými výrobci 

 
Výsledky činnosti Turistického informa čního centra  
 
Informa ční činnost - 
celkem 2011 2012 2013 

Návštěvy, informace ústní 19 993 24 072 22 466 
Návštěvy cizinci 615 1 144 991 
Internet 6 797 6 796 7 942 
Internet-cizinci 190 242 232 
Telefonické informace 2 302 2 478 2 253 
Noviny-neregistrovaní 3 744 4 591 4 323 
Family Point 1 531 2 447 2 156 

 
 
Prodejní činnost – tržby - 
celkem 2011 2012 2013 

Prodej turistických a jiných 
předmětů 

158 925,00 144 200,00 197 451,00 

Provize z prodeje vstupenek  
T.Art, T.Pro, T.Portal a Eventim 61 075,00 58 641,36 35 566,53 

 
 
Knihovnické služby poskytnuté  
v informa čním centru – tržby - 
celkem 

2011 2012 2013 

Registrace (jednorázová) 52 119,00 42 878,00 52 724,00 
Tisk z internetu 13 375,00 13 365,00 15 364,00 
Upomínky  - platba v Kč 810,00 705,00 795,00 
Kopírování – platba v Kč(Minolta) 5 590,00 5 071,00 4 512,00 
Půjčování kol a turistických holí 0 7 300,00 4 400,00 
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6.3.2  Počítačová učebna  

Slouží ke školení jak knihovníků, tak také účastníků kurzů. Je využívána i 
komerčně k pronájmům. 

6.3.3  Centrální p ůjčovna 

Novinkou  je zavedení „instruktážní hodiny“  v knihovně, během níž jsou 
zájemcům objasňovány e služby knihovny, provedena exkurze po 
knihovně, vysvětleny a nabídnuty služby knihovny,  případně zodpovězeny 
speciální dotazy. 
 
Prioritou centrální půjčovny jsou kvalitní knihovnické a informační služby využívající 
moderní technologie. Kromě běžného „půjčování knih“, které se dnes z „podání knih 
přes pult“ změnilo často v detektivní pátrání po knihách s určitou tematikou, případně 
náročné vyspecifikování požadavku – („čtenář přesně neví, co vlastně chce“ - vyřízení 
jednoho klienta, požadavku se prodloužilo) jsou poskytovány další služby: 
 
• meziknihovní výp ůjční služba  (MVS) -  o tuto službu zájem stále 

stoupá 
• donášková služba   pro klienty domovů pro seniory ve Vsetíně 
• „knihovník Artur“ – samoobslužný výpůjční pult (Self-Check) 

k zaevidování výpůjček čtenářů 
• informování  o knižních novinkách a titulech , které jednotlivá 

nakladatelství připravují k vydání 
• nabídka bestseller ů - pravidelně aktualizovaná nabídka 

nejžádanějších titulů 
• tématické výstavky  v půjčovně – celkem 17 - např. Temný holocaust, 

Mezinárodní den rodiny, životní jubilea spisovatelů, regionální literární 
osobnosti, Ženám patří půlka nebe aj. 

• seznámení čtenáře s možností ovlivňovat nákup knihovního fondu 
www.mvk.cz, v rubrice Návrhy na dopl ňování knihovního fondu . 
Čtenáři vyplní formulář s návrhem na zakoupení určitého titulu, který 
v knihovně zatím není.  

• názorné prezentace, jak pracovat se čtenářským kontem přes webové 
rozhraní 

• možnost aktivního zapojení čtenáře, který může napsat své postřehy 
k recenzi dané knihy, případně doporučit jinou knihu ostatním 
čtenářům i přímo v půjčovně v připraveném papírovém zpracování 
Čteme a doporu čujeme 

• dětský koutek  v půjčovně  
• zadní klidnější část centrální půjčovny 

jako vhodné prost ředí ke studiu 
vybraných knih 

• trvalá péče o knihovní fond , včetně 
oprav stavění fondu 

• půjčování deštník ů, dioptrických brýlí  
• besedy  spojené s literaturou a 

čtenářstvím, které pracovnice půjčovny 
zajišťují pro klienty Charity Vsetín  
(např. téma: O radosti)  
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• 12 počítačových míst , z toho připojených k internetu pro uživatele 6 
PC, 2 PC plní funkci katalogů 

• aktualizace nást ěnek a informa čních tabulí   
• dokumentace MVK 
• půjčování tematických kuf říků Zdravý životní styl, Česko ve světě, 

svět v Česku, Trénování paměti, Finance, Média a technologie, 
Region, Právo, Ekologie 

• zpracované tematické seznamy knih na žádaná témata - ženy ve 
světě, severská krimi, historické romány, fantasy, upíři 

• ON LINE  služby přes web knihovny  -  souborný katalog, přístup 
k účtu uživatele, možnost prodloužení vypůjčených knih, rezervace. 
Knihovníci centrální půjčovny  poskytují čtenářům i nadstandardní 
službu – zasílání předupomínky  el. poštou.  

 

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

 
Komunitní klub   
 
Novinky 
• otevření Comiksového  clubu U mouchy CC  v prostorách KK. 

Výzdobu koutku - komiksovou koláž namaloval pracovník knihovny 
Martin Kubík. Své knihy  jedinečně podepsala autorka komiks ů Lucie 
Lomová  při své návštěvě KK v rámci festivalu Literární jaro ve Vsetíně. 
Slavnostní otevření proběhlo 18. ledna 2013 v příjemné a přátelské 
atmosféře. Mezi hosty patřil vsetínský místostarosta Petr Kořenek, 
který přestřihl pásku a popřál klubu a knihovně hodně dobrých komiksů 
i fanoušků.  

• vytvo ření publikace  –  Gafrield u Mouchy CC. Vytvořená kniha byla 
darována dětskému oddělení vsetínské nemocnice - ve spolupráci se 
ZUŠ Vsetín a dětmi hospitalizovanými začátkem března na dětském 
oddělení vsetínské nemocnice 

• Poprvé  jsme se také připojili k Mezinárodnímu dni her v tvé 
knihovn ě. Název „Jsi na tahu “ přilákal do knihovny celou řadu 
„hravých“ návštěvníků, kteří si měli možnost během jedné listopadové 
soboty vyzkoušet širokou nabídku společenských her 

• Den poezie s podtitulem Váše ň a popel  – další celorepubliková 
akce, které se pracovníci Kklubu v roce 2013 poprvé chopili a 21. 
listopadu prostory „káčka“ zaplnili mladí básníci z řad vsetínských žáků 
a studentů. Hostem byl básník Jakub Chrobák a on i nejlepší začínající 
básníci z mladé generace přečetli ukázky ze své tvorby. O hudební 
doprovod se postaral Martin Filák. Velmi příjemnou tečkou za 
poetickým večerem bylo vypuštění lampionu štěstí se vzkazy 
přítomných návštěvníků již zemřelým básníkům. 

 
Komunitní klub funguje jako: 
• místo setkání 
• prostor pro integraci, otevřenost 
• klubovna 
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• propojení aktivit pro dané cílové skupiny s přítomnými čtenáři 
• dopoledne návštěvy škol (exkurze, besedy, společná veřejná čtení 
• odpoledne – zázemí pro aktivní  prožití 

volného času mladých lidí (tvořivé 
středy, stolní hry aj.),  

• mezigenerační setkávání   
• komunitně zaměřené akce, tvůrčí dílny, 

(např. Tvoření ala komiks, Velikonoce - 
ovečky z vlněných koulí, Skládání knih, 
Vánoční dílna) 

• tradiční akce: Noc s Andersenem (tentokrát inspirovaná Dětmi 
z Bullerbynu) 
 

Hudební odd ělení   
• kompaktní disky (CD) – hudební i mluvené slovo 
• noty, zpěvníky, knihy o hudebních skupinách a interpretech. 
• Klávesy -  Uživatelé  MVK využívají i možnosti přehrát  si noty. 
• převádění CD do formátu MP3. 
 
Čítárna  
• 180 tituly časopisů, novin a regionálního tisku. 
• absenční půjčování starších čísel časopisů 
• prezenční půjčování - poslední aktuální číslo 
 
Studovna 
• informa ční a konzulta ční služby  jak faktografického, tak 

bibliografického rázu, s využitím různých zdrojů.  
• elektronické databáze  

o databáze právnických informací CODEXIS  
o databáze Anopress IT, která poskytuje přístup do online 

archivu bibliografických záznamů článků od roku 1996 do 
současnosti. 

o elektronické databáze od společnosti Ebsco – MasterFILE 
Premier a eBook Public Library Collection, (databáze byly 
dostupné zkušebně od 4. dubna do 4. května 2013. 

o Databáze -  kolekce informací o zahraničních zemích AtoZ to 
World, která byla v MVK dostupná od 11. června do 31. 
července 2013.Další databází, (zkušební přístup) 

• Ptejte se knihovny -  informační služba, kterou zaštiťuje Národní 
knihovna České republiky a podílí se na ní i MVK. 

 
Regionální odd ělení MVK 
• knihovní fond a materiály o Valašsku a od valašských autorů  
• databáze regionálních osobností, (aktualizace a doplňování dat) 
• výpisy  bibliografických citací regionálních novin a periodik  
 
Další činnosti: 
• Zástupy, a to zejména na d ětských p ůjčovnách. Zájem vedení 

knihovny je minimáln ě zavírat d ětské p ůjčovny z d ůvodů 
pracovní neschopnosti, dovolené, p řítomnosti na školení apod. 
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• statistiky za celou MVK, zpracování  a tisk 
upomínek, přípravu a tisk plakátů a letáků, 
rozesílání plakátů, aktualizaci nástěnek  

• kurzy po čítačové gramotnosti  
• Každou pr vní středu v měsíci probíhá 

v komunitním klubu veřejné čtení , které 
nese název Čteme pro radost . Každý 
měsíc se čte na určité téma. Čtou známé 
osobnosti, lidé z médií, senioři a další. Ke 
každému čtení je připravena prezentace, 
na které jsou účastníci čtení seznamování 
se čtenými autory a ukázkami. Každého čtení se většinou zúčastní 
některá třída ze vsetínské základní nebo střední školy.  
Témata 

• Čteme pro radost - co čtou senioři 
• Čteme pro radost  - co čtou lidé z médií 
• Čteme pro radost – Jsem student, tedy čtu 
• Čteme pro radost aneb aprílové čtení 
• Čteme pro radost aneb léto už je za dveřmi 
• Čteme pro radost – ohlédnutí za letním čtením 
• Čteme pro radost aneb Týden knihoven 
• Čteme pro radost aneb čtením ke sportu 
• Čteme pro radost – kouzlo vánoc mezi řádky 

Zvuková knihovna  pro nevidomé a slabozraké  

• je od února 2013 součástí K klubu. Dříve sídlila na dětské půjčovně na 
Trávníkách. Z důvodu stěhování dětské knihovny se musela 
přestěhovat i zvuková knihovna pro nevidomé. 

• Pravidelná úterní setkání (10x za rok) probíhají ve společenském sále 
knihovny.  

• Zvukové dokumenty jsou objednávány dle nabídkových seznamů 
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze, dále je 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. Statistické údaje 
zobrazují uzavření zvukové knihovny v lednu 2013 a otevření v nových 
prostorách KK. 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.5  Spole čenský  sál  

• kulturní akce, besedy, divadelní představení, konference a semináře, 
porady, které organizuje MVK. 

Zvuková knihovna pro zrakov ě postižené 2013 

Počet uživatelů zvukové knihovny     28 

Počet besed    10 

Počet výpůjček       4 853 
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• Knihovna poskytuje sál neziskovým organizacím v rámci partnerských 
projektů 

• Pronájem komerčním organizacím k realizaci vzdělávacích a kulturních 
aktivit 

6.4 Pobočky MVK - knihovny pro d ěti Luh, Rokytnice, 
Trávníky (od února 2013 nová d ětská knihovna na 
Dolním nám ěstí)  

Výraznou změnou v činnosti dětských půjčoven bylo přestěhování 
pobo čky MVK Trávníky do nov ě zrekonstruovaných prostor 
v knihovn ě na Dolním nám ěstí.  Slavnostní otevření dětské půjčovny se 
uskutečnilo 12. února 2013. Otevření byli přítomni zástupci města, 
významní hosté i vsetínská veřejnost. Kulturní program zajistil taneční 
soubor Texasky ze ZŠ Luh. V dětské p ůjčovně na Dolním nám ěstí se 
rozší řila půjčovní doba. Je otevřeno 5 dnů v týdnu do 18:00 hodin. 

Taktéž dětská  knihovna v Luhu  prošla proměnou.  Došlo k úpravě 
interiéru – malování a vyzdobení stěn, natření části regálů na knihy, 
protřídění a přeskupení knihovního fondu.  Vznikly tři samostatné části:  
• Zóna klidová pro –náctileté, vybavená tematicky řazeným fondem pro 

děvčata, kluky, komiksy, časopisy, fantasy a scifi a výzdobou 
odpovídající příslušné věkové skupině.  

• Zóna s vypůjčím pulte  m, naučnou literaturou a počítači – v tomto 
prostoru zcela netradičně zobrazili tematické skupiny naučné literatury 
Martin Kubík a Michal Mašata – nad regály s knihami vytvořili souvislý 
přehled o jednotlivých tematických oborech, a to prostřednictvím 
komiksového zpracování. Tato originální výzdoba přitahuje oči a 
zájem nejen dětí všech věkových kategorií, ale i dospělých, kteří do 
knihovny zavítají. 

• Zóna pro nejmenší spojená s prostorem pro besedy. 
 
Za stabilní považujeme dětskou knihovnu v Rokytnici . Ta prošla 
renovací před několika lety. Díky tomu a především díky tamní 
knihovnici se daří udržovat zájem o čtení a knihovnu u dětí od nejmenšího 
věku až po věk náctiletých. Taktéž ZŠ Rokytnice a ZŠ Integra navštěvují 
tuto knihovnu pravidelně. Každý ročník navštíví v průběhu školního roku 
besedu v knihovně alespoň jedenkrát. U nižších ročníků se jedná o 
návštěvy opakované. Rovněž volnočasové aktivity, jako 
prázdninová knihovna, tvůrčí dílny, předvánoční programy, atd. jsou dětmi 
a mládeží vyhledávány. 
 

