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Rok 2015 navázal na úspěchy roku 2014: 
Po loňském vítězství v soutěži „Knihovna roku“ – jsme získali 

1. místo v soutěži o nejlepší internetové stránky českých 
knihoven - Biblioweb 2015 

a umístili jsme se na 3. místě v hodnocení dětských 
knihoven – soutěž „Kamarádka knihovna“.  

 
Za zmínku stojí také to, že Masarykově veřejné knihovně byl 

v listopadu 2015 udělen certifikát "Znám svoje ROI", tj. na 
základě dosažených výsledků r. 2014 byla spočítána 

návratnost investic, neboli hodnota ekonomické efektivnosti. 
Výsledná ověřená hodnota činí 8,0, což znamená, že za 

každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu 
knihovny poskytla MVK veřejnosti službu v hodnotě Kč 8,00. 

 
Důležité jsou úspěchy v nejrůznějších soutěžích, důležité  

je porovnávání s ostatními kvalitními knihovnami v ČR  
i v zahraničí, ale daleko důležitější je každodenní činnost 

knihovny, která se odráží v základních číslech:  
 

Počet čtenářů: 6.978 
Počet akcí: 639 

Počet návštěvníků 255.855 
Počet výpůjček 392.840  

 
Knihovny se v poslední době koncentrují více na podporu 
čtenářství, vzdělávání, kreativity a utváření svých prostor 

jako komunitních center, jako přátelských míst, „obývacích 
pokojů měst“, kde lidé mohou trávit čas pospolu  
i individuálně a projevit a rozvíjet svou kreativitu.  

 
Ve Vsetíně je možno tuto nově definovanou roli knihoven, 

která zejména v severských zemích dosahuje nebývalého 
rozkvětu, postupně úspěšně rozvíjet díky jejímu 

přestěhování do budovy na Dolním náměstí již od roku 2006. 
Věříme, že i v následujících letech si knihovna zachová 

přízeň veřejnosti i zřizovatele. 
 
 
 
 
 

Úvod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Gajdušková 
ředitelka knihovny 
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MVK v roce 2015 a její působnost 
Působnost MVK zahrnuje kromě města Vsetína také správní obvod okresu Vsetín.  
Masarykova veřejná knihovna Vsetín poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce)  
77 knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je pověřenou knihovnou na základě smlouvy  
s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a s Krajským úřadem. Tato činnost je 
financována z krajské dotace. Dotace v roce 2015 činila 2 241 000 Kč. 
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Knihovna v číslech  

 

  2014 2015 
Velikost obsluhované populace 
úbytek oproti roku 2014 o 133 

26 621 26 488 

Registrovaní uživatelé 
nárůst oproti roku 2014 o 122 

6 856 6 978 

- z toho do 15 let 1 540 1 596 
Počet návštěvníků 
nárůst oproti roku 2014 o 18285 

237 570 255 855 

- z toho fyzické návštěvy 171 184 171 714 
- knihovny 139 446 137 339 
- internetu 17 063 19 789 
- kulturních akcí 13 913 12 250 
- vzdělávacích akcí 862 2 336 

- z toho on-line návštěvy 66 386 84 141 
Akce v knihovně 
 

679 635 

- kulturní akce  647 517 
- vzdělávací akce 32 118 

Výpůjčky 
 

399 825 392 840 

- knihy 309 122 305807 
- periodika 81 617 78 486 
- zvukové 7 505 7 203 
- ostatní 1 581 1 344 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 
 

113 765 115 962 

Přírůstek knihovního fondu 7 531 7 346 

Úbytek knihovního fondu 5 291 5 149 

Počet výměnných souborů pro knihovny okresu 228 226 

- počet svazků v souborech 21 684 23 955 
 



 8 

Knihovna a novinky 

 
Biblioweb 2015  
1. místo v soutěži o nejlepší internetové stránky českých knihoven. Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín získala v kategorii knihoven v obcích od 15 001 – 30 000 obyvatel nejvíce 
bodů. Rovněž získala nejvyšší ocenění v kategorii Sympatie poroty.  
 

Kamarádka knihovna 
Kamarádka knihovna – v 5. ročníku celostátní soutěže o nejlepší dětskou knihovnu se MVK 
Vsetín umístila v kategorii města s 20 001 – 40 000 obyvateli na krásném 3. místě.  
 

Piktogramy  
Pro lepší orientaci ve fondu beletrie jsme zavedli označení knih barevnými symboly, které 
charakterizují nejvíce žádané žánry (detektivní, historické, fantasy, romány pro ženy, atd.). 
Piktogramy jsou umístěny na hřbetu knih. Značení proběhlo v centrální půjčovně i v dětských 
knihovnách. Uživatelé knihovny se mohou se symboly seznámit při vstupu do jednotlivých 
půjčoven. 
 

Národní týden manželství  
Poprvé se naše knihovna partnersky zapojila do akcí zaměřených na podporu manželství. 
Připravili jsme besedu s P. Václavem Vackem, farářem z Ústí nad Orlicí, kurz Umění být spolu 
aneb netradiční manželské recepty (o partnerské komunikaci) a žáci ze Základní umělecké 
školy připravili na téma rodina výstavu výtvarných prací.  
 

Živá knihovna  
Mluvte se svou knihou – premiéru v MVK mělo v březnu „půjčování“ živých knih – osobností 
se zajímavým životním příběhem, se kterými si čtenáři mohli popovídat a zeptat se jich na 
všechno, co je zajímalo. Živými knihami byli Ondřej Kobza, Varhan Orchestrovič Bauer a P. 
Marek Poláčik SVD. 
 

Premiérové vzdělávací kurzy  
Našim uživatelům jsme nabídli celou řadu nových kurzů – Pečení kváskového chleba, 
Zentangle, Malováním k poznání, Současná česká literatura, Valašsko – můj domov a další. 
 

Průzkum spokojenosti uživatelů s knihovnou  
Dotazníkové šetření probíhalo od listopadu 2014 do února 2015. Uživatelé mohli vyplnit 
dotazníky v tištěné i elektronické podobě.  
 

Výměna regálů v dětské knihovně v Luhu 
V srpnu jsme mohli díky Městu Vsetín přistoupit k dlouho očekávané obměně knihovního 
nábytku v dětské knihovně v Luhu. Knihovna sice musela být několik dnů uzavřena, nicméně 
výsledek stojí za to.  
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Zakoupení elektronických čteček 
Vloni jsme zahájili půjčování e-knih. Vzhledem k rozšiřující se nabídce e-knih, které si je možné 
vypůjčit, a větší poptávce po této službě jsme přikoupili další čtečky a umístili je do centrální 
půjčovny a studovny. 
 

Nabídka školám 
V červnu 2015 vytvořily dětské knihovnice a knihovnice z K klubu a studovny novou nabídku 
besed, akcí a lekcí informačního vzdělávání pro MŠ, ZŠ i SŠ na rok 2015/2016. Nabídkové 
katalogy byly rozeslány školám a rovněž jsou k dispozici na webových stránkách MVK Vsetín. 
 

Čtení s nečtenáři 
Společné čtení vybraných knížek pro předškoláky, spojené s pohybem, písničkami  
a malováním. Setkávání dětí a rodičů probíhalo v knihovně v Luhu. 
 

Knihobudka  
7. října proběhlo slavnostní otevření a křest první vsetínské knihobudky. Umístěna je před 
dětskou knihovnou v Luhu. Z knihobudky se mohou knihy volně půjčovat nebo vkládat, a to 
jak literatura pro děti tak i pro dospělé. 
 

Moje ID 
Knihovna se stala validačním místem pro registraci Moje ID. Ta umožňuje uživatelům 
přihlášení na oblíbené stránky z kteréhokoliv počítače nebo mobilního zařízení pouze s jedním 
heslem. Validační místo se nachází v K klubu knihovny a mohou jej obsloužit čtyři proškolení 
pracovníci K klubu a studovny. Služba je bezplatná. 
 

Citace Pro 
Nově nabízí knihovna bezplatné přihlášení do citačního manažeru Citace Pro, který usnadňuje 
práci s bibliografickými citacemi. Je vhodný zejména pro studenty ke tvorbě seminárních, 
bakalářských nebo diplomových prací. Součástí služby je proškolení uživatelů/studentů 
pracovnicí studovny. 
 

Personální změny v knihovně 
V letošním roce od nás odešla do soukromé firmy Hana Pekárková, vedoucí oddělení 
knihovnických služeb a vyměnily se obě dětské knihovnice – v dětských knihovnách v Luhu  
a Rokytnici a dětem se od ledna 2015 věnují nové knihovnice Romana Kindlová a Veronika 
Zbránková (zástupy za mateřské dovolené). 
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Výběr nejúspěšnějších akcí 

Večerní besedy 

• Cestopisné besedy s Liborem Burešem: 25 let na cestách s cestovní kanceláří Vsacan tour 
aneb Jak jsme cestovali v minulém čtvrtstoletí, Národní parky severozápadu USA, 
Portugalsko, Albánie a Černá hora (vždy kolem 70 návštěvníků) 

• Cestopisná beseda Bosna a Hercegovina mladých cestovatelů Dominiky Sommerové a 
Martina Hesslera (85 návštěvníků) 

• P. Václav Vacek: povídání s katolickým knězem o životě, vztazích i jeho knize (90 
návštěvníků) 

• Václav Cílek: Co se děje s námi a co se děje se světem? (190 návštěvníků) 
• Jiří Jilík a Gajdoši z Kopanic: Žítková a její bohyně (119 návštěvníků) 

• Ondřej Kobza a Piana v ulicích (50 návštěvníků)  
• Vlastimil Vondruška – beseda se spisovatelem (105 návštěvníků) 

• Jiří Hájíček – beseda se spisovatelem, držitelem ocenění Magnesia Litera (50 návštěvníků) 
• Letadla a létání – beseda s pilotem Plk. Ing. Oldřichem Polčákem (60 návštěvníků)  
• Bohdan Duffek: Homeopatie – co o ní víme? (50 návštěvníků) 

• Edice Soláň – beseda nad 11 svazkovou knižní edicí s PhDr.Daliborem Malinou a Mgr. 
Pavlem Kotrlou (50 návštěvníků)  