Knihovnice z dětských knihoven připravily řadu zajímavých akcí pro děti a 
spolupracovaly také na programu Tříkrálového karnevalu .  

Dětské knihovny úspěšně pokračují ve spolupráci 
se vsetínskými  MŠ, ZŠ a družinami. Jednou 
z velmi oceňovaných aktivit jsou besedy pro  školy.  
Dětské půjčovny nabízejí dětem různé akce i 
během prázdnin (např. Prázdninová knihovna). 
Mladí čtenáři v dětských půjčovnách se mohou 
zapojovat do celostátních soutěží a projektů, které 
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pořádá SKIP ČR, např. Kamarádka knihovna, Už jsem čtenář - Kniha 
pro prv ňáčka, Kde kon čí svět, Magnesia Litera, SUK  – anketa o 
nejlepší dětskou knihu aj. 
 
Během  školního roku  2012/2013 se knihovna v rámci již osvědčené 
literární soutěže pro děti školního věku „O poklad strýca Juráša aneb 
Cesty za dobrodružstvím“  intenzivně zaměřila na dětského  čtenáře. 
Literární soutěž  je součástí celorepublikové akce „Kde končí svět“, kterou 
vyhlásilo „Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR“.  
Populární dětskou literární soutěž  vyhlásila MVK 1. října 2012 v rámci 
celorepublikové akce SKIP – Týden knihoven. Děti, které se do soutěže 
zapojily, mohly své práce odevzdávat až do 30.11. 2012. Masarykova 
veřejná knihovna Vsetín vyhlásila téma Cesty za dobrodružstvím pro děti 
od 6 do 15 let . Témata  k psaní byla více než inspirativní - dobrodružství 
všeho druhu : prázdninová dobrodružství, dobrodružství s knížkou, 
dobrodružství ve světě fantasy, dobrodružství se zvířaty... z této široké 
škály si mohli vybrat mladí autoři při tvorbě svého díla, které mohlo být 
zpracováno formou prózy, poezie, dramatu či komiksu. 
Soutěž je tříkolová. MVK Vsetín zajišťovala vyhodnocení a slavnostní 

vyhlášení vítězů městského kola, které 
proběhlo 14.února  v přestěhované dětské 
knihovně na Dolním náměstí. V tomto kole bylo 
hodnoceno 120 prací. Slavnostní program 
zajistilo divadlo BUBU hrou „Mně se vždycky 
musí něco stát“. Účinkujícími byly děti a předaly 
radost všem přítomným.  
18. dubna  se uskutečnilo vyhlášení vítězů 

okresního kola v Městské knihovně Valašské Meziříčí. MVK úzce 
spolupracovala s Městskou knihovnou Valašské Meziříčí při přípravě 
vydání sborníku prací. 16.května se uskutečnilo v Kroměříži  vyhodnocení 
krajského kola této soutěže. Ocenění převzalo šest  dětí ze vsetínského 
okresu.  
 
Pracovnice  dětských  knihoven připravily pro děti řadu čtenářských, 
literárních a výtvarných soutěží, výstav dětských výtvarných prací aj. 
“Už jsem čtenář – Knížka pro prv ňáčka“ - cílem tohoto projektu je rozvoj 
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.  
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro 
prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována 
výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti 
minimálně tři roky koupit. Po splnění kritérií projektu (absolvování  několika 
akcí v knihovně) v červnu vsetínští prvňáčci dostali knihu, a to ve školním 
roce 2012/2013  Všelijaké básni čky pro kluky a hol čičky básníka 
Radka Malého s ilustracemi Alžb ěty Skálové.  Předání knihy se 
uskutečnilo v dětských knihovnách v Luhu, Rokytnici a na Dolním nám. 
v červnu 2013. Aktivitu sponzoruje SKIP. 
 
Čtenáři z dětských knihoven měli možnost zapojit se hlasováním do 
ankety SUK o nejoblíbenější dětskou knihu. Již zavedenou akcí pro 
vsetínské základní školy je akce Pasování prv ňáčků na čtenáře 
knihovny . Žáci 1. tříd se sešli 24. ledna v kině Vatra, kde je pasovali 
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starostka I.Táborská, místostarosta P. Kořenek. Na vytvoření a zajištění 
slavnostního programu se podílely pracovnice dětských půjčoven.  
 
Zajímavé dopoledne v knihovně určitě zažili 9. 10. 2013 žáci 5. ročníků. 
Díky spolupráci se SKIP ČR měli možnost se setkat s panem Arnoštem 
Goldflamem. Setkání bylo úžasné, inspirativní a velmi milé. 
 
V dětských půjčovnách se podpora čtení a čtenářské gramotnosti projevila 
v pokračující  službě – půjčování tematických kuf říků. Jsou průběžně 
doplňována nová témata. 
 
Připojení na wi-fi, dětské koutky, didaktické pomůcky, televize či 
dataprojektor - využíváno při besedách. 
 
Mezi specifické aktivity na Dolním nám ěstí, v Luhu, Rokytnici pat ří 

Dětská knihovna Dolní nám ěstí 
• beseda ve školičce Poschlá 
• absenční půjčování stolních her  
• prezenční půjčování tabletů 
• výstavky knih pro rodiče o rodičovství s možností zapůjčení knih 
• prázdninové čtení 
• výtvarné prázdninové aktivity 
• Noc a Andersenem (ve spolupráci s K klubem) 

 
Dětská knihovna Luh 

• Knížátka – činnost  dětského knihovnického kroužku 
• úspěšné pokračování setkávání Senior klubu v Luhu, poslední 

pátek v měsíci 
• setkávání Dámského klub Tilia – schůzky 1-2 x měsíčně, vzájemná 

spolupráce Tilia se Senior klubem 
• výtvarné prázdninové aktivity 
• Noc s Andersenem (ve spolupráci s dětskou půjčovnou Rokytnice) 

 
Dětská knihovna Rokytnice 

• spolupráce se ZŠ Integra a ZŠ Růžďka, Lhota 
• prezenční půjčování  deskových her 
• monografie pro dospělé  
• výtvarné prázdninové aktivity 

  

6.5 Přehled základních ukazatel ů  

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

Čtenáři 6 331 6 348 6 355 6 285 6 561 

Návštěvníci 141 728 147 880 155 293 158 125 162 868 

Výpůjčky 415 924 411 852 418 764 421 808 393 823 
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Statistické údaje základních ukazatelů v prvním pololetí  2013 jsou 
ovlivněny jednak celosv ětovými trendy  nejen v knihovnictví, (pokles 
výpůjček – vliv e čteček a e knih, vliv sníženého nákupu knih v MVK 
vzhledem ke sníženému rozpočtu knihovny),  ale také uzav řením dětské 
půjčovny na Trávníkách v lednu  a únorovým otevřením nového 
dětského oddělení na Dolním náměstí a uzavřením dětské knihovny 
v Luhu po dobu úpravy interiéru. Počet registrovaných čtenářů je 
výrazně ovlivněn zavedením rodinné registrace. Od roku 2006 (st ěhování 
knihovny ze Svárova) má po čet čtenářů a návšt ěvníků neustále 
narůstající trend. 
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6.6 Kulturní a vzd ělávací akce v roce 2013 

 

 
 

6.6.1  Akce pro d ěti  

Úspěšně pokračuje spolupráce s mateřskými a základními školami. 
Knihovna nabízí kromě výpůjčních a informačních služeb oceňované 
tematické besedy z Nabídky akcí školám a školním družinám 
(http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/nabidka-skolam-10077/).  
Knihovnice dětských půjčoven zpracovávají besedy pro školy i „na 
zakázku“. Oblíbené jsou také akce pro školní družiny a kluby, tvoření, 
kvízy, autorská čtení a další aktivity v odpoledních hodinách – pro děti  
v jejich volném čase. Akce se konají v dětských sídlištních půjčovnách. 

 
Výběr z besed v dětských  knihovnách -  Dolní náměstí, Luh, Rokytnice viz 
 
Příloha č. 3 Pro děti 

Kulturní a vzd ělávací akce v roce 2013  

pro dospělé 109 

pro mládež 73 

pro děti 356 

Celkem 538 

Vzdělávací a výchovné akce v roce 2013  

Druh akce Luh Rokytnice  Trávníky/ 
Dolní nám.  K Klub 

Knihovnické lekce, 
informatika 

4 4 20 14 

Komunitní akce 5 11 30 36 
Cyklus besed pro MŠ 17 23 9  
Tématické besedy 111 35 50 77 
Vzdělávání    32 
Školy - Specifické 
aktivity     

INTEGRA  37   
Senioři - Tilia 9    
Senioři – senior klub 4    
Specifické aktivity SONS   2 8 
Celkem 150 110 111 167 
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6.6.2  Akce pro mládež  

Jsou zaměřené na informatiku, internet, databáze, literární semináře, 
společné veřejné čtení, exkurze žáků a studentů vsetínských ZŠ a SŠ a 
škol z okolí, kreativní výtvarné středeční dílny. Akce probíhají především 
v K klubu. 
 
Příloha č. 4  Akce pro mládež, Komunitní klub 

6.6.3 Akce pro dosp ělé a seniory 

Besedy a kulturn ě spole čenské akce 

Literární, cestopisné, různého zaměření, v Senior klubu v Luhu,  
ve zvukové knihovně atd. 
 
Příloha č. 5 Besedy, přednášky a kulturní akce 
 
Vzdělávací aktivity pro ve řejnost 
Vzdělávací aktivity v rámci projektů, počítačové kurzy,  vzdělávání  
ve spolupráci s dalšími  aj. 
 
Příloha č. 6 Vzdělávací akce pro veřejnost 

Akce pro seniory 

Akademický rok, VU3V, klubová setkání atd. 
 

Příloha č. 7 Senioři  

6.6.4 Koncerty, hudební programy 2013 

• Koncert – pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – 
pod vedením PaedDr. Heleny Kaločové (zvuková knihovna Dolní 
nám.) 

• Karel Zich Revival Band  (projekt Další vzdělávání v KK Vsetín) 
• Petr Bende (projekt Další vzdělávání v KK Vsetín) 
• Shape The Cat, Tiny Fingers – Izrael (prázdninové čtení – 

spolupráce s kapelou Criminal Colection) 
• Vystoupení písničkáře Dušana Trličíka (Valašské Vánoce) 

 
 

7.  Knihovní fondy  

7.1. Nákup knihovního fondu MVK  
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Složení p řírůstku Celkem 

Cirkulace 
pro knihovny 
okresu 

Město 
Vsetín 

Naučná literatura 2 433 810 1 623 
Krásná literatura 4 694       1 697 2 997 
Ostatní dokumenty   511  0    511 
Celkem 7 638 2 507 5 131 
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Složení úbytku Celkem 

Naučná literatura 1 642 

Krásná literatura 4 361 

Ostatní dokumenty     14 

Celkem 6 017    

MVK přírůstky 2012 - 2013 
Tematická skupina 2012 2013 
N 2 125 1 956 
B 3 250 2 941 
MN 418 461 
MB 1 482 1 753 
K 10 16 
el.dok. 1 6 
zvuk.dok. 701 501 
hudebniny 47 0 
obr.zvuk.dok. 6 4 
Celkem 7 986 7 638 
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MVK - úbytky 2012 - 2013 
Tematická skupina 2012 2013 

N 1 418 1 461 
B  1 872  2 316 
MN  671  179 
MB  1 006  2 045 
K 1 2 
el.dok. 135 0 
zvuk.dok.  718  13 
hudebniny 0 1 
obr.zvuk.dok. 1 0 
Celkem 5 822 6 017 
 
 

Úbytek

2 280
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Částka na nákup knihovního fondu pro m ěsto Vsetín 

 
(knihy 939 752,- Kč; časopisy 206 429,- Kč; ostatní dokumenty 102 075,-  
Kč; celkem 1 248 256,- Kč), tj.  46,59 Kč na 1 obyvatele  
 
 
Přírůstek beletrie za město proti minulému roku - 90 knihovních jednotek, 
naučná literatura - 219, ostatní - 133 knihovních jednotek.  
Přírůstek celkem za město proti minulému roku je minus 442 knihovních 
jednotek. I v nákupu knihovního fondu se negativn ě projevil snížený 
rozpo čet knihovny oproti roku 2011. 
 
Celková částka na nákup knihovního fondu na obyvatele byla p roti 
roku 2012 nižší o 3,50 K č, a to se promítlo do poklesu p řírůstku .  
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Úbytek oproti minulému roku + 195 knihovních jednotek je přiměřený, 
v roce 2011 vysoký úbytek z důvodu velké revize, která probíhá 1x za 10 
let. 
 
 
 
MVK – částka na nákup knihovního fondu  
na 1 obyvatele v roce 2012 a 2013 

 2012 2013 
Vsetín 50,09 46,59 
 
 

Částka na obyvatele

24,9626,3230,1529,0532,05
36,25

48,8945,65
50,5151,6950,0946,59

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

 
 
 

Způsob nabytí – m ěsto Vsetín 
 Monografie  Ostatní dokumenty  

Nákup 6 861 511 
Dar 266    0 
 

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 2013    33 191 kusů  

• rok 2012    49 696 kusů    
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7.3. Katalogizace a tisk katalogiza čních lístk ů 

• v roce 2013 bylo zpracováno 5 354 záznamů na knihovní jednotky 
v počítačové podobě 

o tisk knižních lístků pro okres 1 730 
 

• 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 - 3 786 titulů je 
v normě. Velký nárůst v minulém roce způsoben čištěním databáze 
monografií, kontrolou záznamů a jejich opravou. 
 

Expedice nově zpracovaných knih probíhala průběžně. Nové tituly se 
dostávaly k uživateli v rozmezí 10-15 dnů.  