Ostatní akce pro veřejnost 

• Noc literatury – čtení na netradičních místech. V roce 2015 se četlo na Židovském hřbitově, 
v altánku na zahradě Církve evangelické a v hudebním klubu Tři opice (Pavel Rejman, 
Renata Trličíková, Dagmar Pavloušková, Miroslava Kocúnová, Miroslava Dümmlerová, 
Magda Goláňová) 

• Vycházky s Milanem Drlíkem a Janem Hajzlerem – poznávání zajímavých turistických tras v 
blízkosti Vsetína 

• Březen měsíc čtenářů – celý měsíc v knihovně probíhaly akce na podporu čtení 
a čtenářství – připojili jsme se k Týdnu čtení, četlo se v Charitě, nemocnici, v centrální 
půjčovně, v K klubu, četlo se z Živých knih, četlo se i anglicky 

• Literární jaro – přehlídka zajímavých literárních osobností konaná ve spolupráci s Nadací 
Masarykova gymnázia Vsetín 

• Komiksmánie – prázdniny začínaly s komiksem – taneční vystoupení, tvůrčí komiksové 
dílny, koncert, a to vše na náměstí před MVK Vsetín 

• 4. květen 2015 – 70. výročí osvobození Vsetína – v rámci programu proběhla beseda Na 
prahu svobody – poslední dny 2. světové války na Vsetíně, Vzpomínka na padlé vojáky – 
vycházka na hřbitov k hrobům vojáků čsl. armády a výstava modelů vojenské techniky 
v K klubu a dobového tisku na schodech MVK Vsetín 

• Prázdninová knihovna – čtení, tvoření a soutěžení v dětských knihovnách i K klubu v době 
letních prázdnin. 

• Letní čtení na střeše – čtení vybraných textů, hudba, zajímaví hosté - Žamboši, Pavel Kotrla, 
Renata Trličíková, Magda Goláňová, Marie Davidová, Pavel Kotrla …  

• Den seniorů – odpoledne se zajímavým hostem, rozhlasovou moderátorkou, někdejší 
televizní hlasatelkou Marií Retkovou, za hudebního doprovodu cimbálové muziky Jasénka. 
Součástí akce bylo představení organizací, které poskytují pomoc seniorům (Charita Vsetín, 
Diakonie, Letokruhy, aj.) 
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• Živá knihovna – jarní a podzimní setkání se zajímavými osobnostmi (téma lidských práv) 

• Křest Valašského komiksu – v prosinci jsme uvedli do života Valašský komiks I, jehož 
autorem je náš kolega Martin Kubík 

• Valašské Vánoce a Valašské Velikonoce – podpora lidových tradic 

• V knihovně proběhlo také několik úspěšných výstav, koncertů nebo sbírek, o kterých se 
dočtete dále v textu 

Soutěže a hry 

• poklad strýca Juráša – již 13. ročník dětské literární soutěže.  
• Lovci perel – celostátní celoroční hra pro děti o nejvíce přečtených knih.  
• Talent ze šuplíku – 7. ročník literární soutěže v poezii a próze pro věkovou skupinu 15 – 30 

let. 
• Soutěž s Večerníčkem – tématická kvízová soutěž s Adventním nocováním pro 10 vítězů 
• Velká komiksová soutěž – kvízová soutěž pro milovníky komiksového žánru 

Vzdělávání (děti) 

• Lekce informačního vzdělávání – celý rok probíhaly informační lekce pro děti základních 
i středních škol. Knihovnu navštívili žáci všech ročníků druhého stupně ze všech 
vsetínských ZŠ, což považujeme za velký úspěch. 

• Poznej svůj region – seznámení s regionálními cennostmi Valašska. Vzdělávací moduly 
navštívili žáci 9. tříd ZŠ Ohrada. 

Vzdělávání (dospělí) 

• V roce 2015 proběhly tyto kurzy: 

• Umění být spolu aneb netradiční manželské recepty 
• Základy práce s počítačem (souběžně 2 kurzy) 

• Základy práce s tabletem 
• Pečení kváskového chleba 
• Zentangle 

• Sociální sítě a komunikace na internetu 
• Jak vylepšit své fotografie 

• Malováním k poznání (projekt) 
• Poznej svůj region (projekt) 
• Internet prakticky 

• Současná česká literatura 
• Základy internetu a e-mail 

• Má kniha života 
• Ve zdravém těle zdravý duch (Akademický rok pro seniory) 
• Valašsko, můj kraj (Akademický rok pro seniory) 

• Angličtina pro seniory 
• Barokní architektura v Čechách (Virtuální univerzita 3. věku) 
• Etika jako východisko z krize společnosti (Virtuální univerzita 3. věku) 

• Evropské kulturní hodnoty (Virtuální univerzita 3. věku) 
 
Kurzy jsou placeny z grantů nebo si je účastníci hradí. 
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Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty: 
• besedy ve spolupráci se Vsetínskou nemocnicí a.s. 

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

• Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální univerzita třetího věku  
• Dny duševního zdraví – Charita Vsetín 
 
Více v příloze č. 7 
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Projekty 
 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín se účastní grantových programů vyhlášených v rámci 
fondů EU, Ministerstva kultury ČR, Městem Vsetín, Zlínským krajem i nadacemi. 
 

Projekty 2015 - MVK   Kč 

Knihovna bez bariér XIII 
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

 
12 000,00 

 
Tady jsme doma 
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

 13 000,00 

Komiksmánie ve vsetínské knihovně 
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

7.000,00 

Zahájení výpůjček e-knih v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 
VISK 3 (Ministerstvo kultury ČR) 

27.000,00 

Podpora informačního vzdělávání pro žáky a studenty 
v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 
VISK 3 (Ministerstvo kultury ČR) 

69.000,00 

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

6.300,00 

Česká knihovna 
Cizojazyčná literatura 

30.000,00 

Harmonizace národních autorit 
VISK 9 (Ministerstvo kultury ČR) 

37 000,00 

Akademie seniorů a zdravotně handicapovaných 
Odbor regionální a národnostní kultury (Ministerstvo kultury ČR) 
Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů 

21.000,00 

Dny seniorů 
Odbor regionální a národnostní kultury (Ministerstvo kultury ČR) 
Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů 

33.000,00 

Talent ze šuplíku - přehlídka literárních talentů s 
populárním autorem a koncertem 
Fond kultury Zlínského kraje 

10.800,00 

 
Podrobné informace o projektech najdete v příloze č. 4 
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Služby 

Centrální půjčovna 

 
Počet výpůjček 232 363 

Počet registrovaných čtenářů 3 519 

Počet registrovaných čtenářů do 15 let 165 
Počet návštěvníků 55 181 

 
Nově se rozjíždí služba půjčování e-knih. Všem zájemcům o tuto službu je nabídnuta 
instruktážní hodina s praktickou ukázkou, jak knihy půjčovat. Pracovníci centrální půjčovny 
taktéž prostřednictvím záložek přímo v regálech upozorňují čtenáře, kterou knihu je možné si 
v elektronické podobě vypůjčit. V půjčovně se půjčují také deštníky, brýle, společenské hry, 
tematické kufříky, elektronické čtečky.  
V prvním pololetí 2015 se pracovníci půjčovny a hlavně praktikantka Michaela Pěntáková, 
která v knihovně pracovala díky projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let, (hrazeno 
Úřadem práce) věnovali značení knih s beletrií. Na hřbety byly umísťovány barevné štítky  
s piktogramy označující nejvíce žádané žánry. To umožňuje čtenářům jednodušší orientaci  
v regálech a usnadňuje výběr správné knihy, stejně jako 100 nově pořízených rozřaďovačů se 
jmény nejčtenějších autorů.  
V půjčovně také pravidelně vypomáhá dobrovolnice Viera Kovářová. 
Pracovníci půjčovny v roce 2015 zodpověděli 5 529 dotazů. 
Donáškovou službu, kterou centrální půjčovna nabízí, začaly od listopadu 2014 využívat 
3 uživatelky domova důchodců – zapůjčeno jim bylo 63 knih. Také vsetínská nemocnice, 
konkrétně oddělení LDN, projevilo zájem o tuto službu a pacientům bylo zapůjčeno v roce 
2015 205 knih. Soubory knih jsou zapůjčovány také do Rodinného a mateřského centra 
Sluníčko, celkem to bylo 66 titulů.  
Vyřízeno bylo 326 požadavků na meziknihovní výpůjční službu obdržených z jiných knihoven  
a 115 požadavků zaslaných jiným knihovnám (Hana Malá). 
 

 
 

K klub (čítárna, hudební oddělení, komiksový klub, zvuková knihovna) 

 
Počet výpůjček 55 066 

Počet návštěvníků 20 651 

Počet kulturních a vzdělávacích akcí 86 
Počet návštěvníků akcí 2 278 
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Uživatelé K klubu mají k dispozici 203 titulů periodik, 4 542 zvukových dokumentů a 45 
společenských her. Kromě toho mohou využívat 3 počítače s přístupem na internet, klávesy, 
noty, relaxační prostor k odpočinku.  
Probíhá zde celá řada akcí, např. Čteme pro radost – hlasité čtení, tvůrčí dílny, besedy pro 
školy, večerní besedy s literární nebo cestopisnou tematikou. 
Problém, se kterým se K klub potýkal v první polovině roku (zvýšená hlučnost díky častým 
návštěvám Romů), se podařil vyřešit zavedením návštěvního listu, na kterém se návštěvy  
K klubu podepisují. 
 
Besedy a lekce informačního vzdělávání pro školy 

Počet akcí 20 
ZŠ 

Počet účastníků  493 

Počet akcí 20 
SŠ 

Počet účastníků  466 

 
Exkurze 

Počet akcí 3 
ZŠ 

Počet účastníků  54 

Počet akcí 7 
SŠ 

Počet účastníků  215 

 
Hlasité čtení 

Počet akcí 6 
ZŠ 

Počet účastníků  155 

Počet akcí 4 
SŠ 

Počet účastníků  88 

 
Tvůrčí dílny 
Počet akcí 3 

Počet účastníků  60 

 
Ostatní kulturní akce 
Počet akcí 23 

Počet účastníků  747 

 
Komiksový klub U Mouchy CC 
Počet svazků  980 

Přírůstek za rok 2015 189 

 
V rámci komiksového koutku byla opět zorganizována řada workshopů, na které se podíleli 
především Martin Kubík, Lucie Strbačková a Jana Machalová (Jak na strip, Jak zachytit zvuk, 
Komiksové plackování). Workshopy doplnily teoretické besedy (Nikkarin), na podzim probíhala 
znalostní Velká komiksová soutěž s cenami. Tradičně probíhala oslava výročí založení koutku. 
Pod hlavičkou komiksového klubu a pod názvem Jsi na tahu! proběhlo také 14 setkání, mimo 
jiné i hraní v rámci Dne pro dětskou knihu, venkovní hraní v rámci Dne pro rodinu a první 
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ročník Noci her. Spolupracovalo s námi i Bečvochovo hráčské doupě (asociace TOM, jako 
dobrovolníci p. Česnek a p. Hučík).  
Velmi úspěšná byla venkovní akce Komiksmánie se vrací, kterou navštívilo přes 80 návštěvníků. 
 