 

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 5 394 jmenných autorit v databázi knih a ostatních 
druhů dokumentů 

• 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 

 
• 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 stabilní 

• 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, zejména prázdninový výprodej se setkal 
s velkým ohlasem 
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• pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České 

republiky a zasílání záznamů vytvořených v oddělení katalogizace 
prostřednictvím protokolu OAI-PMH, za rok 2013 přijato 7 919 
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 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 
• průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu KP-

Win, KP-Win SQL 
 
 
MVK – jazyková skladba p řírůstků - 2013 
 
Převažuje čeština (4905), angličtina (104), slovenština (13), němčina (10),  
po 1-3 ks francouzština, portugalština, italština. 
 
 

MVK – počet přijatých záznam ů do Souborného katalogu ČR 
v roce 2012 a 2013 

 2012 2013 
Katalogizace 8 958 7 919 
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Přijaté záznamy do SK ČR
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 Počet výpůjček 

Centrální p ůjčovna Dolní nám ěstí  

Padesát odstínů šedi 1 108    

Padesát odstínů temnoty 2 89    

Žítkovské bohyně 82    

Sněhulák 68    

Tisíce planoucích sluncí 58    

     

Dětská p ůjčovna Dolní nám ěstí     

Deník malého poseroutky. Zápisky Grega Heffleyho 38    

Deník malého poseroutky. Poslední kapka 35    

Deník malého poseroutky. Rodrick je king 30    

Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc 25    

Deník malého poseroutky. Ošklivá pravda 20    

MVK – aktuality (publikace do časného významu) v roce 
2012 a 2013 

 2012 2013 
Aktuality  948 718 

MVK – statistika nejp ůjčovanějších titul ů za rok 2013 
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Dětská p ůjčovna Luh     

Nebe – peklo – ráj 27    

Slabikář slušného chování 26    

Barbie malířkou 25    

Uleželé želé 25    

Deník malého poseroutky. Zápisky Grega Heffleyho 19    

     

Dětská p ůjčovna Rokytnice      

Eragon (DVD-ROM) 45    

Lego – Batman (DVD-ROM) 42    

Doba ledová 2 – Obleva (CD-ROM) 41    

Lego – Star wars I (DVD-ROM) 36    

Lego – Star wars II (CD-ROM) 36    

     

K klub Dolní nám ěstí     

Dvanáct nejznámějších povídek (CD) 35    

První muž Říma (CD) 31    

Schůzka se smrtí (CD) 30    

Hurvínkovy dobrodružné výlety do minulosti (CD) 30    

Týdeník Květy 28    

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 ( provoz ukončen 
2/2013) 
Knihovny st řediska Vsetín :  
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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  - dlouhodobě uzavřená pobočka), Hrachovec, Choryně, 
Jarcová, Jasenice, Juřinka, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Lhota u 
Choryně, Loučka, Perná, Podlesí, Podolí, Police, Poličná, Valašské 
Meziříčí-Pod Oborou, Valašské Meziříčí-Vyhlídka, Velká Lhota, Veselá, 
Zašová 
 
Městská knihovna Kel č  
pobo čky: 
Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice,  
 
Místní knihovna Zub ří  
pobo čka: 
Staré Zubří 
 
Obecní knihovna v Halenkov ě 
Místní knihovna Horní Be čva 
Veřejná knihovna Hov ězí 
Městská knihovna Karolinka 
Obecní knihovna Nový Hrozenkov 
Obecní knihovna Valašská Polanka 
Místní knihovna ve Velkých Karlovicích 
 
Celkový po čet knihoven okresu Vsetín je 80 . 
Z tohoto počtu je  14 profesionálních knihoven. 
   46 knihoven s neprofesionálním knihovníkem 
   20 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 
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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 2013. Vykonaná práce je proplácena 
čtvrtletně na základě faktury, která je vystavena provozovatelem knihovny. 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín obsluhuje ve svém regionu 79 
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 2013 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 2013. 
 
V objednávkách služeb pro rok 2013 je uvedeno, ve kterých základních 
knihovnách proběhne revize knihovního fondu.  
 
V projektu VISK 3 v roce 2013 uspělo celkem 25 obcí a knihoven. 
Z dotace bylo hrazeno zpřístupnění katalogu knihovny na internetu – on-
line katalog - v knihovnách v Zubří, Horní Bečvě a v Kateřinicích.  Na 
zavedení vyšší verze www OPAC katalogu získala dotaci Městská 
knihovna Valašské Meziříčí.  Knihovna v Kelči mohla díky tomuto projektu 
zkvalitnit a rozšířit služby ve svých pobočkách. Místní knihovna 
v Prostřední Bečvě obdržela dotaci na zavedení automatizovaného 
knihovního systému. Neprofesionální knihovny v obcích Choryně, 
Kunovice, Kladeruby, Lešná, Police, Huslenky, Ústí u Vsetína, Zděchov, 
Liptál a Lhota u Vsetína získaly dotaci na přechod na vyšší verzi 
programu. Knihovny v Malé Bystřici, Mikulůvce, Oznici, Pržně, Růžďce, 
Leskovci, Janové, Senince a Pozděchově získaly dotaci na editační 
OPAC, který umožní zavést v těchto knihovnách automatizovaný výpůjční 
systém. 
 
V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín s 1 projektem. Městská knihovna 
Rožnov pod Radhoštěm – se 2 projekty a Městská knihovna Valašské 
Meziříčí s 1 projektem. 
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Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín pokračovala  
i v roce 2013. Hlavní kritéria hodnocení vycházejí z celoročních 
statistických výsledků (http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pro-knihovny-
10056/). Uzávěrka soutěže za rok 2013 byla 31. 12. 2013. V březnu 2013 
na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů za rok 2012. V kategorii profesionálních knihovnic 
zvítězila paní Věra Povalačová z Obecní knihovny Horní Lideč, v kategorii 
dobrovolných knihovníků 1. místo obsadil pan Ing. Antonín Novosad 
z Místní knihovny Kladeruby. Výsledky za rok 2013 budou zveřejněny opět 
na setkání se starosty v březnu 2014. 
 
 
V knihovně v Růžďce byla dokončena rekonstrukce a v knihovně byl 
zahájen od září opět provoz. Střídají se zde dvě nové knihovnice. 
V knihovně ve Stříteži nad Be čvou  nastoupila nová knihovnice, která 
zřídila FB profil knihovny. V knihovně v Prost řední Be čvě bylo 
vymalováno, přestavěn nábytek. Knihovna se nachází v budově MŠ, která 
byla zateplena, v knihovně jsou nová okna a dveře. 
V knihovně v Kateřinicích  byla vyměněna okna. Obec se účastnila 
soutěže Obec roku, obdržela bílou stuhu a knihovna v této obci byla dobře 
hodnocena. Další úspěch v rámci této soutěže zaznamenala knihovna 
v Ratibo ři, která získala diplom za vzorné vedení knihovny. V této 
knihovně byla změněna částečně dispozice regálů, bylo barevně 
vymalováno a byly pořízeny sedací doplňky. 
Do knihovny v Liptále  byly pořízeny dva nové úložné regály na příruční 
knihovnu a na hračky pro dětské návštěvníky a nový výpůjční pult. 
Knihovna v Janové  byla částečně rozšířena, vznikl tak koutek pro dětskou 
literaturu, bylo vymalováno. 
V knihovně Prlov došlo k celkové rekonstrukci prostor knihovny. Knihovna 
byla rozšířena, položena byla nová podlahová krytina, pořízeny nové 
regály, vymalováno, zřízen dětský koutek. Je zde i nová knihovnice. 
V soutěži vesnice roku byla obec Prlov oceněna oranžovou stuhu. 
V knihovně v Pozděchov ě bylo vymalováno a byla vyměněna okna za 
plastová. V knihovně Lhota u Vsetína  došlo k výměně elektrických 
rozvodů. 
Od 1.1. 2013 vznikly dvě nové obce, Krhová  a Poličná, které se odtrhly 
od města Valašské Meziříčí. Obě obce zřídily postupně svou obecní 
knihovnu. Středisko Valašské Meziříčí se nyní stará celkem o 16 knihoven. 
Obecním úřadům v Krhové a v Poličné byla poskytnuta metodická i 
praktická pomoc při zřízení a evidenci knihoven na Ministerstvu kultury ČR 
(Obecní knihovna Krhová – ev.č.: 6484/2013, Obecní knihovna Poličná – 
ev. č.: 6485/2013). Obecním úřadům byly předány seznamy movitého 
majetku, vázané přírůstkové seznamy a další materiály potřebné k činnosti 
obou knihoven. 
Dokončena byla rekonstrukce prostor pro knihovnu v Choryni , kam byla 
v září přestěhována a zahájila zde provoz. V červnu byla přestěhována 
také knihovna Velká Lhota  do nového prostoru, který byl upraven v rámci 
budovy obecního úřadu, kde se nacházela knihovna i dříve. Knihovna je 
nově vybavena dětským koutkem, sedacím nábytkem, novým výpůjčním 
pultem, prostor je barevně vymalován, položena je nová podlahová 
krytina.   
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Ke změně knihovníka došlo v knihovnách Kunovice , Veselá  a Poličná. 
V knihovně v Lešné byla vyměněna okna. 
V knihovně Horní Be čva byla v měsících červenci a srpnu rozšířena 
výpůjční doba, protože knihovna slouží i jako informační centrum pro 
turisty. Také v knihovně v Novém Hrozenkov ě rozšířili výpůjční dobu o 
prázdninách. 
Knihovna Halenkov  vystavuje na každé své i obecní akci baner, který 
propaguje zdejší knihovnu a připomíná 130. výročí jejího založení. 
V knihovně Hovězí přibyly pojízdné boxy na kolečkách a interiér byl 
doplněn poličkami. 
V knihovně Valašská Polanka byla vyměněna okna za plastová a je zde 
pro návštěvníky nově možnost připojení na internet přes wifi. 
 
V knihovnách v Hošťálkové, ve Študlov ě a v Prost řední Bečvě byla 
dokončena retrokonverze knihovního fondu a zahájeno půjčování přes 
počítač.  

8.3 Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné 
ukazatele pln ění v okrese Vsetín 2013 

8.3.1 Poradenská a konzulta ční činnost 

V roce 2013 bylo uskutečněno celkem 708 akcí, tj. 267 metodických 
návštěv, z toho 135 jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo 
poskytnuto 441 konzultací.  Obslouženo bylo 79 knihoven. 
 
Vykazované číselné údaje zahrnují metodické návštěvy v jednotlivých 
knihovnách, 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, problematiku programu VISK 3, počítačové a 
interiérové vybavení knihoven, webové stránky atd.  

8.3.2 Statistika a vykazování knihovnických činností 

V lednu a únoru se zpracovávala celoroční statistika za r. 2012, 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. 2013 a pololetí 2013 včetně komentářů se poskytují 
Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Za 1. pololetí roku 2013 
proběhl sběr údajů o činnosti 46 neprofesionálních knihoven pro kontrolu 
jejich činnosti. 

8.3.3 Vzdělávání, seminá ře 

Vzdělávání pro knihovníky okresu Vsetín, které zajišťovala Masarykova 
veřejná knihovna Vsetín.  
V březnu proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín. Součástí 
tohoto setkání byla mimo jiné také přednáška Mgr. J. Štěrbové z Městské 
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knihovny v  Praze – Mýty a legendy českého knihovnictví, Ing. Jana 
Tomancová z KKFB ve Zlíně přednesla příspěvek -  Trendy rozvoje 
knihoven, příspěvek Rok v knihovně - přednesl J. Kozubík, místostarosta 
obce Valašská Polanka. Počet účastníků byl 67. 
V květnu se zúčastnilo 15 knihovníků vzdělávání na téma WWW OPAC a 
jeho praktické využití.  
V druhém pololetí proběhl dopolední a odpolední odborný seminář - Jak 
pracovat s Editačním www OPACem – účast 25 knihovníků, Knihovny 
severních Čech – virtuální návštěva – 15 knihovníků, exkurse do 
profesionální knihovny v Jablůnce a do nově otevřené neprofesionální 
knihovny v Růžďce – 16 knihovníků. 
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 v dubnu pořádala MVK Vsetín 
workshop „PR pro knihovny jako vzdělávací instituce“ a v květnu workshop 
„Informační vzdělávání v knihovnách – jak na to kreativně“ – zaměřený na 
informační vzdělávání pro děti a dospívající mládež.  

8.3.4 Porady 

Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Obslouženo bylo 28 knihoven a 
zúčastnilo se jich 83 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 a hodnocením 
výkonu regionálních funkcí za rok 2012, plněním standardu VKIS 
v knihovnách okresu Vsetín, financování regionálních funkcí v roce 2013, 
vykazování knihovnických výkonů regionálních služeb, VISK 3, 
problematika automatizace knihoven, výměnných souborů, informace 
z porad pověřených knihoven, ze seminářů atd. Knihovníci obecních 
knihoven informovali pověřenou knihovnu o činnosti, provozu a o 
problematice  jednotlivých knihoven. 

8.3.5 Pomoc p ři revizi a aktualizaci knihovních fond ů 

Pomoc byla poskytnuta 21 knihovnám. Bylo zrevidováno 20 793 
knihovních jednotek v 7 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného 
plánu revizí na aktuální rok.  V 19 knihovnách byla provedena aktualizace 
knihovního fondu. Zaktualizováno bylo 16 435 knihovních jednotek. 
Vyřazeno bylo 5 029 knihovních jednotek v 9 knihovnách. 
 
Revize KF se uskutečnila v knihovnách –  Růžďka (středisko Jablůnka), 
Prostřední Bečva (středisko Rožnov pod Radhoštěm), Kunovice, Police 
(středisko Valašské Meziříčí), Hošťálková (středisko Vsetín), Střelná, 
Študlov (středisko Horní Lideč) 

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

Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2013 nakoupeno do 37 knihoven 
1 749 knih. Nákup knih ve většině případů provádí knihovníci 
obsluhovaných knihoven ve spolupráci s pracovnicemi střediskových 
knihoven. 
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Zpracováno bylo 4 108 knihovních jednotek pro 47 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. 2012 byl 19 512 KJ. 
Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2013 byl 21 954 KJ 
Přírůstek v roce 2013, ke dni 31. 12. 2013 činil 2 507 KJ.  
Vyřazeno bylo 65 KJ. 
 