 
 
Zvuková knihovna a handicapovaní 
Počet výpůjček 4.617 

Počet registrovaných čtenářů 52 

Počet akcí 10 
 
Zvuková knihovna prožila se svými uživateli a příznivci v pořadí již 24. rok. V roce 2015 si 
uživatelé mohli vybírat z 1 145 titulů zvukových knih. Z toho 101 bylo zcela nových. Pravidelná 
setkání konaná vždy první úterý v měsíci, se těší stále většímu zájmu návštěvníků (průměrně 
15 osob). Spolupracujeme s místní odbočkou organizace SONS. 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín se i díky Zvukové knihovně připojila k celorepublikové 
sbírce pro Světlušku. Sbírka trvala celý měsíc září a byla zakončena charitativním odpolednem 
plným her a zábavy. Jako hosté vystoupili žákyně a žáci ZŠ Huslenky se scénickým čtením na 
motivy knihy Gabra a Málinka. 
Pravidelně jsou v K klubu pořádána také setkání pro další skupiny osob se specifickými 
potřebami. Pro klienty občanského sdružení Naděje a Elim Vsetín o.p.s. bylo uspořádáno 
7 setkání. Jejich náplní bylo hlasité čtení, hudební a filmové ukázky, povídání nebo poslech 
audioknih. 
Za spolupráci se zdravotně postiženými zodpovídá Lucie Strbačková. 
 
Pravidelné setkávání uživatelů zvukové knihovny bylo v roce 2015 zpříjemněno získáním 
finančních prostředků z Ministerstva kultury. Díky projektu Akademie seniorů a zdravotně 
handicapovaných mohli být pozváni zajímaví hosté, což bylo našimi uživateli velmi oceněno. 
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Studovna a regionální oddělení 
Počet titulů v regionálním oddělení 2 508 

Počet titulů ve studovně 3 707 

 
V oddělení studovny a regionální literatury jsou čtenářům knihy a časopisy půjčovány pouze 
prezenčně, a to především naučné publikace slovníkového a encyklopedického charakteru, 
dále pak velkoformátové publikace. Kromě toho studovna poskytuje rešeršní služby. Za rok 
2015 bylo zpracováno 8 rešerší.  
 
Pracovníci (Jana Machalová a Antonín Kovář) provádějí excerpce regionálních periodik 
a doplňují je do článkové databáze. Využívají periodika: Jalovec, Vsetínské noviny, Valašský 
deník, Valašsko-vlastivědná revue, Východní Morava a Zvuk. 
 
Počet excerpovaných článků v článkové 
databázi 

10 304 

Počet nových článků za rok 2015 538 

 
Pokračuje také budování databáze regionálních osobností. Jednotlivá hesla byla přepracována, 
doplněny byly zdroje informací, klíčová hesla, bibliografie, fotografie, ilustrační materiály a 
ukázky z díla. Ke všem materiálům chráněným autorským zákonem bylo zajištěno svolení s 
užitím. Doplněna byla místa narození, podle kterých bude možno vyhledávat (Jana 
Machalová). 
 
Počet osobností v databázi 486 

Počet upravených osobností 144 

Počet nově zpracovaných osobností 3 
 
Studovna zajišťuje a nabízí i bibliograficko-informační služby. Čerpáme ze dvou placených 
databází – Anopress a Aspi. Kromě toho jsme v roce 2015 využili zkušební přístupy 
k databázím AtoZ the World a EBSCO Host. 
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Dětské knihovny 

Počet výpůjček 88 647 

Počet registrovaných čtenářů 1 979 

Počet registrovaných čtenářů do 15 let 1 431 
Počet návštěvníků 51 346 
Počet akcí 411 

 
V dětských knihovnách v Luhu a Rokytnici došlo na začátku roku 2015 k personální obměně 
(zástupy za MD). V Luhu nastoupila Romana Kindlová a v Rokytnici Veronika Zbránková. 
Pracovnice 3 dětských knihoven (Ludmila Holbíková, Pavlína Panovcová, Romana Kindlová 
a Veronika Zbránková) připravily v roce 2015 pro školky, školy i širokou dětskou veřejnost 
spoustu besed, tvůrčích dílen, zábavných programů, hlasitých čtení, lekcí informačního 
vzdělávání. 
Společně se sešly jak na Tříkrálovém karnevale, tak u Pasování prvňáčků a odpasovaly 
s pomocí vedení města z patnácti prvních tříd 327 žáků ze 7 vsetínských základních škol. 
V knihovně přivítaly 30 dětí na Noci s Andersenem. Podílely se na Templářských slavnostech 
pořádaných městem. V RMC Sluníčko proběhla beseda nad dětskými knížkami pro nečtenáře. 
Zorganizovaly slavnostní předávání cen vítězům městského kola literární soutěže O poklad 
strýca Juráša. 
Knihovnice rovněž označily dětské knihy – beletrii barevnými piktogramy. 
 
Setkaly se s 60 návštěvníky při pořádání akce Den pro dětskou knihu aneb Rodinná sobota 
v knihovně. Připravily slavnostní vyhodnocení hry Lovci perel.  
Ve všech dětských knihovnách v průběhu celého roku probíhalo hlasité čtení dětem a to pod 
názvem 20 minut s dětskou knihou. 
V době školních prázdnin (jarních, letních i podzimních) dětské knihovnice připravily 
Prázdninovou knihovnu – speciální nabídku akcí pro děti i jejich doprovod – tvoření, malování, 
kvízy. Úspěch mělo Prázdninové čtení, kdy dětem četli knihovníci, dobrovolníci. 
Novinkou byla podzimní soutěž s Večerníčkem, která vyvrcholila akcí Adventní nocování. 
Lekce informačního vzdělávání – při výuce jsou využívány moderní metody kreativního 
myšlení, myšlenkové mapy, prezentace, analytické myšlení atd. Lekce jsou školami hodnoceny 
velmi kladně. Za rok 2015 v knihovně proběhlo 47 lekcí a zúčastnilo se jich 1142 žáků a 
studentů.  
 
Soutěže a hry 
O poklad strýca Juráša – v roce 2015 proběhl již 14. ročník dětské literární soutěže. Soutěžilo 
se v próze, poezii a komiksu v pěti věkových kategoriích. Tématem bylo „Byl jednou jeden 
pokrok“ s podtématy: „Můj soused vynálezce“, „Byl to ten slavný den, kdy k nám byl 
zaveden…“, „Pokrok nezastavíš“, „Můj objev pro lidstvo“. Slavnostní předání zpestřilo i úžasné 
vystoupení Zlatovláska dětí z Mateřské školy Na Kopečku Vsetín pod vedením paní ředitelky 
Heleny Matoškové a paní učitelky Hany Látalové. 
Do letošního ročníku soutěže O poklad strýca Juráša bylo odevzdáno celkem 136 prací ze 
7 základních škol. Z toho prózu zastupovalo 89 příspěvků, poezii 27 příspěvků a oblíbenou 
kategorií je i komiks, kde se sešlo celkem 20 prací. Ti nejlepší postoupili do okresního kola. Na 
prvních místech se umístili: František Vančura, Metoděj Chrobák, Tadeáš Mocek, Natálie 
Hořanská, Zbyněk Rohlík, Michal Gerža, Michaela Vránová, Ondřej Polách, Vendula 
Frydrychová, Markéta Hurtová a Patrik Machala. 
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Lovci perel – celostátní hra pro děti o nejvíce přečtených knih. Za každou knihu čtenář získal 
perlu. Ve Vsetíně se do soutěže zapojilo 221 dětských čtenářů a celkem nasbírali 2468 perel. 
Nejlepší vsetínští lovci byli Tomáš Halmazňa (166), David Halmazňa (155) a Vítek Fojtík (118). 
  
Ocenění „Kamarádka knihovna“ 
V 5. ročníku celostátní soutěže o nejlepší dětskou knihovnu se MVK Vsetín umístila v kategorii 
města s 20 001 – 40 000 obyvateli na krásném 3. místě. Mezi hlavní hodnotící kritéria patří: 
Spokojenost dětí (uživatelů i ostatních) s knihovnou. Týdenní provozní doba oddělení pro děti. 
Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci. Počet výpůjček na 1 
registrovaného dětského uživatele. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut 
(kulturní, vzdělávací akce). Počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem. 
Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok. Členství a aktivita v Klubu dětských 
knihoven SKIP (KDK). Rovněž se přihlíželo k doplňkovým kritériím, kterými jsou: počet 
spolupracujících institucionálních partnerů oddělení s kontaktem alespoň 1x za rok 2014 (s 
výjimkou zřizovatele), vstřícnost a kvalita webové stránky oddělení pro děti – posouzení 
experta, prostředí knihovny - posouzení komise, rodinné aktivity (počet, typy a úroveň aktivit 
knihovny společných pro celou rodinu nebo pro více generací) a celkový dojem komise z 
oddělení pro děti a jeho činnosti. 
Soutěž Kamarádka knihovna, pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR 
(SKIP) a firmou 3M pod záštitou Ministerstva kultury ČR, probíhá už od roku 2007 a jejím cílem 
je motivovat knihovny k lepším službám a co největší vstřícnosti k dětským uživatelům. 2. 6. 
2015 vyhlásila odborná komise nejlepší veřejnou knihovnu pro děti. Od září do prosince 2014 
dostaly děti v České republice opět možnost zhodnotit knihovnu ve svém městě v rámci 
soutěže Kamarádka Knihovna. Do projektu se zapojilo přes 80 knihoven a děti jim vystavily cca 
15 000 vysvědčení. Předání cen proběhlo v pobočce Lužiny Městské knihovny v Praze. 
 