V roce 2013 proběhla dvakrát cirkulace výměnných souborů, které jsou 
knihovnám zapůjčeny na dobu 12 měsíců. Před jarní cirkulací z důvodu 
prostřídání výměnných okruhů, došlo ke stažení všech KJ z těchto jarních 
souborů do MVK Vsetín, kde byla provedena jejich aktualizace, 
kompletace, doplnění, očištění knihovních jednotek, případné přebalení a 
vytvoření nových souborů. Bylo takto zaktualizováno celkem 9 417 KJ.  
Bylo vytvořeno celkem 157 výměnných souborů – z toho bylo 143 souborů 
z knih a 14 souborů sestavených z mluveného slova na CD nosičích. 
Soubory knih obsahují od 110 do 135 KJ. V souborech s CD nosiči je 
kolem 20 titulů.   

8.3.8 Servis výpo četní techniky a knihovnický program 

Bylo provedeno 71 servisních zásahů v 38 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 79 obsloužených knihoven bylo najeto 6 416 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. 

8.3.10 Elektronické služby 

Automatizovaný knihovní systém (AKS) má celkem 58 knihoven 
z celkového počtu 79 knihoven. (Editační www OPAC má 20 knihoven, 
z toho 1 pobočka obecní knihovny, Kpwin SQL – 38 knihoven – z toho 4 
pobočky profi knihoven). 
Webovou stránku knihovny mají všechny profesionální knihovny a 45 
neprofesionálních knihoven. 
Svůj katalog na webových stránkách má zveřejněno 39 neprofesionálních 
knihoven a jen jedna z profesionálních knihoven nemá webový katalog. 
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9. Technika, automatizace, knihovnický systém  

9.1 Technika  

• Nákup 2 tabletů pro dětské oddělení 
• Nákup nové televize pro Informační centrum Vsetín v rámci projektu 

přeshraniční spolupráce s Dolným Kubínem 
 

9.2    Automatizovaný knihovnický systém 

• Zavedení rodinné registrace 
• Realizace projektu VISK9 odesílání autorit – „bandaska“ - Zahájeno 

zasílání lokálních jmenných autoritních záznamů do databáze 
národních autorit NK ČR.  

 

9.3 Webový katalog 2013  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Počítače v MVK 2013  

 



 48

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 4 5 
Celkem pobo čky 3  13 15 
    
Celkem MVK 27 43 70 

10. Public relations  

• spolupráce s TV Beskyd, Český rozhlas, rádio Čas, 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 a další informační weby (TV Beskyd, web 

Valašský Deník, web Regionální televize, Valašské internetové noviny, 
La Cultura, Klub knihomolů, web a FB města Vsetín) 

• MVK na Facebooku 
• drobný příležitostný tisk – příprava informačních letáků 
• 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 
• Propagace v rámci projektu SenSen Konta Bariéry  
• Propagace v rámci projektu Další vzdělávání v komunitní knihovně 

Vsetín 
• plakáty/letáky – „vzdělávejte se“ 
• TV spoty 
• Rozhlasové spoty 
• Propagační bloky a tužky, USB disk 
• Sborník Nikdy není pozdě začít 
• DVD – Další vzdělávání, proč ne? 
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• Nákup drobných propagačních předmětů – tašky na odnos knih, 
pastelky, další upomínkové předměty 

• Leták „Knihovna jako obývák města“ 
• Rodinná registrace 
• „Čtenářská liga“ – soutěž o nejlepšího čtenáře o čtečku el. knih - 

Amazon Kindle Paperwhite, 6'' E-ink displej, WIFI (cena od LPT 
Systém s.r.o.) 

o Do soutěže se zapojilo téměř 100 čtenářů, z nichž 57 
odevzdalo platnou „čtenářskou kartičku", do které se jim 
během prázdnin vepisovaly počty vypůjčených knih. Na první 
zářijové odpolední besedě v knihovně bylo oceněno 10 
nejlepších „čtenářů". Ti si za celé léto v součtu vypůjčili 916 
knih. Těchto deset nejlepších získalo od knihovny ceny v 
podobě roční registrace zdarma, knihy nebo deštníku. 
Absolutní vítězka soutěže Soňa Zeťová přečetla za léto 158 
knih z knihovny. Za první místo v soutěži si odnesla 
elektronickou čtečku knih Amazon Kindle PAPERWHITE, 6" 
E-ink displej, WIFi, kterou do soutěže věnovala firma LPT 
System, s.r.o. 

• „Valašský Knihotoč“ – prázdninová putovní kniha – ve spolupráci 
s knihovnami v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí 

• Venkovní akce – 2 happeningy na Dolním náměstí – koncerty, soutěže 
atd., festival dalšího vzdělávání (spolupráce s DK Vsetín – festival 
záření) – koncert, pouliční divadlo Kvelb, prezentace atd. 

 

10.1 Prezentace  

 
- Trénování paměti – H. Gajdušková, M. Pokorná březen 2013 
- Praxe MVK – učení je hra (MVK Vsetín seminář IV v knihovnách – K. 

Janošková - 30.5.2013) 
- Knihovna jako ideální místo pro vzdělávání seniorů (Brno - SKIP – K. 

Janošková - 21.6.2013) 
- Mezigenerační dialog v MVK (Vsetín, MVK – Knihovna – prostředí pro 

všechny generace – 20.-21.11.2013 – K. Janošková) 
- Práce s mladými v MVK (Praha – MKP - Mladí v hledí knihovny II – K. 

Janošková – 26.11.2013) 
- Konference „Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti“ – Vsetín 7. a 8. 

11. 2013 - Maštaliska Vzdělávat se v každém věku…Proč ne? Proč ne 
v knihovně? – K. Janošková, Nové trendy v trénování paměti – H. 
Gajdušková 

- Italské knihovny – Gajdušková 
- U Mouchy CC aneb Jak to bylo s komiksy ve vsetínské knihovně  - 

(Brno, SKIP -  L.Strbačková) 
- Čtečky v knihovně a jejich využití (J.Machalová SKIP Brno) 
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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. 
Z úvodní strany je možné nahlédnout do aktuálních projektů knihovny a 
zobrazují se zde i partneři knihovny. 
V nabídce služeb je nově vytvořena sekce “Vzdělávání”, která 
zpřehledňuje nabídku kurzů, besed a seminářů, do kterých je možno se 
přihlašovat i elektronicky. 
Nově je také vytvořena kategorie “E-služby”, ve které jsou umístěny 
služby, které je možno vyřídit i on-line (rezervace, prolongace, objednávka 
MVS atd.). 
V roce 2013 přibyla do základního menu také záložka Tipy knihovny (kde 
jsou vypíchnuty zajímavé služby). 
  
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 knihovny, publikační činnosti či historii knihovny 
Samozřejmostí je základní seznámení s knihovnou a jejími pravidly. 
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.  
V sekci Katalogy najdou návštěvníci Seznamy, Tipy na čtení a 
mohou doporučit knihu k nákupu.  
 Navštěvovaná je i rubrika „Čteme a doporu čujeme “.  
  
Z hlavní stránky se uživatelé snadno dostanou na Facebook knihovny . 
Facebooková stránka má k prosinci 2013 1 086 fanoušk ů a je s webem 
knihovny úzce propojena.  
  
Statistiky z Gogole Analytics  
Návštěvy: 62 025 
Unikátní návštěvníci: 27 380 
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Zobrazení stránek: 176 279 
Počet stránek na návštěvu: 2,84 
Prům. doba trvání návštěvy: 00:02:45 
Míra okamžitého opuštění: 49,74 
Procento nových návštěv: 41,14% 
Returning Visitor: 58,9% 
New Visitor: 41,1% 

11. Konference, seminá ře, kampan ě  

• Workshop „PR pro knihovny jako vzdělávací instituce“ – 24.4.2013 
(projekt Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího 
vzdělávání) 

• Workshop „Informační vzdělávání v knihovnách – Jak na to kreativně?“ 
– 30.5.2013 (projekt SKIP) - workshop zaměřený na informační 
vzdělávání pro děti a dospívající mládež (žáky 2. stupně a studenty) v 
knihovně, kreativním a novým způsobem 

• Odborný seminář OKnA 
Mezinárodní česko-slovenská přehlídka O Knihovnických Aktivitách 
OKnA 2013 
Organizátoři: Klub dětských knihoven SKIP, regionální organizace 
SKIP Velká Morava a Masarykova veřejná knihovna Vsetín – 
prezentace nové formy práce s dětmi v knihovnách na mezinárodní 
česko-slovenské přehlídce OKnA - O Knihovnických Aktivitách - 15.10. 
- 17. 10. 2013 

• Konference dalšího vzdělávání v knihovnách – diskusní fórum – 
17.10.2013 (v rámci projektu Další vzdělávání v komunitní knihovně) 

• Seminář „Knihovna – prostředí pro všechny generace“ – 20.-
21.11.2013 (projekt SKIP) - seminář určený pracovníkům knihoven - 
možnosti mezigeneračního propojování uživatelů veřejných knihoven - 
motivace, proč a jak propojovat, komunikovat, vzdělávat, tvořit 

 

12.    Exkurze a konzultace 2013 

• Návštěvy v MVK -  především konzultace  a předávání zkušeností  
• Návštěva ze spřátelených mateřských škol Sulzbach – Rosenberg 
• Účastníci exkurzí v rámci vzdělávacích seminářů v MVK (OKnA, 

Informační vzdělávání, Mezigenerační knihovna, konference atd.) 
• Exkurze v nové Městské knihovně Děčín, v Městské knihovně Třebíč 

(8/2013) 
• Místní knihovna Velké Karlovice – prezentace místních řemeslníků 
• Exkurze Místní knihovna Horní Bečva – spojeno s návštěvou besedy 

s Vladimírou Klimeckou 
• Exkurze v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (spojeno s konzultací o práci 

se zdravotně znevýhodněnými) 
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• Exkurze v Severočeské vědecké knihovně  Ústí nad Labem (spojeno 
se zasedáním VVSKIP) 

• Exkurze v rakouských knihovnách 

13.     Dotazníková šet ření  

• Dotazníky spokojenosti u projektových akcí - hodnocení pozitivní 
• Stručné dotazníky ke zhodnocení každé vzdělávací akce MVK – 

hodnocení pozitivní 
• Anketa „Chci, aby v knihovně...  

14.     Ediční činnost  

• Sborník Nikdy není pozdě začít  
• DVD – Další vzdělávání, proč ne? 
• Sylaby – Studijní materiály k výukovému modulu Aktivní občan a rozvoj 

lokálních prostředků a regionů 
• Sylaby – Studijní materiály k výukovému modulu Lidská práva a 

společensko-právní gramotnost 
• Sylaby – Studijní materiály k výukovému Občanské vzdělávání 
• Výroční zpráva 2012  
• Leták  Knihovna jako obývák města  
• Sborníky prací O poklad strýca Juráša  a Talent ze šuplíku 

15.     Výstavní činnost  

• Alcedo – výstava prací výtvarného kroužku pro dospělé 
• Radek Potočný – výstava fotografií 
• Komiks a plakáty – výtvarné práce studentů MG Vsetín 
• Záviš Kalandra – Turistiské informační centrum 
• Naděje pro Bangladéš – putovní výstava 
• Vládci slov – výstava fotografií Pavla Kotrly 
• Exkurze do mikrosvěta – výstava vznikla ve spolupráci laboratoří 

Vsetínské nemocnice a.s. 
• Prázdninová knihovna 
• Tematické výstavky knih k výročím (spisovatelé,  významné osobnosti, 

společenské události…) 
• Informační a propagační nástěnky 

16.      Partne ři, spolupráce 2013 

Partne ři, spolupráce 
MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) 
Turistické informační centrum je členem ATIC. 
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Zástupci MVK se účastní projektů, které organizuje město Vsetín  
a neziskový sektor. 
Ředitelka MVK je členkou kulturní komise města, členkou Výkonného 
výboru  SKIP ČR. 
D. Riedlová – v komisi VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven – MK 
ČR) 
V roce 2013 knihovna spolupracovala: 
- s veřejnou správou: s MěÚ Vsetín, KÚ Zlín (Odbor školství, mládeže a 

sportu, Odbor kultury), obecními úřady okresu Vsetín, MK ČR  
- s institucemi: Domem kultury Vsetín, Muzeem regionu Valašsko, 

Vsetínskou nemocnicí, Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, 
VHK Vsetín, metodici prevence PPP – okres Vsetín 

- s komerční sférou: Cestovní kanceláří VSACAN TOUR, Restaurace U 
Lva, knihkupectví Malina, LPT Systém s.r.o.  

- s neziskovým sektorem a profesními organizacemi: 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, ČMOS  

- 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 
 
Mediální partneři: TV Beskyd, Vsetínské noviny, Český rozhlas a další 

16.1  Praktikanti a dobrovolníci v MVK 2013  

 
Praxe –  bezplatná praxe student ů a rekvalifika ční praxe 
nezaměstnaných v MVK Vsetín  
Vyskoká škola polytechnická Jihlava 
Anita Kovářiková 01. 10. 2012 – 06. 01. 2013 
Věra Martinková 18. 02. 2013 – 24. 05. 2013 
Slezská univerzita Opava 
Zdenek Hrňa 15. 03. 2013 – 28. 03. 2013 
Střední odborná škola Josefa Sousedíka 
Tereza Mikulová 20. 05. 2013 – 31. 05. 2013 
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Kostka škola Vsetín 
Johana Humplíková 27. 05. 2013 – 31. 05. 2013 
 29. 10. 2013 – 01. 11. 2013 
Slezská univerzita Opava 
Hana Kolečková 08. 07. 2013 – 19. 07. 2013 
Masarykova univerzita v Brn ě 
Soňa Fohlerová 08. 07. 2013 – 12. 07. 2013 
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Mezi říčí 
Michaela Koňaříková 30. 09. 2013 – 11. 10. 2013 
 

Spolupráce s o. s. ADOREA 

Vykonávání dobrovolné práce  
Veronika Zbránková              13. 05. 2013 – 30. 06. 2013 
Marie Hořáková 15. 10. 2006 - současnost 
Jiří Zbranek – čtení v MŠ      03. 04. 2012 – současnost 
   

16.2    Mezinárodní spolupráce  

Ľubovnianská knižnica ve Staré Lubovni – již před 10 lety byla navázána 
přátelská spolupráce s LK ve Staré Lubovni.  
Projektové partnerství s Turčianskou knižnicou v Martině. V letech 2011-
2012 společný projekt, v roce 2013 požádáno o grant Barevný svět 
poznání z Fondu mikroprojektů, grant schválen v lednu 2014 
Pokračuje partnerství se školkami a knihovnou v Sulzbach-Rosenbergu  
(v roce 2013 v dubnu proběhla návštěva z Německa ve Vsetíně – téma 
Barevný svět). 