Dětský web 
Byl zřízen web Knihovna dětem, který kromě základních informací týkajících se dětských 
knihoven informuje dětské uživatele o aktualitách, akcích, dodává jim knižní tipy, fotografie 
z akcí a mnoho dalšího. Více na: detske.mvk.cz 
 
Dětská knihovna Dolní náměstí 
 
Besedy a akce pro MŠ 
Počet akcí 22 

Počet účastníků na akcích 463 

 
Besedy a akce pro ZŠ 
Počet akcí 105 

Počet účastníků na akcích 2243 

 
Akce pro školní družiny 
Počet akcí 5 

Počet účastníků na akcích 80 
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Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 
Počet akcí 21 

Počet účastníků na akcích 887 

 
Dětská knihovna Dolní náměstí je využívána jak dětmi školního věku, tak také – velmi výrazně - 
maminkami (rodiči, prarodiči) s malými dětmi předškolního věku. Pravidelně ji navštěvují 
spádové základní i mateřské školy (ZŠ Trávníky, ZŠ Sychrov, ZŠ Turkmenská, MŠ Kopeček a MŠ 
Sychrov), nepravidelně i ostatní školy. O letních prázdninách zde probíhá každé úterý 
prázdninové čtení, během roku řada dalších aktivit. 
 

 
 
Dětská knihovna Luh 
Besedy a akce pro MŠ 
 
Počet akcí 23 

Počet účastníků na akcích 446 

 
Besedy a akce pro ZŠ 
Počet akcí 85 

Počet účastníků na akcích 1766 

 
Akce pro školní družiny 
Počet akcí 31 

Počet účastníků na akcích 505 

 
Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 
Počet akcí 13 

Počet účastníků na akcích 291 

 
V knihovně v Luhu se také pravidelně setkávají seniorky ze spolku Tilia a knihovnický kroužek 
Knížátka, centrum dramatické výchovy Lilie.  
V Luhu proběhlo předávání cen vítězům literární soutěže s tématem „Co udělám, až budu 
velký“ a „Viděl jsem letět motýla„…, kterou pořádalo Studijní centrum Basic. 
Nově se také v této půjčovně začali scházet děti a rodiče na Čtení s nečtenáři, což je společné 
čtení vybraných knížek pro předškoláky, kde nechyběl ani pohyb,  
písničky nebo malování. Od října 2015 je před vchodem do knihovny instalována tzv. 
Knihobudka, která slouží nejen uživatelům knihovny pro výpůjčku a výměnu knih. 
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Dětská knihovna Rokytnice 
Besedy a akce pro MŠ 
Počet akcí 25 

Počet účastníků na akcích 430 

 
Besedy a akce pro ZŠ 
Počet akcí 71 

Počet účastníků na akcích 1294 

Nabídku besed knihovny v Rokytnici užívají tři základní školy pravidelně (ZŠ Rokytnice, ZŠ 
Integra a ZŠ Lhota u Vsetína). Třídy družin docházejí pravidelně co dva týdny, program jim 
připravují střídavě učitelka a knihovnice. Pro mateřské školy Rokytnice a Benátky knihovnice 
pravidelně připravuje program pro nečtenáře – tvoření a hlasité čtení. 
 
Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 
Počet akcí 6 

Počet účastníků na akcích 48 

 

 

Společenský sál  

Sál je využíván na konání celé řady kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost, školy 
i knihovníky, které organizuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín.  
Je rovněž pronajímán různým organizacím na pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, 
seminářů. V rámci podnájmu, popřípadě partnersky, je poskytován i dalším organizacím pro 
kulturní a vzdělávací akce.  
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Turistické informační centrum 
Funkcí Turistického informačního centra Vsetín je poskytovat nejen informace turistům, ale 
také občanské i obecné informace, a to formou ústní, telefonickou, prostřednictvím e-mailu 
nebo formou písemnou. Turistům jsou půjčována kola i trekingové hole.  
Široké veřejnosti slouží 5 vstupenkových portálů, prostřednictvím kterých je možné zakoupit 
vstupenky na akce konané v ČR i mimo ni. 
Zájem ze strany veřejnosti je i o upomínkové předměty většinou regionálního charakteru, 
kterých je k dispozici neuvěřitelných 394 druhů (nárůst o 37). Nové webové stránky se 
výborně osvědčují a také facebook je pravidelně aktualizován. 
Nemalou část činnosti tvoří také částečná knihovnická činnost. Jedná se především 
o půjčování denního tisku, vracení knih, prodloužení výpůjční doby, vyhledání informací 
o konkrétním titulu, dále pak tisk, kopírování, případné placení upomínek a provedení 
jednorázové registrace. 
 
Počet výpůjček 16 764 
Počet registrovaných čtenářů 1 480 

 
Počet návštěvníků 44 536 

 
V Turistickém informačním centru probíhají také akce jako Valašské Vánoce, Valašské 
Velikonoce, Kabelkový jarmark, jednorázové výprodeje knih, sbírky regionálního i celostátního 
charakteru, výstavy. 
 
Provoz Turistického informačního centra  
Turistické informační centrum je nedílnou součástí MVK. Propojení obou provozů do jedné 
organizační struktury se jeví jako výhodné (společné informační zázemí, důraz na regionální 
znalosti, zástupy z MVK v TIC). 
 
Provoz TIC  
 

 

Náklady Kč 

Hrubé mzdy zaměstnanců 518 956,00 

Sociální pojištění + ostatní sociální náklady 199 110,56 
Vnitřní dovybavení a úpravy TIC, materiálové 
náklady 

104 322,46 

Cestovné zaměstnanců 28 418,00 
Nákup drobných propagačních předmětů 165 473,21 

Spotřeba energií – prostory 103 030,76 

Opravy a údržba – DDHM, prostory  56 014,48 

Služby – PR, internet, telefonické poplatky, úklid 
apod. 

85 996,07 

Odpisy – DHM 27 178,91 

Celkem 1 288 500,45 
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Výnosy  

Prodej drobných propagačních předmětů 246 836,00 
Provizní prodej – vstupenkové portály 44 401,06 
Ostatní příjmy – půjčovna kol a trekingových holí, 
tisky apod. 

32 648,00 

Příspěvek od zřizovatele – poměrná část 957 519,25 
Celkem 1 281 404,31 

 
Služby TIC se neustále rozšiřují, nabízí se proto otázka, zda v příštích letech nezvážit posílení 
personálního obsazení alespoň o 0,5 úvazku. 
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Kulturní akce 

Besedy 
Večerní besedy pro veřejnost (čtvrtky) 
Počet besed 29 

Počet účastníků  1689 

 
Ostatní kulturní akce  
(koncerty, Noc literatury, Letní čtení na střeše atd.) 
Počet akcí 34 

Počet účastníků  803 

 
Výstavy  
V roce 2015 proběhlo v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 10 výstav. 8 bylo umístěno do 
výstavních prostor na chodbě knihovny a 2 do K klubu. Mezi vystavovatele patřila Nemocnice 
Vsetín a.s., Základní umělecká škola Vsetín, Alena Matějka a Lars Widenfalk, studovna 
a regionální oddělení Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, Alcedo Vsetín, Adorea – 
dobrovolnické centrum.  
 
Koncerty  
Komiksmánie – přivítání prázdnin: postfolklórní cimbálové trio Ponk 
Noc literatury – František Segrado, Katka Mrnuštíková a Honza Ondrušek U Tří opic 
Letní čtení na střeše – Žamboši 
Hudební doprovody u akcí – Gajdoši z Kopanic, Marie Davidová, Aleš Mrnuštík, cimbálová 
muzika Jasénka , Thom Artway… 
 
Podrobnější informace najdete v příloze č. 6. 
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Vzdělávání 
Jednou z důležitých priorit vsetínské knihovny je i vzdělávání. Zastáváme názor, že knihovny 
mají nezastupitelnou roli v procesu celoživotního vzdělávání jedince a této myšlence 
přizpůsobujeme i naši nabídku. Rozvíjí se jak vzdělávání dětí (v návaznosti na školní výuku – 
lekce informačního vzdělávání a tematické besedy, zejména ve spolupráci se školami), tak 
také dospělých. 
Ve vzdělávacích akcích pro veřejnost jsou zahrnuty kurzy a semináře především pro dospělé 
uživatele. Účastníci akcí jsou ve velké míře senioři a starší dospělí, některých se ale zúčastnili 
také zástupci mladší generace (žáci a studenti). 
Vzdělávání dětí i dospělých bylo podpořeno i několika projekty. 
 
Kurzy pro veřejnost 
Počet kurzů pořádaných MVK Vsetín 15 

Počet účastníků 300 

 
Akademický rok (nejen) pro seniory 

Počet modulů 2 

Počet setkání 8 
Počet účastníků 40 

 
Virtuální univerzita 3. věku 

Počet modulů 3 

Počet setkání 18 
Počet účastníků 108 

 
Podrobnější informace najdete v příloze č. 7. 
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Knihovní fondy 

Nákup knihovního fondu MVK 
 

Složení přírůstku 2015 Celkem 
Cirkulace 
pro knihovny okresu 

Město 
Vsetín 

Naučná literatura 1 750 544 1 206 
Krásná literatura 4 993    1 699 3 294 
Ostatní dokumenty  603  78   525 

Celkem 7 346 2 321 5 025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MVK - úbytky 2014 - 2015 

Tematická skupina 2014 2015 

N 3 091 723 
B 1 284  2 405 
MN 245  557 
MB 652  1 420 
K 1 43 
el.dok. 0 0 
zvuk.dok. 1  1 
hudebniny 17 0 

obr.zvuk.dok. 0 0 

Celkem 5 291 5 149 

 

MVK přírůstky 2014 - 2015 
Tematická skupina 2014 2015 

N 1 878 1 412 
B 2 663 2 948 
MN 448 338 
MB 1 899 2 045 
K 10 0 
el.dok. 1 0 
zvuk.dok. 628 596 
hudebniny 0 0 
obr.zvuk.dok. 4 7 

Celkem 7 531 7 346 
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Přírůstek
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Přírůstek beletrie proti minulému roku + 431 knihovních jednotek, naučná literatura – 586, 
ostatní - 30 knihovních jednotek.  
Přírůstek celkem proti minulému roku – 185 knihovních jednotek.  
Úbytek oproti minulému roku – 142 knihovních jednotek. 
 
Částka na nákup knihovního fondu pro město Vsetín 
 
(knihy 1 016 813,- Kč; časopisy 186 427,- Kč; ostatní dokumenty 94 875,- Kč; celkem 1 298 
115,- Kč), tj. 48,97 Kč na 1 obyvatele 
 

MVK – částka na nákup knihovního fondu  
na 1 obyvatele v roce 2014 a 2015 

 2014 2015 
Vsetín 47,33 48,97 
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Celková částka na nákup knihovního fondu na obyvatele byla proti roku 2014 vyšší o 1,64 Kč.  
 
Tisk čárových kódů  
• byl zajišťován na základě požadavků jednotlivých knihoven a půjčoven, a to na jednotlivé 

druhy dokumentů (nové přírůstky i retro)  
• celkový počet natištěných čárových kódů činil 

- rok 2015  35 142 kusů  
- rok 2014  28 236 kusů   

 
Katalogizace a tisk katalogizačních lístků 
• v roce 2015 bylo zpracováno 5 092 záznamů na knihovní jednotky v počítačové podobě 

- tisk knižních lístků pro okres 6 100 
• v roce 2014 bylo zpracováno 5 408 záznamů na knihovní jednotky v počítačové podobě 

- tisk knižních lístků pro okres 5 956 
 
Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů  a činnosti oddělení katalogizace a akvizice 
• přidělen grant z VISK 9, název projektu Harmonizace národních autorit s lokálními 

autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit národních a lokálních autorit, bylo 
zharmonizováno 5 087 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 dpovídající status 4, 
záznamy byly doplněny a aktualizovány, případně sloučeny 

• od května 2015 se začaly používat nová katalogizační pravidla RDA, zapracování 
a postupné podrobné seznamování s pravidly pro jednotlivé druhy dokumentů 

• 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 stále stoupá 

• 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 

Částka na obyvatele

32,05
36,25

48,89
45,65

50,51 51,69 50,09
46,59 47,33 48,97

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 29 

• propagace literatury prostřednictvím setkání se zájemci z řad uživatelů knihovny pod 
názvem Letem knižním světem, 1x měsíčně na různé témata 

• 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 
• pokračovala pravidelná spolupráce se Souborným katalogem České republiky a zasílání 

záznamů vytvořených v oddělení katalogizace prostřednictvím protokolu OAI-PMH, za 
rok 2015 přijato 4 448 záznamů 

• byly poskytovány konzultace k problematice knihovního fondu ostatním knihovnám 
v okrese 

• nákup knihovního fondu probíhal v místním knihkupectví, prostřednictvím internetu, 
dealerů a objednávek 

• knihy byly evidovány a odborně zpracovány v knihovnickém programu Verbis a následně 
technicky zpracovány 

 
Další činnosti: 
• 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 
• 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 
• expedice nově zpracovaných knih probíhala průběžně, nové tituly se dostávaly 

k uživatelům v rozmezí 10-15 dnů 
• průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu, KP-Win SQL a Verbis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MVK – počet přijatých záznamů do Souborného katalogu ČR v roce 2014 a 
2015 

 2014 2015 

Přijaté záznamy SK 6 225 4 448 

MVK – aktuality (publikace dočasného významu) v roce 2014 a 2015 

 2014 2015 

Aktuality  693 852 
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Knihovny 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).  
 
MVK Vsetín – pobočky – Luh, Rokytnice  
Knihovny střediska Vsetín:  
Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, Lužná, Pozděchov, 
Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí, Zděchov 
 
Obecní knihovna Horní Lideč 
Knihovny střediska Horní Lideč: 
Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice 
 
Základní knihovna Jablůnka 
Knihovny střediska Jablůnka: 
Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka 
 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
Knihovny střediska Rožnov pod Radhoštěm (včetně poboček): 
Dolní Bečva, Hážovice, Horní Paseky, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Střítež nad Bečvou, 
Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice 
 
Městská knihovna Valašské Meziříčí 
Knihovny střediska Valašské Meziříčí (včetně poboček): 
Branky, 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 Kelč – pobočky – Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice 
Místní knihovna Zubří – pobočka – Staré Zubří 
Obecní knihovna v Halenkově 
Místní knihovna Horní Bečva 
Veřejná knihovna Hovězí 
Městská knihovna Karolinka 
Obecní knihovna Nový Hrozenkov 
Obecní knihovna Valašská Polanka 
Místní knihovna ve Velkých Karlovicích 
 
Celkový počet knihoven okresu Vsetín je 78. 
Z tohoto počtu je  14 profesionálních knihoven 
   46 knihoven s neprofesionálním knihovníkem 
   18 poboček 
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Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín  

Regionální funkce v okrese Vsetín jsou zajišťovány Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín na 
základě písemné smlouvy s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Masarykova 
veřejná knihovna, jako pověřená knihovna, má s provozovateli vybraných profesionálních 
knihoven uzavřeny smlouvy o poskytování regionálních služeb základním knihovnám. V okrese 
Vsetín je touto činností pověřeno 5 knihoven (Obecní knihovna Horní Lideč, Základní knihovna 
Jablůnka, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Valašské Meziříčí a 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín). Knihovnické služby jsou konkrétně definovány v 
objednávce služeb, které byly s provozovateli jednotlivých knihoven podepsány v lednu 2015. 
Vykonaná práce je proplácena čtvrtletně na základě faktury, která je vystavena 
provozovatelem knihovny. Masarykova veřejná knihovna Vsetín obsluhuje ve svém regionu 77 
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 2015 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí přidělena finanční dotace 
ve výši 2.241.000,- 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),  
statistické výkazy KULT (MK) V 12 – 01 za předchozí rok poskytnuté obsluhovanými 
knihovnami, pololetně pak statistiky k činnosti knihoven okresu za rok 2015. 

Projekty knihoven okresu Vsetín 

V projektu VISK 3 v roce 2015 uspělo celkem 7 obcí a knihoven s 10 projekty. Z dotace bylo 
hrazeno zpřístupnění katalogu knihovny na internetu – on-line katalog v knihovně v Lidečku. 
Na zavedení vyšší verze knihovního programu Verbis získaly dotaci obec Jablůnka a Kelč. 
Knihovna ve Velkých Karlovicích získala v tomto dotačním programu prostředky na obnovu 
počítačů pro veřejnost a také obec Jablůnka získala prostředky na technické vybavení 
místnosti pro pořádání nejrůznějších akcí. Na zahájení půjčování e-knih obdržely dotaci Měk 
Rožnov pod Radhoštěm, Měk Val. Meziříčí a MVK Vsetín. MVK Vsetín ještě uspěla s projektem 
na zlepšení technologického vybavení pro IVU lekce a Měk Val. Meziříčí získala dotaci na 
zahájení automatizace pobočky v Juřince. 
V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm se 3 projekty a Městská knihovna Valašské 
Meziříčí s 1 projektem. 
 
Byla vyhodnocena Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín. Hlavní kritéria 
hodnocení vychází z celoročních statistických výsledků. Uzávěrka soutěže za rok 2014 byla 31. 
12. 2014. V březnu 2015 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů. V kategorii profesionálních knihovnic zvítězila Jana Brinčeková ze Základní 
knihovny Jablůnka, v kategorii dobrovolných knihovníků 1. místo obsadily knihovnice Jitka 
Borková a Jana Mikolášová, které se střídají v Místní knihovně v Růžďce. 
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V roce 2015 došlo v knihovnách k mnoha změnám, z nichž uvádíme ty nejdůležitější: 
• Knihovny v Malé Bystřici a v Oznici od začátku roku 2015 půjčují přes počítač.  

• Hutisko-Solanec – nový televizor Samsung využívaný k promítání při besedách a lekcích 
IVU. Byla provedena úprava stávajících regálů aby byly pojízdné. 

• Knihovna v Ústí byla vymalována a dovybavena sedacím nábytkem a vznikl zde koutek pro 
děti.  

• Knihovna v Pozděchově byla dispozičně přestavěna, dovybavena novým výpůjčním pultem, 
byla přečalouněna 2 křesílka a knihovní fond byl rozčleněn tak, aby uspořádání lépe 
vyhovovalo uživatelům. Ve Zděchově byla zateplena budova, kde knihovna sídlí a na 
fasádu bylo umístěno označení Knihovna velkými písmeny. 

• Rozšířena byly půjčovní doba z původních 2 hodin na 3 hodiny v MK Velká Lhota.  

• Poličná – doplněn sedací nábytek - pořízena nová ratanová křesílka a stolek.  
• Zašová – změna uspořádání knihovního fondu v knihovně, tématické rozčlenění beletrie, 

barevné označení beletrie podle žánrů, postupné dovybavení knihovny, pořízen sedací 
nábytek, výzdoba. 

• V MěK Rožnov pod Radhoštěm proběhla rekonstrukce podlahy v místnosti pro 
zaměstnance, kde byl havarijní stav a podlaha se propadala. Byly pořízeny nové regály ve 
vstupní hale v hlavní budově. V pobočce Horní Paseky byly vymalovány chodby a schodiště. 

• V knihovně ve Valašském Meziříčí během letních prázdnin probíhala rekonstrukce budovy 
SVČ Domeček, ve které sídlí pobočka – výměna oken, zateplení, fasáda.  

• V knihovně v Zubří nastoupila nová knihovnice na zástup za mateřskou dovolenou. Je 
připraven projekt nové knihovny a připravuje se jeho realizace v roce 2016. 

• Knihovna Karolinka v první polovině roku 2015 prošla velkou změnou. V rámci programu 
cezhraničnej spolupráce (Karolinka – Bytča) projekt – Oživení českého a slovenského 
jazyka, došlo k rozšíření knihovny o jednu místnost. Knihovna získala krásný prostor pro 
výuku slovenského jazyka a pro konání besed jak pro školy, tak také pro širokou veřejnost. 
Byly pořízeny nové židle, stoly, 2 nové počítače, tiskárna se skenerem, nové stoly na 
počítače, kancelářské židle, nábytková stěna, koberec, televize s video kamerou (pro 
telemost mezi českými a slovenskými dětmi).  