17.     Organiza ční a řídící činnost  

Počet seminářů, odborných porad a konzultací pro knihovny okresu Vsetín 
– 522 
Z toho porady  městských, střediskových a profesionálních knihoven -  4  
Porady vedení: 2x měsíčně 
Porady služeb: 1x měsíčně 
Individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření  
převážného počtu  návštěv: uzavírání  smluv s obecními úřady a 
s knihovnami, cirkulace KF, pomoc místním knihovnám, metodika, 
organizační  záležitosti, kontrolní činnost, pomoc s psaním grantů, řešení 
problémů  s automatizací, provádění besed apod. 
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18.        Kontrolní činnost  

18.1 Kontroly v MVK 

1. Asociace turistických center České republiky 
- kontrola a certifikace TIC v Jednotné klasifikaci turistických a 

informačních center provedená dne 10.09.2013 
- kontrola a certifikace standardů a rozsahu činností TIC Vsetín, 

definovaných v klasifikaci profesní organizace A.T.I.C ČR, 
doplněných o požadavky agentury CzechTourism  

- kontrolní orgán závěrem stanovil, že TIC Vsetín splněné podmínky 
certifikace a vystavil certifikační protokol s platností na 2 roky 

 
2.  Okresní správa sociálního zabezpe čení ČR 
-  kontrola provedená ve dnech 17.10.2013 – 18.10.2013 
- kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti a dodržování ostatních povinností 
plátce  
- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil 
žádná nápravná opatření 

 
 

3. Jitka Novosadová - OZO 
- kontrola provedená dne 25.11.2013 
- roční prověrka BOZP zaměřená na kontrolu dokumentace, 

prováděné školení zaměstnanců BOZP, revizi a odbornou kontrolu, 
pracovně lékařskou péči a kategorizaci práce 

- kontrolní orgán závěrem stanovil, že nebyly shledány větší závady 
na pracovišti na Dolním náměstí a v Rokytnici, ale označil za 
kritický stav regál ů na knihy v d ětské knihovn ě Luh 

 
 
4. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlín ě 
- kontrola provedená dne 05.12.2013 
- kontrola zaměřená na výkon a vykazování regionálních funkcí 

v Masarykově veřejné knihovně Vsetín v r. 2013 
- kontrolní orgán závěrem stanovil, že při výkonu a vykazování 

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

 

5. 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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18.2   Personální agenda  

 
Počet pracovník ů k 31.12.2013 - 27 + 1 na DoPČ + 3 pracovnice na 
MD 
 
 
Zaměstnankyn ě na  mate řské a  rodi čovské dovolené 2013 
 
Románková Petra, Bc.    
Kašparová Petra, MgA 
Křenková Martina, Bc. 
 
Nástup do pracovního pom ěru: 
 
Zbránková Veronika       k 01.07.2013 
Švecová Karolína, DiS.         k 09.07.2013 
 
 
Ukončení pracovního pom ěru  
 
Marušáková Dagmar, Bc.   k 30.06.2013 
Zbránková  Veronika         k 31.12.2013                  
Pokorná Marie                    k 31.12.2013 
 
 
Zaměstnanci ke dni 31.12.2013 
 
Baďurová Veronika, Dis. 
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 
Machalová Jana, Mgr. 
Malá Hana 
Panovcová Havlíková Pavlína 
Pelcová Věra, Ing. 
Pekárková Hana, Ing. 
Pišťák Bedřich 
Pokorná Marie 
Riedlová Dana, PhDr. 
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Sochora Jaroslav 
Strbačková Lucie, DiS.    
Švecová Karolína. DiS. 
Turpišová Radka 
Zajíčková Irma 
Zbránková Veronika 

18.3   Vzdělávání pracovník ů  

Vybrané vzd ělávací akce v MVK 
• školení požární ochrany – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 
• školení řidičů - vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 
• PR pro knihovny jako vzdělávací instituce 
• Informační vzdělávání v knihovnách  
• Kurz angličtiny  
• Školení bezpečnosti práce 

• Seminář pracovníků profesionálních knihoven ZK 
• Školení týmu - seminář pro pracovníky se Z.Houškovou 
• Cyklus besed Literární jaro 
• Besedy se spisovateli                       
• 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 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  
• Arnošt Goldflam (10) 
• Bezbariérové knihovny – 2 denní seminář (Knihovna Františka Bartoše 

Zlín) (3) 
• Biblioterapie (3) 
• Celostátní seminář RF knihoven. Pardubice (1) 
• Co venkovské knihovny umějí a mohou, Sloup, Vavřinec-Veselice (4) 
• CPK, Mendelova univ., Brno (2) 
• Čteme nahlas – čteme spolu (Praha) (2) 
• Dotazníkové šetření v knihovnách, KFBZ Zlín (2) 
• Editační www OPAC, M. Kovář, MVK Vsetín (2) 
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• Exkurze knihovna Růžďka (4) 
• Fantastika v současné české literatuře (E-learningový kurz) (1) 
• Informační vzdělávání – náslechy lekcí v Městské knihovně Rožnov 

pod Radhoštěm (8) 
• Komunitní knihovna ve Vsetíně, jako centrum dalšího vzdělávání (5) 
• Knihovna pro všechny generace, MVK Vsetín (13) 
• Knihovnický Barcamp – Praha (1) 
• Konference „Vzdělávání 3. věku“ Mladá Boleslav (1) 
• Lucie Lomová, Vsetínský zámek (4) 
• Marie Svatošová, Máme proč se radovat, autorské čtení, MVK Vsetín 

(2) 
• Metodičky, exkurze po knihovnách ZK (1) 
• Mozkocvična aneb dá se paměť trénovat?,  MVK Vsetín (2) 
• OKnA - mezinárodní česko – slovenská přehlídka O Knihovnických 

aktivitách 2013 (14) 
• Paměťové instituce (1) 
• Práce s handicapovanými – praktické ukázky (Knihovna Jiřího 

MahenaBrno) (5) 
• Quo vadis knihovno? Koncepce rozvoje knihoven (Knihovna Františka 

Bartoše Zlín) (2) 
• Region a komunita – Valašsko a lidé, L. Strbačková – MVK Vsetín (1) 
• Seminář Marketing v knihovnách (1) 
• Seminář pracovníků prof. knihoven ZK, MVK Vsetín (2) 
• Seminář pro žadatele FMP (1) 
• Setkání starostů a knihovníků (Mýty a legendy českého knihovnictví – 

J. Štěrbová, Trendy rozvoje knihoven – J.Tomancová, Rok v knihovně 
– J. Kozubík), MVK Vsetín (2) 

• Setkání uživatelů Souborného katalogu ČR (1) 
• Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství II. (Přerov) 

(6) 
• Současná Skandinávská literatura v českých překladech, KFBZ Zlín  

(4) 
• Specifika komunikace s Romy – Jana Poláková (knihovna 

Kroměřížska) (7) 
• Školení „Nebuď ovčan“ (1) 
• Týden vzdělávání dospělých v ZK (1) 
• Věcné autority z pohledu kooperace (2) 
• Virtuální exkurze po knihovnách severních Čech, MVK Vsetín (1) 
• Vladimíra Klimecká (knihovna Horní Bečva) (4) 
• Výjezdní kurz „Aktivní občan a rozvoj lokálních prostředků“ – Hostětín 

(1) 
• Workshop „PR pro knihovny jako vzdělávací instituce“ (2) 
• Workshop IVU v knihovnách-jak na to kreativně (2) 
• Workshop pro pracovníky metodických oddělení knihoven, Knihovna 

K.Dvořáčka, Vyškov (1)  
• WWW PORTARO, M. Kovář, MVK Vsetín (2) 
• Židovská literatura, M. Písková, MVK Vsetín (13) 

 



 59

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

• Setkávání pracovního projektového týmu DV (Vsetín – 4 pracovníci) 
 
Výběr seminá řů, školení, konferencí,  kterých se zú častnili pracovníci  
Turistického informa čního centra 
• Regiontour 2013 Brno (10. – 13. 1.) 
• Porada k CR a novému webu u místostarosty Kořenka (16. 1.) 
• Výroční konference CCR V.M. v Kunovicích (29. 1.) 
• Slavnostní otevření dětské knihovny (12. 2.) 
• Požární školení MVK (28. 2.) 
• Pracovní jednání CR za účasti vedení CCR V.M. Zlín na Vsackém 

Cábu (5. 3.) 
• Pracovní schůzka na MěÚ Vsetín u ing. Kovářové (13. 3.) 
• Veletrh cest. ruchu Hradec Králové (14. – 16. 3.) 
• Velikonoce v IC (28. 3.) 
• Odborný vzdělávací zájezd A.T.I.C. – Vyšší Brod (4.4. – 5.4.) 
• Lektorství kurzu Místní tradice (9. 4.) 
• Setkání IC ZK v Rožnově pod Radhoštěm (16. 4.) 
• Účast na cyklovýletu s ing. Andělem, pořádaném MVK Vsetín (20. 4.) 
• Pracovní schůzka u místostarosty Kořenka (22. 4.) 
• A.T.I.C. Frýdek Místek (25. 4. – 26. 4.) 
• Účast na vernisáži v IC Kohúka (8. 5.) 
• MěÚVsetín – komise otevírání obálek projektu nového web. Portálu (9. 

5.) 
• IC TOUR Olomouc (14. 5.) 
• MěÚVsetín – komise – hodnocení nabídek projektu nového web. 

portálu (15. 5.) 
• MěÚ Vsetín – pracovní  schůzka k novému web. portálu (20. 5.) 
• Setkání IC v Uherském Hradišti (21. 5.) 
• Konference o vývoji CR v Luhačovicích (6. 6.) 
• MěÚ Vsetín - prac.schůzka k web. portálu (24. 5.) 
• Čtení dětem v dětské knihovně (20. 8.) 
• Vracení kol mimopracovní dobu – neděle (25. 5.) 
• Druhé kolo otvírání obálek s nabídkami na projekt nového webu (7. 9.) 
• A.T.I.C. v Táboře (17. 9. - 18. 9.) 
• Kroměříž  - knihovna – seminář (5. 11.) 
• Přednáška v DSP Rybníky o Albánii (12. 11.) 
• Pracovní jednání za účasti vedení CCR V.M. na Vsackém Cábu (4. 

12.) 
 
Školení ekonomické odd ělení  
 
• 01/13 – Daňové aktuality r. 2013 – Zlín 
• 01/13 – Zdaňování mezd a ostatních příjmů ze závislé činnosti – Vsetín 
• 02/13 – Zdravotní pojištění – Vsetín 
• 02/13 – Školení BoZP – Vsetín 
• 04/13 – Aktuality v účetnictví a řízení veřejných financí – Praha 
• 08/13 – DPH pro neziskovou sféru – Zlín 
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• 10/13 – Důchodové pojištění – Vsetín 
• 10/13 – Daň z příjmů – aktuality 2013 – 2014 - Olomouc 
• 11/13 – Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti – Zlín 
• 11/13 – Cestovní náhrady 2014 - Vsetín 
• 12/13 – Zákoník práce - Vsetín 

19.    Hospoda ření a provoz  

Masarykova veřejná knihovna Vsetín konsolidovala v roce 2013 tři 
základní interní rozpočty: 

1. rozpočet města – MVK 
2. rozpočet regionálních funkcí knihoven 
3. rozpočet projektu MŠMT - OPVK 

19.1  Dotace, p říspěvky a dary - obdržené v r. 2013 

Dotace, p říspěvky a dary - obdržené v r. 2013  
Poskytovatel Částka v K č 
Město Vsetín 
Neinvestiční příspěvek na provoz 11 760 000,00 
Zlínský kraj 
Neinvestiční příspěvek na regionální funkce 
knihoven 2 256 000,00 
Město Vsetín 
Projekt „Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských 
Vánoc“   5 000,00 
MK ČR - projekty 
- Knihovna bez bariér X 
- Harmonizace národních autorit s lokálními 
autoritami MVK Vsetín a zahájení lokálních autorit 
VISK 9   

                 12 000,00 
90 000,00 

 
 

MŠMT ČR 
Projekt „Komunitní knihovna ve Vsetíně jako 
centrum dalšího vzdělávání“ 
 

3 058 087,98  
(celé období 

realizace) 
 

SKIP 09 + MK ČR 
„Informační vzdělávání v knihovnách – Jak na to 
kreativně“   14 000,00 

19.2  Nákupy – MVK Vsetín 

Nákupy MVK Vsetín 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00) Kč 460 316,00 
Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00) Kč 0 
Drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 K č) Kč 157 923,00      
Drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00) Kč  48 400,00 
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19.3. Provoz – MVK Vsetín 