• V budově knihovny Velké Karlovice se vymalovalo schodiště a byla nainstalována výstava 
Lidé a krajina. Díky projektu VISK 3 a prostředkům z rozpočtu byly pořízeny dva nové 
počítače, barevná laserová tiskárna a čtečka čárových kódů. Od května opět nastoupila po 
roční pracovní neschopnosti paní knihovnice.  

• Dokončena byla retrokatalogizace v knihovnách: Janová, Oznice, Branky, Jarcová, Loučka a 
Velká Lhota. 

• Retrokatalogizace probíhá v knihovnách: Růžka, Pržno, Mikulůvka, Pozděchov a Seninka.  
 
Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Vsetín 2015 
 

Poradenská a konzultační činnost 

V roce 2015 bylo uskutečněno celkem 795 akcí, tj. 286 metodických návštěv, z toho 90 
jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo poskytnuto 509 konzultací. Obslouženo bylo 77 
knihoven. 
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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 dotačního programu VISK 3, počítačové a interiérové 
vybavení knihoven, webové stránky atd.  

Statistika a vykazování knihovnických činností 

V lednu a únoru se zpracovávala celoroční statistika za r. 2014, celkem 62 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. 2015 a pololetí 2015 včetně komentářů se poskytují 
Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Za 1. pololetí roku 2015 proběhl sběr údajů o 
činnosti 46 neprofesionálních knihoven pro kontrolu jejich činnosti. 
  

Vzdělávání, semináře 

Vzdělávání pro knihovníky okresu Vsetín, které zajišťovala Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín:  
• V březnu proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín. Součástí tohoto setkání 

byla přednáška Mgr. Zlaty Houškové z Národní knihovny v Praze – Potenciál knihovny 
v obci. Obecní knihovnu Horní Lideč – Knihovnu roku 2014, představila knihovnice Věra 
Povalačová. V dalším příspěvku Knihovny okresu Vsetín – bylo na příkladech ukázáno, jak 
prospějí ke zvýšení návštěvnosti a zájmu o knihovnu nejen rekonstrukce, ale i drobné, 
nenákladné interiérové úpravy, péče o knihovní fond a aktivita při pořádání nejrůznějších 
akcí na podporu čtenářství. Počet účastníků byl 53. 

• V květnu se zúčastnilo 17 knihovníků vzdělávání na téma – E-knihy – jak si půjčit – 
stáhnout, prakticky – Bc. P. Románková a Benchmarking knihoven – Ing. V. Pelcová.  

• V září se zúčastnilo 15 knihovníků vzdělávání na téma: Měření spokojenosti uživatelů 
v knihovnách – Ing. Věra Pelcová a Knihovní systém SQL – prakticky – Mgr. M. Kovář. 
V listopadu si 11 účastníků vyslechlo přednášku na téma: Knihovna roku očima komisařky 
soutěže Knihovna roku – PhDr. H. Gajdušková 

• Knihovníkům okresu jsou neustále nabízeny i další vzdělávací aktivity (např. pořádané 
KKFB ve Zlíně) a pozvánky na další vzdělávací akce pořádané MVK Vsetín. Například 
v květnu dvoudenní seminář – Knihovna a její kořeny v obci, v září odborný seminář 
Knihovny na výsluní, v říjnu seminář Knihovny a senioři, čtyřdílný seminář Česká literatura 
či v průběhu celého roku literární besedy s autory knih. 

Porady 

Bylo uspořádáno 6 porad pro knihovníky. Obslouženo bylo 27 knihoven a zúčastnilo se jich 76 
osob. Náplní porad bylo seznámení knihovníků s výsledky statistiky knihovnických činností 
profesionálních knihoven a hodnocením výkonu regionálních funkcí za rok 2014, plnění 
standardu VKIS v knihovnách okresu Vsetín v roce 2014, financování regionálních funkcí v roce 
2015, vykazování knihovnických výkonů regionálních služeb, VISK 3 a další dotační programy 
pro knihovny, problematika automatizace knihoven, informace z porad pověřených knihoven, 
cirkulace, atd. Knihovníci obecních knihoven informovali pověřenou knihovnu o činnosti, 
provozu a o problematice jednotlivých knihoven. Jednu poradu uspořádala středisková 
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knihovnice Rožnova pod Radhoštěm pro neprofesionální knihovníky svého střediska a jednu 
knihovnice v Horní Lidči, v rámci které proběhla i exkurze po knihovnách tohoto střediska. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

Pomoc byla poskytnuta 20 knihovnám. Bylo zrevidováno 21 836 knihovních jednotek 
v 7 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného plánu revizí na aktuální rok. V 18 
knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu. Zaktualizováno bylo  
44 236 knihovních jednotek. Vyřazeno bylo 4 205 knihovních jednotek v 13 knihovnách. 
Revize KF se uskutečnila v knihovnách – Jarcová, Lešná, Podolí, Velká Lhota (středisko Valašské 
Meziříčí), Janová, Ústí u Vsetína (středisko Vsetín), Lačnov (středisko Horní Lideč) 

Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí 

Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2015 nakoupeno do 38 knihoven 1 858 knih. Nákup 
knih ve většině případů provádí knihovníci obsluhovaných knihoven ve spolupráci 
s pracovnicemi střediskových knihoven. 
Zpracováno bylo 4 304 knihovních jednotek pro 48 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. 

Výměnný fond a cirkulace knihovních fondů 

Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2014 byl 24 278 KJ. 
Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2015 byl 26 432 KJ 
Přírůstek v roce 2015, ke dni 31. 12. 2015 činil 2 321 KJ.  
Vyřazeno bylo 167 KJ. 
V roce 2015 obdržely knihovny celkem 3 výměnné soubory knih. Začátkem roku to byl soubor 
označený žlutým proužkem na hřbetu knih. Na jaře proběhla cirkulace výměnných souborů s 
červeným označením. Na podzim došlo k výměně souboru, který má modré označení a k 
výměně souborů s CD nosiči. Soubory jsou knihovnám zapůjčeny na dobu 12 měsíců. 
Rozvezeno bylo celkem 226 výměnných souborů. Z toho je 212 souborů z knih a 14 souborů 
sestavených z mluveného slova na CD nosičích. Soubory knih obsahují od 110 do 135 
knihovních jednotek. V souborech s CD nosiči je kolem 30 titulů. Počet svazků v těchto 
rozvezených souborech je celkem 23 955.  

Servis výpočetní techniky a knihovnický program 

Podporu automatizovaného systému zajišťuje MVK Vsetín pro 66 knihoven v okrese. Bylo 
provedeno 58 servisních zásahů. 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.  

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 

Pro 77 obsloužených knihoven bylo najeto 6 204 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. 
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Elektronické služby 

Automatizovaný knihovnický systém má celkem 66 knihoven z celkového počtu 78 knihoven 
(včetně MVK Vsetín). Editační www OPAC má 30 knihoven, z toho 1 pobočka obecní knihovny, 
Kpwin SQL – 27 knihoven, Kpwin Verbis 5 knihoven a 4 pobočky profi knihoven. 
Všechny knihovny mají svoji vlastní webovou stránku. 
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Technika 

Nákup 5 nových PC a barevné laserové tiskárny v rámci projektu VISK3 „Podpora informačního 
vzdělávání pro žáky a studenty v Masarykově veřejné knihovně Vsetín“ 
Zakoupeny 2 nové pracovní PC  
Pořízení 3 nových pracovních notebooků.  
Nové tiskárny pro dětská oddělení (hlavní budova a Rokytnice) 
V K-klubu proběhla rekonstrukce prezentační techniky – výměna dataprojektoru a 
audiotechniky (pořízeno z dotace za Biblioweb) 
 
Z finanční odměny za „Knihovnu roku“ jsme pořídili fotovýbavu (zrcadlovka + blesk).  

 

Automatizovaný knihovnický systém 

Byla zavedena služba citace.com, která usnadňuje studentům uvádění citovaných zdrojů ve 
studijních pracích.  

 

Webový katalog 

Byl zakoupen modul eReading pro webový katalog Portaro pro výpůjčky e-knih (projekt VISK3 
„Zahájení výpůjček e-knih v Masarykově veřejné knihovně Vsetín“). 
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Public relations 
 
Získání ocenění „Biblioweb 2015“ – 1. místo v soutěži internetových stránek českých knihoven 
(16. ročník) 
katalog Nabídka školám (každoročně obnovená nabídka) 
Kabelkový jarmark 
Piktogramy – označení knihovního fondu symboly pro snazší orientaci čtenářů 
Spolupráce s RTV (Regionální televize), Český rozhlas, rádio Čas, rádio Blaník 
Několikaminutová reportáž o MVK zpracovaná RTV 
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, letáky ke službám a nabídce knihovny 
Měsíční přehledy akcí, plakáty k akcím 
Příspěvky do odborného tisku (Čtenář, Ikaros) 
Propagace celonárodních akcí (Magnesia Litera, Řekni mi co čteš, Knížka pro prvňáčka, Březen 
měsíc čtenářů, Týden knihoven...) 
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  
Venkovní akce – prázdninový happening na Dolním náměstí – Zahájení prázdnin s komiksem 
Znáte tyhle čtečky? – prezentace čteček v centrální půjčovně 
Prázdninová fotosoutěž 
Živá knihovna  
Letní a vánoční výprodej knih 
Účast v porotě recitační soutěže pro děti v Alcedu 
A další 
 

Prezentace  

Trénování paměti pro knihovníky – H. Gajdušková, březen MVK 
Memory training – H. Gajdušková, březen, Knihovna města Olomouc 
Jak lákáme čtenáře – H.Gajdušková, květen, Havířov 
Prezentace o knihovně studentům KISK při exkurzi v MVK – K. Janošková, listopad  
Měření spokojenosti uživatelů v knihovnách – Ing. Věra Pelcová, MVK září 
Knihovní systém SQL – prakticky – Mgr. M. Kovář, MVK září 
Knihovna roku očima komisařky soutěže Knihovna roku – PhDr. H. Gajdušková, MVK, listopad 
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Web  

 
Úspěch v soutěži BIBLIOWEB – 1. místo 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín byla nejúspěšnější v 16. ročníku soutěže o nejlepší 
internetové stránky českých knihoven Biblioweb 2015 v kategorii knihoven v obcích od 15 001 
do 30 000 obyvatel.  
Získali jsme také sympatie porotců – 19 z celkových 20 bodů v kategorii Sympatie komise... 
Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2015 se uskutečnilo 13.4.2015 na konferenci ISSS 2015 
v Hradci Králové. Ceny ve formě poukázek na částku 10.000,- Kč na nákup informačních 
technologií vítězným knihovnám věnovala Asociace krajů ČR, Moravskoslezský kraj, Zlínský 
kraj, Ústecký kraj. 
 