02/13 – úprava stávajících datových rozvodů – nová dětská půjčovna  
(Kč 8 403,00) 
02/13 – oprava UPS + tiskárny (Kč 7 235,00) 
02/13 – opravy a úpravy nábytku – nová dětská půjčovna + kanceláře 
3.NP (Kč 76 701,00) 
03/13 – oprava EZS (Kč 9 515,00) 
04/13 – údržba služebního vozidla – pneu apod. (Kč 10 425,00) 
05/13 – oprava VZT (Kč 7 200,00) 
05/13 – oprava EZS (Kč 15 519,00) 
05/13 – jarní servis VZT (Kč 20 800,00) 
06/13 – revize elektrospotřebičů + hasících přístrojů (Kč 15 195,00) 
06/13 – oprava kopírek + UPS (Kč 6 792,00) 
07/13 – oprava služebního vozidla (Kč 20 065,00) 
08/13 – oprava EZS (Kč 15 000,00) 
09/13 – podzimní servis VZT + oprava EZS (Kč 29 878,00) 
10/13 – čištění koberců + čalouněného nábytku (Kč 39 930,00) 
10/13 – částečná revitalizace + výmalba – knihovna LUH (Kč 34 412,00) 
11/13 – přiřazení TIC do systému EZS (Kč 16 667,00) 
12/13 – oprava služebního vozidla (Kč 14 458,00) 
12/13 – oprava SelfCheck + de/aktivátoru (Kč 14 537,00) 
12/13 – oprava PC + kopírek (Kč 6 514,00)  

19.4. Provoz Turistického informa čního centra  

Náklady TIC 2013 
Hrubé mzdy zaměstnanců TIC Kč 485 925,00 
Zákonné pojištění, přísp. do FKSP Kč 178 051,00 
Vnitřní dovybavení a úpravy TIC, materiálové 
náklady Kč   17 160,80 
Cestovné zaměstnanců TIC Kč   21 014,00 
Nákup drobných propagačních předmětů Kč 177 822,02 
Spotřeba energií – prostory TIC Kč 139 274,00 
Opravy a údržba – DDHM, prostory IC Kč   39 833,00 
Služby – PR, internet, telef.popl., úklid apod. Kč   89 065,40 

Odpisy – DHM – TIC Kč   62 444,00 

Celkem         Kč 1 210 639,22 
 

Výnosy TIC 2013 

Prodej drobných propagačních předmětů Kč 197 451,00 
Provizní prodej – vstupenkové portály Kč   35 566,53 
Ostatní příjmy – půjčovna kol, tisky, prodej 
vyř.knih apod. Kč  93 161,50 
Příspěvek od zřizovatele – poměrná část Kč 877 066,00 

Celkem Kč  1 203 245,03 
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19.5. Rozpočet 2013 

Rozpočet 2013 
Provozní dotace 15 943 964,79  
Dotace MěÚ  11 760 000,00   
Dotace na RF  2 256 000,00   
Granty, projekty 1 927 964,79   
        z toho : MěÚ 5 000,00   
  MŠMT - OPVK 1 820 964,079   
  MK ČR 102 000,00   
Vlastní činnost  1 482 310,77 
Tržby z vlastní činnosti 940 182,53   
        z toho : Zápisné 398 700,00   
  upomínky, ztráty,MVS 120 812,00   
  Kopírování 33 775,00   
  Prodej TIC 197 451,00   
  Kurzy pro veř., rekv.k. 15 679,00   
  Ostatní 173 765,53   
Zúčtování fondů + ost. výnosy 485 003,91   
Hospodářská 
činnost 

  57 061,00   

Úroky   63,33   

 Hospodá řský výsledek  3 109,68 

 
Stav majetku v po řizovacích cenách k 31.12.2013 
dle jednotlivých majetkových ú čtů 

dlouhodobý hmotný majetek Kč 5 380 344,00 

drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč 6 834 751,00 

dlouhodobý nehmotný majetek Kč 854 150,00 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč 757 994,00 

umělecké předměty Kč 132 950,00 

Celkem Kč  13 960 189,00 
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Rezervní fond 
 
 Počáteční stav fondu k 1.1. 164 546,94 
 Tvorba fondu     4 368,87 
1. Zlepšený výsledek hospodaření     4 368,87 
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  
4. Peněžní dary - účelové  
5. Peněžní dary - neúčelové  
6. Ostatní tvorba  

 
 

 
 
 
Čerpání fondu 

 
 
 
 
160 000,00 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  
2. Úhrada sankcí  
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 160 000,00 
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  
5. Ostatní čerpání  
 Konečný stav fondu     8 915,81 
 
Investi ční fond 
 

 Počáteční stav fondu k 1.1.      
134 817,68 

 Tvorba fondu      
381 162,05 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku      
381 162,05 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele  
3. Investiční příspěvky ze státních fondů  

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného 
majetku  

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů  

6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové 
organizace  

7. Převody z rezervního fondu  
 
 
Čerpání fondu 515 333,70 

1. Financování investičních výdajů 460 316,00 
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele  
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku   55 017,70 

 Konečný stav fondu             
646,03  

Účetně byla ov ěřena finan ční rezerva na krytí kone čného zůstatku IF.  
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20.   Závěr   

Knihovna spolu s informačním centem pracuje již osmým rokem v nové, 
atraktivní, dobře dostupné, bezbariérově přístupné budově v centru města 
na Dolním náměstí. V tomto roce se podařilo vyřešit i jedno z traumat, 
které knihovnu a její uživatele trápily – chyb ějící dětská p ůjčovna . 
Také dlouho očekávané  nové webové stránky Turistického 
informa čního centra, které spolu s novou televizní obrazovk ou  
přispěly k dalšímu zlepšení služeb turistického ruchu na Vsetíně, byly 
spuštěny na začátku ledna 2014. Za obojí patří velké poděkování městu 
Vsetín.  
 
Jak již bylo řečeno v úvodu, na druhou stranu se stále citelněji začíná 
projevovat dlouhodobý nedostatek finan čních prost ředků. Přesto, že 
ceny energií i dalších vstupů rostou, rozpočet knihovny je již po tři roky na 
stejné výši a nestačí pokrýt nákup knihovního fondu (za stejné peníze 
nakoupeno méně knih) a nejnutnější  provozní náklady (energie, teplo…), 
na které jsme loni museli žádat peníze v rámci rozpočtového opatření. 
Stav pracovníků byl v minulém roce  snížen o jednu osobu. Peníze nestačí 
na obnovu ani údržbu majetku (MVK spravuje majetek za 14 milionů + 
majetek v hodnotě 4 milionů z projektu realizovaného městem Vsetín), a to 
i přesto, že knihovna uskutečnila několik nepopulárních úsporných 
opatření.  Velmi pečlivě zvažujeme každý drobný nákup, stále znovu 
přehodnocujeme prostředky vložené do PR, na besedách zveme a 
vyhledáváme lektory, kteří jsou ochotni přednášet zdarma nebo téměř 
zdarma.  
Vzhledem k stěhování a úpravě vybavení dětské knihovny jsme také 
vyčerpali  v roce 2013 investiční i rezervní fond, takže pro rok 2014 
představují jakékoliv investiční akce či opravy (dovybavení dětského 
oddělení zabezpečovacím systémem, obnovení technického vybavení – 
počítače, tiskárny, které slouží veřejnosti za úplatu a  musí být 
v provozuschopném stavu, ošoupaný koberec v K klubu, nestabilní regály 
v dětské knihovně v Luhu) velký problém. Protože většina vybavení 
pochází z roku 2006, kdy došlo ke stěhování knihovny, nebo i předchozích 
let ze Svárova,  jsou zejména počítače, tiskárny a kopírky na konci své 
životnosti a stále častěji se stává, že jsme nuceni řešit „havárie“, že 
počítače zkolabují za provozu, což je velmi nepříjemné jak pro práci 
knihovníků, tak také pro veřejnost, která si pak právem na špatný 
technický stav tohoto vybavení stěžuje. Nechceme-li navyšovat vnitřní 
dluh, do něhož se knihovna po úsporných opatřeních (snížení rozpočtu již 
od roku 2012) a po vyčerpání investičního i rezervního fondu dostává, 
bude nutno v současnosti i v letech příštích ekonomickou stabilitu 
knihovny posílit,  aby nedošlo postupnou devastací prostor  knihovny k  
snížení její atraktivity v očích uživatelů a tím k poklesu zájmu o její služby. 
V roce  2013 knihovna přes všechny úspory a škrty pokračovala v rozvoji 
svých služeb a nedovolila, aby ji veřejnost přestala vnímat a potřebovat. 
Navázala nové kontakty a novou spolupráci s novými lektory, cestovateli, 
spisovateli, na novou úroveň se posunula spolupráce se  vsetínskou 
nemocnicí, s Nadací pro rozvoj vsetínské porodnice - i s dalšími partnery.  
Přestože je knihovna částí veřejnosti  stále vnímána především jako 
půjčovna knih, stále více  se profiluje jako MÍSTO, kam lidé rádi chodí a 
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tráví tu stále delší čas. Vsetínská knihovna tak stále více naplňuje vizi 
komunitní knihovny – nebo – chcete-li – knihovny jako obýváku města. 
Lidé (děti i dospělí) si častěji chodí nejen půjčovat knihy, ale odpočinout si, 
půjčit si tablety, čtečky, tematické kufříky, hry (nebo je přímo v knihovně 
hrát), a vzdělávat se. Vytvářet pro ně atraktivní nabídku a rozšiřovat její 
portfolio se tak postupně kromě nákupu a zpřístupnění literatury stává 
druhou prioritou služeb veřejnosti. 
Trvale je výborná komunikace s městem Vsetín, Zlínským krajem, obcemi 
okresu Vsetín, školami, neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a 
občas se podaří i něco ve spolupráci s komerčním sektorem. Patří jim 
všem náš upřímný dík. 

Přílohy 2013 

Příloha č. 1  Další vzdělávání v komunitní knihovně - Komunitní knihovna 
ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání – projekt EU 
Příloha č. 2  Ostatní projekty 
Příloha č. 3  Pro děti 
Příloha č. 4  Akce pro mládež, Komunitní klub 
Příloha č. 5  Besedy a kulturně společenské akce  
Příloha č. 6  Vzdělávací akce   
Příloha č. 7  Senioři 
Příloha č. 8 Anketa Chci, aby v knihovně… (vyhodnocení) 
 

Příloha č. 1  Projekt  „Komunitní knihovna ve Vsetín ě jako 
centrum 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:  
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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  
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. 
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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). 
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) 
Osvětová kampaň dalšího vzdělávání – „open air“ prezentace dalšího 
vzdělávání neotřelou zábavnou formou přitažlivou pro co nejširší veřejnost  
PR Workshop pro rozvoj dalšího vzdělávání – přenos zkušeností 
s propagací dalšího vzdělávání a aplikace do praxe pro jiné knihovny  
a neziskové organizace  
Festival dalšího vzdělávání – přehlídka možností dalšího vzdělávání 
v regionu (aktivní účast institucí dalšího vzdělávání), prezentace důležitosti 
dalšího vzdělávání přitažlivou a zábavnou formou  
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 –  
 
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 



 68

Příloha č. 2  Ostatní projekty 

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

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 2013  
 
• Dotační řízení: VISK 9   

o Projekt: Harmonizace národních autorit s lokálními 
autoritami MVK 

• Výše dotace: 90.000 Kč,- 
• Cíl projektu: Zasílání lokálních autoritních záznamů do 

souboru národních autorit 
• Aktivity: zharmonizování 5100 autoritních záznamnů, 

zakoupení  Z3950 update klienta pro KpwinSQL – 
Národní autority  

• Harmonogram: duben – prosinec 2013 
 
Projekt M ěsta Vsetín – Granty „Kultura“ 2013 
• Projekt Valašské Velikonoce, kouzlo valašských Váno c 

• Výše dotace: 5.000,- Kč 
• Cíl projektu: zkvalitnění mezilidských vztahů, setkávání 

generací, podpora lidových tradic, zvyků, ukázky lidových 
řemesel 

• Aktivity: předvelikonoční a předvánoční setkání 
s muzikou, zpíváním, valašskými zvyky, tradicemi a 
řemesly 

 
Projekt SenSen 
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. 3   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 
 
Egypt, O 12 měsíčkách, Macourkoviny, Exkurze, Záložky do knížky, Hra 
na čokoládu, Minigolf, Karaoke, Hravé čtení, Jak se chodí za básničkou, 
Čtení s hádankou, Jak voní pohádka, Zábavné odpoledne s družinou, 
Roald Dahl, Zábavná knihovna, Knihovnická lekce, Neotesánek, Ilustrátoři, 
Kam zmizel medvídek Bobík?, Čtení pro druháky, Čtení pro prvňáky, Jak 
pejsek s kočičkou pekli dort, Řecké báje, V knihovně se nenudíme, 
Strašidelné čtení, Všechny barvy duhy, Čtení na prázdniny, Knížka pro 
prvňáčka, Hrdinové a jejich příběhy, Jak se dělá kniha, Úplná prázdnota, 
Jaroslav Foglar, Poprvé v knihovně, Pro vysvědčení do knihovny, Krtek a 
sněhulák, Knížka od Ježíška, Rýmy bez rýmy, Filmománie, Dětský hrdina, 
Rýmovánky, Bludiště slabik, Čtení na pokračování, Slovní palindromy, 
Informatika v knihovně, Staré řecké báje a pověsti, Pohádky a pověsti, 
Karel Jaromír Erben, Knihovna patří nám, Cyril a Metoděj, Pexesománie, 
Ilustrátoři dětských knih, Osmisměry osmisměrky, Zimní čtení, Klasické 
pohádky, Odpoledne v knihovně, Matematická pyramida, Družinka 
v knihovně, Večerníček a jeho pohádky, Dopoledne s knihou, Odpolední 
kvízománie, Máme pod čepicí, Hurá za knížkou, Dopoledne s Patem a 
Matem, Brumlovy příhody, Za příběhy do knihovny, Povídání o Vydrýskovi, 
Hrdinové, Werichoviny, Doprava, Co nevím o ledních medvědech, Asterix 
a Obelix, Čteme pohádky pod polštář, Těšíme se na jaro, Čteme včelí 
medvídky, Potkali se u Kolína, Jarní čtení, Knihovna je domeček, Pohádky 
a pověsti z Valašska, Vznik knihy, Pohádkový rok, Filipojakubská noc, 
Novinky v dětské literatuře, Nové knihy pro děti, Kvízové odpoledne, 
Kašpárek a mravenci, V knihovně se neztratím, Četba na prázdniny, 
Oslava pro prvňáčky, Náruč plná knih, Už jsem čtenář, Příběhy o dětech, 
Prázdninová knihovna – zdobení květináčů, Knihovna je domeček, 
Knihovnická lekce, Hry na rozvoj trpělivosti, Listopadové čtení, Putování 
za básničkou, V knihovně je prima, Vědomosti v hrsti, Prosincové čtení, 
Adventní příběh, Tvoření vánočních zvonečků, Předvánoční naladění, 
Indiánské náramky, Misky a jiné skládačky z papíru, Knížátka, Za knihou 
do regálů knihovny, Prvňáčci v knihovně, Za Patem a Matem do knihovny, 
O posledním jablíčku, Papíroví jeřábi, Třeťáci v knihovně, Družinka 
oslavuje knihovnu, Chameleon Leon, Poezie pro děti, Předvánoční čtení, 
Vánoční koledování, Prázdninové čtení, Ilustrátoři, Hrdinové, Poprvé 
v knihovně, Zábavné odpoledne s družinou, O lásce ke lhaní, O draku 
Ajdarovi. 
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Další akce: 
 
Literární soutěž „O poklad strýca Juráša „ Český rok“ 
 
Projekt Škola naruby -  děti a rodiče společně čtou  
 
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, 
prázdninová čtení  
 

Den pro d ětskou knihu   celorepubliková akce na podporu knih a čtení. 

Příloha č. 4  Akce pro mládež, Komunitní klub 

Výběr: 
 
OTEVŘENÍ KOMIKSOVÉHO KOUTKU  - Comics club „U mouchy CC“ vás 
srdečně zve na slavnostní otevření. Nebude chybět dobrá muzika i něco 
na zub a možná příjde i kouzelník... 
MODELOVÁNÍ Á LA KOMIKS  - přijď si vyrobit vlastní komiksovou 
postavu 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - přijďte si s námi vyrobit Velikonočního zajíčka, 
kuřátko nebo ovečku 
HRAVÁ MOUCHA - jedinečné setkání fanoušků stolních her v Comics 
Clubu. Přijďte si zahrát i Vy! Přineste si oblíbenou hru s sebou. 
ORIGINÁLNÍ VĚNCE – přijďte si vyrobit věnec dle vlastní fantazie 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RMC  – v kklubu proběhla tři setkání 
HRAVÁ MOUCHA POMÁHÁ SV ĚTLUŠCE - další setkání fanoušků 
stolních her tentokrát spojené s charitativní sbírkou. 
ODPOLEDNÍ DÍLNA – skládání knih 
Jsi na tahu! - Mezinárodní den her v Tvé knihovn ě  - bude se hrát ve 
velkém - deskovky známé i neznámé, PC hry (s projekcí), turnaj v 
„Kámen, nůžky, papír“. 
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB A DEKORACÍ  - vychutnejte předvánoční 
atmosféru v naší tvořivé dílně. 
 
Exkurze – školy  
• SZŠ  Vsetín 1.A 
• SZŠ Vsetín 1.B 
• ZŠ Janová 
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• SOŠ J. Sousedíka 
• ZŠ Luh 9. B 
• SOŠ Josefa Sousedíka 1. ročník - cukráři 
• Kostka škola – 1. ročník 
• SOŠ Josefa Sousedíka – 1. ročník - automechanici 
• ZŠ Luh – 9. A 
• ZŠ Luh – 7.A 
• ZŠ Luh – 7.B 
• SZŠ Vsetín 1. ročník 
• Kostka škola 1. ročník 
• ZŠ Rokytnice 

 
Seminá ře pro školy  
• Masopust – Klub nadaných dětí Rokytnice 
• Romantismus – SOŠ Josefa Sousedíka 
• Voskovec a Werich - Integra 
• Současná česká próza 
• Ilustrátoři – speciální škola Liptál 
• Současná česká próza 
• Romantismus – SZŠ Vsetín 
• Hororová literatura + stolní hry – MG Vsetín 
• Současná česká próza – MG Vsetín 
• Macourkoviny – 3. třída ZŠ Valašská Polanka 
• Cyril a Metoděj – 7. třída ZŠ Integra 
• Jak na referát, ZŠ Integra 9. třída 
• Smějeme se každý den, ZŠ Inegra 6. třída 
• Detektivní příběhy – ŠD Sychrov 
• Jak na referát, ZŠ Integra 9. třída 
• Kyberšikana – ZŠ Rokytnice 9.A 
• Kyberšikana - ZŠ Rokytnice 9.B 
• Preromantismus, romantismus – ZŠ Luh  
• Telemost Vsetín – Martin 
• Ústní lidová slovesnost – ZŠ Luh 6. třída 
• Preromantismus, romantismus – ZŠ Luh 
• Osvobozené divadlo – ZŠ Integra 9. třída 
• K. H. Mácha – ZŠ Integra 8. třída 
• Kyberšikana – ZŠ Turkmenská 7. a 8. třída 
• Sněhuláci z ponožek – ZŠ Rokytnice 5. třída 
• Mikulášské tvoření – ŠD Rokytnice 
• To si přečti – ZŠ Rokytnice 7. třída 

 

Příloha č. 5  Besedy a kulturn ě spole čenské akce  

Literární: 
 
• Spole čné čtení  – co čtou senioři 
• Čteme pro radost  – co čtou lidé z médií 
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• Nový Zéland  - autorské čtení Anny Johany Nyklové cestopisu Babka 
Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky 

• O poklad strýca Juráša-  slavnostní vyhodnocení městského kola již 
tradiční literární soutěže pro děti 

• Březen – měsíc čtenářů 2013 - letos s mottem: S námi jen all 
inclusive! 

• Čteme pro radost sou časnou českou literaturu  (Kateřina Tučková, 
Petra Soukupová, Petra Hůlová). 

• Čteme pro d ěti v nemocnici 
• Čteme pro radost aneb Jsem student, tedy čtu  – společné čtení 

tentokrát v režii MG Vsetín. 
• Spole čné čtení v Charit ě Vsetín  - tentokrát hezky česky. 
• Čtenář roku 2012  – slavnostní vyhodnocení nejlepšího dětského 

čtenáře. 
• Petr Hruška  -  známý ostravský básník a literární historik a jeho nové 

knihy. Hostem večera, kterým provází Pavel Kotrla, bude vsetínský 
básník Jakub Chrobák. 

• Marie Svatošová : Máme pro č se radovat  - autorské čtení a beseda 
s MUDr. Marií Svatošovou o hospicích, knížkách i umění stárnout 

• Čteme pro radost –  aneb Aprílové čtení 
• Josef Holcman  -  spisovatel, právník a rodák ze Skoronic a jeho nová 

tvorba. Večerem provází Pavel Kotrla. Hudební  doprovod Franrtišek 
Segrádo. 

• Vyprav ěčstv í - setkání s vypravěčem Martinem Hakem, abyste na 
vlastní uši i mysl okusili, zač je toho příběh. Martin je jeden z mála 
exemplářů dávných vypravěčů, kteří umí příběhům vdechnout duši a 
vtáhnout Vás přímo do jeho hlubin. 

• NOC LITERATURY 2013  - společné hlasité čtení současné evropské 
literatury na tradičních i netradičních místech Vsetína za přítomnosti 
vsetínkých osobností. Místa čtení: Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín, Knihkupectví Malina Vsetín, Restaurace U Lva Vsetín s 
klubovým zázemím. Do programu se zapojí: hudebníci a umělci 
František Segrado, Aleš Mrnuštík s kapelou Ležerně a vleže, básník 
Jakub Chrobák, literární kritik Pavel Kotrla, knihovnice a knihovníci a 
další. Budou se číst ukázky z děl současných evropských autorů. 

• Čteme pro radost aneb léto už je za dve řmi  – společné čtení se 
vsetínskými osobnostmi. 

• Josef Sousedík – Edison z Moravy  - Josef Sousedík 
(ne)zapomenutý vynálezce, továrník, politik a vlastenec - křest 
životopisné publikace „Josef Sousedík (ne)zapomenutý vynálezce, 
továrník, politik a vlastenec“ a autorský večer s Ing. Jiřím Kohutkou a 
Ing. Josefem Košťálem. 

• SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ Prázdninové čtenářské ligy  - 
nejlepším čtenářům a čtenářkám prázdnin předány ceny (kniha, 
deštník, roční registrace zdarma atd.). Vítěz získal elektronickou 
čtečku knih Amazon Kindle PAPERWHITE, 6" E-ink displej, WIFi.  

• Čteme pro radost  – ohlédnutí za letním čtením. 
• Radka Denemarková -  další setkání s úspěšnou českou prozaičkou, 

esejistkou, překladatelkou a dramatičkou 
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• Čtení s radostí aneb týden knihoven  – společné čtení se 
vsetínskými osobnostmi. 

• Adam Borzi č - Básník, překladatel, šéfredaktor časopisu Tvar. 
V rámci besedy proběhlo slavnostní vyhodnocení 6. ročníku literární 
soutěže Talent ze šuplíku. 

• Vášeň a popel  - Den poezie ve vsetínské knihovně. Podzimní setkání 
s básněmi. Po skončení programu v knihovně vás zveme ke krátké 
vycházce spojené se zapálením ohýnku a recitací veršů kolem něj. 
Oslavte výročí narození Karla Hynka Máchy v příjemné společnosti 
v netradičním pojetí.  

• Čteme pro radost aneb čtení ke sportu  – čtení se vsetínskými 
sportovci 

• Kouzlo Vánoc mezi řádky –  společné hlasité čtení v knihovně 
  
Cestopisné: 
 
• Namibie  – beseda s Danielou Hanákovou o její cestě do Namibie 
• New York  - zakousněte se do města, kterému se říká „Big Apple“. 

Povídání s Liborem Burešem o historii a současnosti největšího 
amerického velkoměsta 

• Indie – Gharwalský Himaláj - cesta k pramenu Gangy, nejkrásnější 
hoře Indie - Shivlingu a druhé nejvyšší hoře Indie - Nanda Devi. 
Večerem provází Josef Janků. 

• Tádžikistán  - povídání o krásných Fanských horách, o zemětřesení, 
horské nemoci, o setkání se zajímavými lidmi v nejzapadlejších 
koutech i v hlavním městě Dušanbe. Jak se vlastně žije 
v Tádžikistánu? A co jsme všechno viděli? Provázejí Zdeňka a Jarda 
Blahovi 

• Co se pije v Evrop ě - od albánského koňaku až po valašskou 
slivovici. Povídání o typických nápojích jednotlivých evropských 
národů s Liborem Burešem. 

• Trek kolem Annapuren  - Himálajská klasika, jeden z 
nejpopulárnějších treků na světě. S Liborem Davidem se projdete pod 
třemi osmitisícovkami, úchvatnou přírodou a rozmanitými vegetačními 
pásmy od subtropického až do velehorského. 

• Kdo se bojí, nesmí na Krétu  - aneb cestování dle knihy Roberta 
Fulghuma Třetí přání. Povídání o cestování stopem po západní Krétě 
s promítáním fotek. Slovem i zpěvem vás provedou Beata Bocek a 
Tereza Tichá. 

• Gruzie - beseda o putování Kavkazem a divokou Svanetií. Povídání o 
gruzínských horách, lidech a kultuře. Zveme Vás na „výstup“ na 
pětitisícový Kazbek, do sirných lázní v Tbilisi a gruzínského pralesa. 
Besedou provází Marcela Kračmarová a Robert Hořanský 

• Ryby v Rudém mo ři - fotografie z podmořského života s Janou 
Matochovou 

• Panama – to není jen panamský kanál  - aneb „Inspekční cesta do 
Cirmanovy fekální zóny“. 1. část dvoudilné besedy o Panamě 
s Liborem Burešem 

• Pod k řídly Kondora  - Cestopisná přednáška o třech zajímavých 
oblastech Chile. 
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• Přednáší Libor Balík. 
• Panama (2.část) Z vulkánu bar ů na pláže Karibiku -  aneb „Jak si 

užít nejdivočejší karneval v Panamě“. Přednáší Libor Bureš. 
 
Různé: 
 
• Arizace židovského majetku na Vsetínsku  – beseda 

k mezinárodnímu dni památky holocaustu. Přednáší Jiří Flégl. 
• Race across America  - beseda o nejtěžším cyklistickém závodu 

planety Race Across America. Se Svaťou Božákem, který jej pokořil 
jako první Čech v historii. 

• Slavnostní otev ření dětské knihovny  - odpoledne otevřených dveří 
nové dětské knihovny plné soutěží, her a kvízů s vystoupením 
tanečního kroužku ZŠ Luh Texasky. 

• Setkání senior ů Sen Sen  - fotografie a vzpomínky na vycházky a 
vyjížďky valašskou krajinou v roce 2012. Provází Ing. Dušan Anděl. 

• Mozkocvi čna aneb dá se pam ěť trénovat?  - beseda o trénování 
paměti v rámci Národního týdne trénování paměti. 

• Dornova metoda  - rozdílnou délku nohou má většina populace a 
často si to ani neuvědomí. Podle statistik je při rovnání nohou 
Dornovou metodou úspěšnost 98%. Metoda spočívá v technice 
jemného ošetření obratlů, páteře a kloubů. Večerem provází Dušan 
Jirásek (Studio Shanti – masáže Vsetín). 

• Valašské Velikonoce  - zdobení vajíček, pletení pomlázky a další 
valašské velikonoční zvyky a tradice. 

• Misie Cyrila a Metod ěje na Velké Morav ě a počátky slovanské 
literární vzd ělanosti  - přednáška PhDr., Dr.h.c. Vladimíra Vavřínka 
CSc., předního byzantologa a experta na byzantsko-slovanské vztahy 
Akce je pořádaná v rámci projektu Bulharsko na Moravě - festival 
ducha a písma ku příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje 
na Moravu.  

• Barevný sv ět očima dětí – vystoupení dětí z MŠ Na Kopečku Vsetín 
a MŠ Benátky Vsetín. 

• Barevný sv ět – buďme otev ření k ostatním  – lektorky Gertrud 
Adelmann, Anita Dehling 

• Co v archivech nenajdete IV  -  pokračování cyklu besed s osobními 
vzpomínkami rodilých Vsetíňanů. Večerem provází Jana Rokytová. 