Dětský web 
Byl zřízen web Knihovna dětem, který kromě základních informací týkajících se dětských 
knihoven informuje dětské uživatele o aktualitách, akcích, dodává jim knižní tipy, fotografie 
z akcí a mnoho dalšího. Více na: detske.mvk.cz 
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Konference, semináře, kampaně  
Semináře v rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků: 
 
• Seminář „Knihovna a její kořeny v obci“, který se uskutečnil ve dnech 19.-20. května 

v Masarykově veřejné knihovně Vsetín, byl určen knihovnicím a knihovníkům veřejných 
knihoven (především pracujícím s regionálním fondem a zdroji). Zaměřil se na práci 
s regionální literaturou, osobnostmi a představil příspěvky poukazující na důležitost 
uvědomování si vlastních kořenů a sounáležitosti s určitým místem. 

 
• Seminář „Knihovny na výsluní“ s lektorkou Zuzanou Helinsky se uskutečnil dne 16.9. 

v MVK Vsetín a 17.9. v KJM Brno. Hlavním tématem kurzu byla motivace, týmová práce, 
loajalita k zaměstnavateli, jak obstát v konkurenci ostatních a jak „přežít“ z pohledu 
knihoven. V rámci semináře byli přítomní obeznámeni také s novými trendy v knihovnictví 
v Evropě, především v oblasti spolupráce a partnerství s různými subjekty (soukromé či 
veřejná sféra) a také se zřizovatelem. Interaktivně hledali cesty, jak se mohou knihovny 
držet na výsluní, být „in“. Využili metody „hvězdy“, „dojné krávy“, „hladové psy“ a 
„otazníky“, které aplikovali na své knihovny. 

 
• Seminář „Ve zdravém těle zdravý duch – knihovny a senioři“ přinesl mnoho inspirací. 

Proběhl ve dnech 21. a 22. 10. Seminář přiblížil aspekty práce se seniory ve veřejných 
(komunitních) knihovnách, zaměřených komplexně na „zdravého seniora“ – psychická 
pohoda (zdravý duch) - paměť, motivace, životní příběhy v souladu se „zdravým tělem“, 
které neodmyslitelně k psychické pohodě patří. 

 
• Účast v kampaních města – Den Země, Dny bez bariér. 
• Účast na Valašském záření, Dni rodin v Jasenicích ve spolupráci s RMC. 
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Exkurze a konzultace  

 
Návštěvy a exkurze v MVK (studenti KISK, pracovníci Knihovny města Hradce Králové a další) – 
především konzultace a předávání zkušeností  
• Návštěva z obecního úřadu a z knihovny Zubří, včetně architektky (příprava rekonstrukce 

prostor pro knihovnu v Zubří) 
• Návštěva zástupkyň knihovny v Povážské Bystrici – nabídka partnerství 
• Exkurze v Univerzitní knihovně ve Vídni (SKIP) 

• Exkurze v knihovnách Dánska, Švédska a Německa (SKIP) 
• Exkurze po vybraných knihovnách v ČR (Olomouc, Svitavy, Hradec Králové, Kutná Hora, 

Žďár nad Sázavou)  
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Dotazníková šetření  
 
Od listopadu 2014 do února 2015 proběhly v knihovně průzkumy spokojenosti dospělých 
uživatelů. V této zprávě nabízíme stručný výtah toho nejzajímavějšího. 
 
Dotazník zodpovědělo 143 respondentů a podrobné výsledky jsou dostupné v tištěné podobě 
v půjčovnách knihovny i na webových stránkách. Nejvíce dotazovaných navštěvuje knihovnu 
jednou měsíčně (43 %), jedenkrát za 14 dní ji navštěvuje 24 % a jednou týdně 20 %. Nejčastěji 
navštěvovaná je centrální půjčovna (92 %), čítárna (16 %) a turistické informační centrum (15 
%). I dospělí respondenti navštěvují dětské půjčovny (12 %). Naprostá většina (cca 75 %) 
dotazovaných je s úrovní jednotlivých půjčoven, které znají, velmi nebo spíše spokojena. 
Téměř 90 % dotazovaných využívá knihovnu pro svůj volný čas a cca 50 % i pro studium. 
Provozní doba knihovny velmi nebo spíše vyhovuje 95 % uživatelů. 
 
Spokojenost s využívanými službami (výpůjční služby, kopírovací služby, přístup k internetu, 
meziknihovní výpůjční služba, informační a rešeršní služba, kulturní pořady, vzdělávací akce) je 
v případě, že respondenti tyty služby využívají, velmi vysoká (u výpůjčních služeb je téměř 80 
% dotázaných velmi spokojeno). Zrovna tak jsou uživatelé velmi a spíše spokojeni s nabídkou 
fondu knihovny (beletrie, časopisy, elektronické a informační zdroje, hudba). U odborné 
literatury je oproti 66 % spokojených cca 8 % spíše a velmi nespokojeno s nabídkou). S 
dostupností knihovny je velmi a spíše spokojeno 97 % dotázaných. S prostorami knihovny je 
spokojeno 94 % uživatelů. 97 % dotazovaných souhlasí, že pracovníci knihovny jsou vstřícní. 
92 % souhlasí, že pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí. 
 
Lidé získávají informace o knihovně především z webových stránek (57 %), plakátů a letáků (8 
%), Vsetínských novin (7 %). Webovou stránku knihovny využívá 94 % (jednou za 14 dní téměř 
30 %) dotazovaných. 71 % dotázaných odpovědělo, že jim webové stránky umožňují bez 
problému nalézt informace o fondech a službách knihovny. 
 
S večerními besedami je spokojeno 43 % (52 % tyto akce nehodnotilo). Dotazovaní preferují 
literární témata a cestování. Nejvíce vyhovující čas pro besedy je čtvrtek od 17.00 hodin. 
S nabídkou vzdělávacích kurzů je spokojeno 32 % uživatelů (63 % se nevyjádřilo). Pro 
vzdělávání preferují témata: zdravý životní styl a trénování paměti (22 %), jazykové kurzy 
(20 %), umění a historie (19 %). 
 
Celkovou úroveň služeb knihovny hodnotí 65 % dotázaných jako výbornou, 29 % jako velmi 
dobrou, 3 % jako uspokojivou, 3 % jako dostatečnou. Nikdo ji neshledává jako nedostatečnou. 
V průzkumu odpovídalo 83 % žen a 17 % mužů. Z toho 8 % se základním vzděláním a vyučeno 
bez maturity, 38 % středoškoláků s maturitou a 41 % vysokoškoláků. Z toho 48 % pracujících, 
17 % studentů, 22 % důchodců. 
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Ediční činnost 
Neperiodické publikace:  
• Valašský komiks (ISBN 978-80-87991-02-2) náklad 1000 ks: 

Na začátku prosince přišla na svět kniha s názvem Valašský komiks. Jejím autorem je 
pracovník Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Martin Kubík. 
Podkladem pro komiksové zpracování knihy byly Pohádky a pověsti z Hornolidečska autora 
Petra Odehnala. Vydání knihy finančně podpořilo Sdružení obcí Hornolidečska. 
Křest knihy Valašský komiks se uskutečnil 10. prosince 2015 v MVK. 

• Výroční zpráva 2014 (ISBN 978-80-87911-01-5) náklad 50 ks 
 
Periodický tisk:  

• Zpravodaj – Magazín knihovny (1x měsíčně 350 ks) 
 
Elektronické dokumenty včetně internetu:  
• Nabídka školám 2014/15 
• Výroční zpráva 2014 

• Zpravodaj (11x ročně) 
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Výstavní činnost  
V roce 2015 proběhlo v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 10 výstav. 8 bylo umístěno do 
výstavních prostor na chodbě knihovny a 2 do K klubu.  
 
Výstavy na schodišti 
• Rok na LDN – Nemocnice Vsetín a.s. 

• Národní týden manželství – ZUŠ Vsetín 
• Alena Matějka a Lars Widenfalk – fotografie umělecké sklářky švédského sochaře 

• Ohlasy konce 2. světové války v dobovém tisku – Studovna a regionální oddělení MVK 
Vsetín 

• Vidím, vidíš, … Výtvarné práce dětí ZUŠ Vsetín 
• Indonésie – Marcela Doleželová, Milan Cuha 

• Výtvarné práce dospělých Alcedo 
• Dobrovolnictví zblízka - Adorea 
 
Výstavy v K Klubu 
• Výstava k Národnímu týdnu manželství – téma rodina – ZUŠ 
• Modely vojenské techniky 2. světové války 

• Výstava biblí (ke Dni Bible) 
• Malováním k poznání – výstava prací účastníků výtvarného kurzu, který probíhal v MVK 

Vsetín 
 
Výstavky menšího rozsahu 
• K klub – výběr: vzácnosti knižního fondu – Baroco, Ars Sacra, Conan, Leonardo da Vinci 
• Vvýročí Josefa Sousedíka 
• Centrální půjčovna – výběr: Celkem proběhlo 25 výstavek knižních titulů beletrie i naučné 

literatury. Vybrány byly podle významných událostí (Holocaust, výročí 2.sv.války, 
17.listopad), literární (o literárních osobnostech), tématické (Francie, má láska, Italia… 
dolce Vita, Ženám patří půlka nebe, ad.). 
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Sbírky 

Obnova objektu Libušín na Pustevnách – veřejná sbírka 
Sbírka na služby pro nevidomé a slabozraké – SONS ČR 
Sbírka pro Světlušku – 1 – 30.9.2015 v K klubu, centrální půjčovně a TIC 
Bílá pastelka – 14.10.2015 v TIC 
 

Koncerty, hudební programy  
Koncert – pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – pod vedením PaedDr. Heleny 
Kaločové (zvuková knihovna Dolní náměstí) 
Ponk – postfolklórní cimbálové trio 
All Style Unit – taneční skupina Vsetín 
Noc literatury – kapela František Segrado, Katka Mrlinová a Honza Ondruška 
Letní čtení na střeše – Žamboši 
Hudební doprovod při besedách a programech (Gajdoši z Kopanic, Marie Davidová, Aleš 
Mrnuštík, cimbálová muzika Jasénka, Thom Artway ad.) 
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Partneři, spolupráce  
MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků). 
Turistické informační centrum je členem ATIC. 
Zástupci MVK se účastní projektů, které organizuje město Vsetín a neziskový sektor 
(komunitní plánování sociálních služeb atd.). 
Ředitelka MVK je členkou kulturní komise města, členkou Výkonného výboru SKIP ČR. 
D. Riedlová – v komisi VISK (MK ČR). 
 