• Aby léky pomáhaly  - Tomáš Cikrt, vzděláním farmaceut, jinak bývalý 
novinář a mluvčí ministerstva zdravotnictví nás poučí o správném 
zacházení s léky, jak mohou pacienti ovlivnit bezpečnost své 
farmakoterapie, na co se mohou ptát lékaře a lékárníka či jak s nimi 
spolupracovat. 

• Současné trendy v o čním léka řství  - s primářem očního oddělení 
Vsetínské nemocnice MUDr. Michalem Zieglerem. 

• V září světlušky zá ří - charitativní odpoledne plné her a zábavy 
spojené s celorepublikovou sbírkou na pomoc nevidomým dětem a 
dospělým. Jako host vystoupí pěvecký sbor ZŠ Huslenky Chrobáci 
s minioperetkou O dvanácti měsíčkách. Přijďte i Vy, pomůžete dobré 
věci a zažijete báječné odpoledne v knihovně 
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• Rehabilitace pohybového aparátu  - s primářkou rehabilitačního 
oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Danuší Trnovcovou a vedoucí 
fyzioterapeutkou Mgr. Pavlínou Matějčkovou. 

• Aktuálnost logoterapie a existenciální analýzy Vikt ora E. Frankla  - 
přednáška Bc. Miroslava Kadlubiece 

• Porodní asistence  - minulost, současnost a u protinožců 
• Lektoři: 
• Martin Janáč, Jitka Baslová - Vsetínská nemocnice a.s. 
• Lucie Oharková -  dula, klub Mamila, Rožnov 
• Markéta Scott Gasparová - porodní asistentka, praxe v Tasmánii 
• Kulturní doprovod: žáci ZUŠ Vsetín 
• Foto vzpomínky na vycházky s MD -  ohlédnutí za turistickými 

vycházkami 2013 s Milanem Drlíkem s fotografiemi a videem. 
• Valašské Vánoce  - předvánoční atmosféra s hudebním doprovodem, 

tvoření a přiblížení tradičních valašských zvyků a obyčejů. 
• Divadélka nejen pro d ěti – se souborem Bubu 

 
Zvuková knihovna: 
 
• Egypt 
• Hudebně literární odpoledne 
• Novinky ve zvukové knihovně 
• Jedna z perel Itálie – Asissi  
• Povídání o Valašsku s Pavlem Kostečkou 
• Letní odpoledne s hudbou, povídáním a novými audioknihami 
• Mezi námi knihami - tradiční setkání ve Zvukové knihovně tentokrát 

s Renatou Trličíkovou a Magdou Goláňovou 
• Valašsko z pohledu Matouše Václavka 
• Nesem Vám noviny 

Příloha č. 6  Vzdělávací aktivity pro ve řejnost 

Vzdělávání v Akademickém roce pro seniory (viz samostatná příloha) 
• modul PC – 2x  
• modul Trénování paměti 

 
Vzdělávání v rámci projektu MŠMT (Další vzd ělávání v komunitní 
knihovn ě) 

• Zaměřeno na občanské vzdělávání, lidská práva a aktivní občanství  
• Kurzy v knihovně, intenzivní občanské kurzy (viz samostatná 

příloha č. 1) 
 
 
Kurz základy zpracování digitální fotografie v PC  

• Termín kurzu: 14. a 15.10. od 16-18 hodin 
• osnova: 

- přenos digitálních fotografií z fotoaparátu do PC 
- základní úprava fotografií: ořez fotografií; úprava jasu, kontrastu, 
barev; základní filtry (zaostření, černobílá fotografie,...) 
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• počet účastníků: 12 
 
Kurzy angli čtiny v knihovn ě 

• MÍRNĚ POKROČILÍ 
• „FALEŠNÍ" ZAČÁTEČNÍCI 
• POKROČILÍ 
•  Lektorka: Jitka Fáberová 
• (cca 30 účastníků) 

 
 
Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty 

• Muzeum Brněnska, p.o. a Památník písemnictví na Moravě - 
seminář „Tvůrčí psaní“  

• „Zahrádkáři – Valašské Meziříčí“ 
• Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální univerzita třetího 

věku (viz příloha) 
• Společné čtení v Charitě Vsetín 
• Dny duševního zdraví – Charita Vsetín 
• ŠKOLA FOTOGRAFIE S JINDŘICHEM ŠTREITEM – Diakonie 

Vsetín 

Příloha č. 7  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 cyklu Akademického roku byl zorganizován  

- 2x týdenní počítačový kurz (29.4.- 3.5. a 30.9.-4.10. dopoledne) 
lektoři: L.Strbačková –12 účastníků, V. Galda – 12 účastníků 

- 1x kurz Mozek a trénování paměti (9.9.-24.9.  pondělky odpoledne) 
lektorky: H. Gajdušková a M. Pokorná – 19 účastníků 

 
 

• Seriál turistických vycházek senior ů, jejich p řátel a p říznivc ů 
knihovny 

Pěší vycházky zajiš ťuje Mgr. Milan Drlík  
 

14. května - Sedlo Ochmelov  
Pěší trasa: Hovězí, Hovízky, „U Sivků", sedlo Ochmelov, Bratřejůvka, 
Huslenky - Pod Černým (9 km) Odjezd vlakem ve 12:32 hod. do Hovězí, 
návrat z Huslenek vlakem nebo autobusem  
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28. května - Hostýnské vrchy  
Pěší trasa: Liptál, Pod Baťkovou, Chléviska, Štěpková, Hošťálková (9 km) 
Odjezd z autobusového nádraží (stanoviště č. 7) ve 13:05 hod. do Liptálu, 
návrat autobusem z Hošťálkové 
úterý 11. června - Kláš ťov  
Pěší trasa: Pozděchov, Svéradov, Klášťov (hradiště), Bratřejov (8 km) 
Odjezd ve z autobusového nádraží ve12:00 hod., návrat autobusem z 
Bratřejova 
úterý 25. června - Milo ňová  
Pěší trasa: Velké Karlovice, Miloňov, Miloňová (rozhledna) a zpět (8 km) 
Odjezd vlakem ve 12:32 hod. do Velkých Karlovic, návrat vlakem 
10. září - Kláš ťov  
Pěší trasa: Pozděchov, Svéradov, Klášťov (hradisko), Bratřejov (8 km) 
Odjezd z autobusového nádraží (stanoviště č. 21) ve 12:55 hod. do 
Pozděchova, návrat autobusem z Bratřejova 
17. září - Miloňová  
Pěší trasa: V. Karlovice - Miloňov, Miloňová (rozhledna), V. Karlovice (8 
km) 
Odjezd vlakem ve 12:32 hod. do V. Karlovic, návrat autobusem 
24. září - Vartovna  
Pěší trasa: V Lůžku, Švehlova hájenka, Vartovna, Horka, Lány, Valašská 
Polanka (8 km) 
Odjezd z autobusového nádraží (stanoviště č. 18) ve 12:20 hod., návrat z 
V. Polanky vlakem 
1. října - Maruška  
Pěší trasa: Nad Trojákem, Maruška (meteorologická stanice), Bludný, 
Hošťálková (8 km). 
Odjezd z autobusového nádraží (stanoviště č. 26) ve 13:20 hod. do 
Hošťálkové, návrat autobusem. 
8. října - Pod Filkou  
Pěší trasa: Lužná, Pod Filkou, Vlčnov, Zděchov (6 km). 
Odjezd vlakem ve 14:07 hod. do Lužné, návrat ze Zděchova autobusem. 
 
Vycházky se účastní  20 – 40 osob. 
 
Cyklovyjíždky po okolí zajiš ťuje Ing. Dušan And ěl 
 
úterý 7. kv ětna  
Vsetín, Ústí u Vsetína, Leskovec, Juříčkův mlýn (památník vypálení mlýna 
- 1945), Vsetín 
úterý 14. kv ětna  
Vsetín, Ústí u Vsetína, Huslenky, údolí Losový, U Sivků, Ochmelov, U 
Krošenků, U Karolů, Lysný, Vsetín 
úterý 28. kv ětna  
Vsetín, Liptál, Chléviska, Baťková, Štěpková, Hošťálková, Ratiboř, Vsetín 
 
Cyklovyjížďky se účastní cca 10 osob. 
 
6. 3. – spole čné promítání fotografií a povídání ú častník ů vycházek a 
cyklovyjížd ěk z roku 2012 
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12. 11. – fotovzpomínky na vycházky s MD – Ohlédnutí za turistickými 
vycházkami 2013 s Milanem Drlíkem s fotografiemi a videem cca 50 
účastník ů  
 
Senior klub v d ětské knihovn ě v Luhu 
 
V knihovně v Luhu byly 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 měli možnost se pravidelně scházet, dále 
se vzdělávat, vyměňovat si zkušenosti a společně komunikovat. 
Bohužel vzhledem ke zdravotnímu stavu p. Pelce byla činnost tohoto 
klubu ve druhém pololetí roku 2013 pozastavena. 
 
Výběr z témat: 
Novinky ve sluneční soustavě 
Na řekách světa 
Májové setkání s Tilií a kytarou 
 
 
 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. 
 
 
Zvuková knihovna na Dolním nám ěstí  
 
Ve společenském sále na Dolním náměstí, kam byla přemístěna zvuková 
knihovna z pobočky na Trávnikách, se od února 2013 setkávají členové 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín. Vždy první 
úterý v měsíci pro ně knihovna připravuje v rámci klubového setkávání 
zajímavý program.  
 
Členové zvukové knihovny se setkali při následujících akcích 
• Egypt 
• Hudebně literární odpoledne 
• Novinky ve zvukové knihovně 
• Jedna z perel Itálie – Asissi  
• Povídání o Valašsku s Pavlem Kostečkou 
• Letní odpoledne s hudbou, povídáním a novými audioknihami 
• Mezi námi knihami - tradiční setkání ve Zvukové knihovně tentokrát 

s Renatou Trličíkovou a Magdou Goláňovou 
• Valašsko z pohledu Matouše Václavka 
• Nesem Vám noviny 

 
Tvořivé dílny 
V dětských knihovnách v Luhu, v Rokytnici 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, 
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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 32 vsetínských studentek a studentů 
Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) při Masarykově veřejné knihovně 
Vsetín semestrální kurz s názvem Kouzelná geometrie. V říjnu - prosinci 
proběhly přednášky kurzu Hudební nástroje (závěrečný seminář a 
vyhodnocení v lednu 2014). Účastnilo se 35 studentů. 
Společná setkání vždy zahrnují videopřednášku univerzitního lektora, a 
následně vyplnění elektronického testu. Ten pak každý účastník vypracuje 
i samostatně, v obměněné formě, za pomoci svých studijních materiálů a 
poznámek.  
Testy i přednášky mají účastníci přístupné „virtuálně", tedy přes internet, a 
mohou se k nim průběžně vracet dle potřeby - buď z domova, nebo v 
knihovně. Účastníci VU3V si během studia vytvořili výbornou skupinu a 
potkávají se i mimo výuku. Úspěšným absolventům předala Pamětní listy 
starostka města Iveta Táborská. 
  
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 
přispěvatelů 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 
 
 
DEN SENIORŮ aneb SETKÁVÁNÍ GENERACÍ   
Dne 21.10.2013 se v Mramorovém sále vsetínského zámku setkala na již 
10. ročníku celá řada seniorů ze Vsetína. Slavnostní a velmi příjemné 
odpoledne proběhlo pod záštitou starostky města Vsetína Ivety Táborské. 
O uvolněnou atmosféru se postaral ilustrátor Adolf Dudek. Partnerem akce 
je již tradičně Charita Vsetín. Akci podporuje také Město Vsetín a Muzeum 
regionu Valašsko. 
 

Příloha č. 8 Vyhodnocení ankety „Chci, aby v knihovn ě“ 

 
Na přelomu roku 2012 - 2013 proběhl v knihovně miniprůzkum přání a 
potřeb čtenářů „Chci, aby v knihovně ...". Lístky s touto větou jsme 
rozmístili po všech půjčovnách a byli jsme hodně zvědaví, co by čtenáři ve 
vsetínské knihovně chtěli, doplnili, přidali nebo ubrali,zavedli či zrušili.  
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Asi největším překvapením pro nás bylo, že v přibližně 80 procentech 
čtenáři odpověděli, že se jim knihovna líbí taková, jaká je a najdou zde 
vše, co potřebují. Nešetřili superlativy - často používaná slova byla: „ 
skvělá, super,bezva, fajn...". Toto zjištění nás velmi potěšilo. Nicméně 
jsme se těšili i na podněty k zamyšlení, ke změnám nebo k lepšímu 
prodiskutování a děkujeme za ně. 
V dětských knihovnách převládá touha po větším počtu výkonnějších 
počítačů, počítačových hrách, playstationech a tabletech. Objevuje se 
kino, ale děti nezapomínají ani na komiksy (vítězí Simpsonovi v jakékoli 
podobě). Stranou nezůstává nábytek - gauče, sedačky a jezdící židle, 
prošlapaný koberec. Stále je zájem o nové stolní a společenské hry. 
Uživatelé půjčoven v centrální budově měli doporučení k vylepšení 
počítačů pro veřejnost (výměna zastaralých počítačů a doplnění programu 
Power Point) a některým seniorům by se líbil delší „internet zdarma". Ve 
více případech byl zmíněn hluk, hlasité telefonování, zvonění mobilů a 
zápach jako negativní elementy, někteří návštěvníci by se jich měli 
vyvarovat, obtěžují tím ostatní. Dobrým tipem je dostupný jízdní řád MHD 
či přesně jdoucí hodiny. V početné míře se objevuje přání bufetu nebo 
přespávání v knihovně. 
Některé příspěvky musíme dát do kategorie „scifi", ale ty nás zpravidla 
nejvíce pobavily: živý orchestr a křeček, líbací koutek (i když některé 
pohovky v zákoutích knihovny jsou takto využívány), všichni kamarádi, 
automat na zmrzlinu, zákaz vstupu smraďochům, zverimex :-). 
 
 
Zpracovala Helena Gajdušková a kolektiv pracovník ů Masarykovy 
veřejné knihovny Vsetín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