V roce 2015 knihovna spolupracovala s: 
• veřejnou správou – MěÚ Vsetín, KÚ Zlín (Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor kultury), 

obecní úřady okresu Vsetín, MK ČR a další 
• institucemi – Dům kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, Vsetínská nemocnice, 

metodici prevence PPP – okres Vsetín, Vsetínská sportovní a.s. a další 
• komerční sférou – Cestovní kancelář VSACAN TOUR, klub Tři opice, Vertikon Zlín, Galaxie 

Zlín, Cukrárna Miládka, Restaurace Pančava Vsetín 
• neziskovým sektorem a profesními organizacemi – Vzdělávací a komunitní centrum 

Integra Vsetín, Rodinné a mateřské centrum, Charita, ALCEDO, A.T.I.C., občanská sdružení 
SONS, KOS, Život a zdraví, Pěvecký sbor MG Vsetín, MŠ, ZŠ, SŠ, Diakonie a církve, ČMOS, 
vsetínští divadelníci, 

• knihovnami různého zaměření i velikosti v celé České republice 
 
Turistické informační centrum Vsetín spolupracovalo 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 turistických informačních center – A.T.I.C. 

• Magistrátem města Zlína 
• výrobci tradičních řemeslných výrobků Valašska – Vsetínska 

• Mikroregionem Valašsko – Horní Vsacko 
• Mikroregionem Valašskomeziříčsko – Kelečsko 
• Sdružením Mikroregion Rožnovsko 

• Sdružením obcí Hornolidečska 
• Regionální agenturou pro cestovní ruch – Beskydy – Valašsko 
 
Mediální partneři: TV Beskyd, Regionální televize, Vsetínské noviny, Valašský deník, Český 
rozhlas a další 
 
Poskytování prostor ke vzdělávání – Fond dalšího vzdělávání, Diakonie ČCE Vsetín, Auxilium, 
Sbor Církve bratrské ve Vsetíně a další 
 
V roce 2015 jsem velmi ocenili spolupráci se vsetínskými divadelníky:  
Noc literatury – divadelníci: Pavel Rejman, Renata Trličíková, Dagmar Pavloušková, Miroslava 
Kocúnová, Miloslava Dümmlerová, Magda Goláňová a František Segrado, 
Čtení na střeše: Renata Trličíková, Magda Goláňová, Stanislava Žambochová, Marie Davidová, 
Pavel Kotrla, Michal Kovář a další. 
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Děkujeme! 
Akce v partnerství: 
Tříkrálový karneval (Integra, SSV), Den rodin (RMC), Národní týden manželství (DK Vsetín) aj. 
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Certifikáty a ocenění  
 
Získané v roce 2015 
ROI (Return on investment) – návratnost investic do knihovny 
BIBLIOWEB  
Kamarádka knihovna  
Viz přílohy č. 1-3 
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Praktikanti a dobrovolníci  

Praktikanti 

Holcová Rozálie  
Střední odborná škola Luhačovice 
Místo praxe: TIC 
4. 5. – 15. 5. 2015, 60 hodin 
Chromčáková Kateřina 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 
Místo praxe: služby + katalog 
18. 5. – 29. 5. 2015, 60 hodin  
Haferníková Adéla 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 
Místo praxe: služby + katalog 
18. 5. – 29. 5. 2015, 60 hodin  
Janošek Miroslav  
Střední Kostka škola, s.r.o. 
Kontakt: janosek.miroslav@kostka-skola.cz 
Místo praxe: TIC 
25. 5. – 29. 5. 2015, 30 hodin 
Mačková Jana 
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 
Kontakt: mackova.janicka@seznam.cz 
Místo praxe: služby + katalog    
1. – 12. 6. 2015, 60 hodin 
Hříbková Klára 
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 
Místo praxe: služby + katalog    
1. – 12. 6. 2015, 60 hodin    
Daniela Riedlová 
Masarykova univerzita Brno 
Informační studia a knihovnictví 
MVK – centrální půjčovna, K klub, dětská oddělení 
20. 7. -14. 8. 2015, 160 hodin 
Lucie Čunková  
Obchodní akademie Val. Meziříčí 
Místo praxe: služby + katalog 
5. – 16. 10. 2015, 60 hodin 
Klára Vyškovská 
Obchodní akademie Val. Meziříčí 
Místo praxe: služby + katalog 
5. – 16. 10. 2015, 60 hodin 
Adéla Kotrlová 
Obchodní akademie Val. Meziříčí 
Místo praxe: služby + katalog 
5. – 16. 10. 2015, 60 hodin 
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Tomáš Hanák 
Střední škola Kostka Vsetín 
Místo praxe: služby + katalog 
23. – 27.11., 30 hodin  
 

Dobrovolníci ve spolupráci s o. s. Adorea 
Vykonávání dobrovolné práce: 
Marie Hořáková – oddělení katalogizace 
15. 10. 2006 – dosud (denně) 
Jiří Zbránek – čtení v MŠ    
03. 04. 2012 – dosud 
Viera Kovářová 
prosinec 2014 - dosud 

Mezinárodní spolupráce 

Projektové partnerství s Turčianskou knižnicou v Martině, s Hornonitrianskou knižnicou 
v Prievidzi, s Ľubovnianskou knižnicou ve Staré Lubovni A nově s Mestkou knižnicou 
v Povážské Bystrici, partnerství se školkami a s evangelickým sborem v Sulzbach Rosenbergu 
(D). 

Organizační a řídící činnost 
Počet seminářů, odborných porad a konzultací pro knihovny okresu Vsetín – 651  
Z toho porady městských, střediskových a profesionálních knihoven – 6  
Porady vedení: 2x měsíčně. 
Porady služeb: 1x měsíčně. 
Individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření převážného počtu 
návštěv: jednání s městskými a obecními úřady, konzultace ohledně rozpočtu a rozpočtových 
opatření, koordinace akcí (DK, Muzeum), konzultace ohledně úprav a stěhování knihoven, 
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. 
 

Kontroly 

1. Jitka Novosadová – BOZP a PO 
• kontrola provedená dne 09.04.2015 
• kontrola pracoviště zaměřená na pracovně lékařské služby (kategorizace a periodicita 

prohlídek k zajištění zdravotní způsobilosti k práci, ochranné pracovní prostředky, 
ergonomie pracovního prostředí, hodnocení rizik..) 

• kontrolní orgán závěrem stanovil, že nebyly shledány závady na pracovištích  
 
2.  Úřad práce České republiky – krajská pobočka ve Zlíně 
• ekontrola provedená dne 22.04.2015 

• finanční kontrola ve veřejné správě zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky, 
poskytnutými dle „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a 
poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu č. ZLA-SR-261/2014“ a „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního 
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místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu č. ZLA-SR-578/2014“ v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let 
ve Zlínském kraji re.č. CZ.1.04/2.1.00/70.00057 

• kontrolní orgán nshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná nápravná 
opatření 

 
3. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 
• kontrola provedená dne 28.10.2015 

• kontrola zaměřená na výkon a vykazování regionálních funkcí v Masarykově veřejné 
knihovně Vsetín v r. 2015 

• 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 

 
Personální agenda  

Počet pracovníků k 31.12.2015: 26 pracovníků + 4 pracovnice na MD a RD 
Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené 2015 
 
Kašparová Petra, MgA    pokračování 
Křenková Martina, Bc.    pokračování 
Baďurová Veronika, DiS.   pokračování 
Tvarůžková Jana   nástup 28.01.2015 
 
Nástup do pracovního poměru: 
Kindlová Romana, Bc.       01.01.2015 
Goláňová Magda, MgA.    01.09.2015 
 
Ukončení pracovního poměru  
Pekárková Hana, Ing.    k 31.07.2015   
 
Zaměstnanci ke dni 31.12.2015 
Divínová Daniela, Ing. 
Gajdušková Helena, PhDr. 
Galda Vítězslav 
Goláňová Magda, MgA. 
Haplová Zdenka, Bc. 
Holbíková Ludmila, Bc. 
Hošek Otakar 
Janošková Kateřina, Mgr. 
Kindlová Romana, Bc. (dotace z ÚP) 
Klodová Věra 
Kovář Antonín 
Kovář Michal, Mgr. 
Kubík Martin 

Machalová Jana, Mgr. 
Malá Hana 
Panovcová Pavlína 
Pelcová Věra, Ing. 
Pišťák Bedřich, Bc. 
Riedlová Dana, PhDr. 
Románková Petra, Bc. 
Sochora Jaroslav 
Strbačková Lucie, DiS.   
Švecová Karolína, Bc. 
Turpišová Radka 
Zajíčková Irma 
Zbránková Veronika 
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Vzdělávání pracovníků  
Vybrané vzdělávací akce v MVK 
• školení požární ochrany – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 
• školení řidičů – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 

• kurz angličtiny  
• školení bezpečnosti práce 
• 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 vzdělávání 
• 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. (Seminář se Zuzanou Helinsky – Knihovny a jejich místo na 
výsluní – pořadatel MVK Vsetín a KJM Brno, seminář Knihovna a její kořeny v obci 
(pořadatel 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. 
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Hospodaření a provoz 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín konsolidovala v roce 2015 dva základní interní rozpočty: 
1. rozpočet MVK (provozní příspěvek zřizovatele města Vsetín) 
2. rozpočet regionálních funkcí knihoven (dotace Zlínského kraje) 
 
Dotace, příspěvky a dary – obdržené v r. 2015 
 

Dotace, příspěvky a dary 2015                                       Kč 

Město Vsetín  
Neinvestiční příspěvek na provoz  
Příspěvek plně vyčerpán. 

12 488 395,00 

Zlínský kraj  
Neinvestiční příspěvek na regionální funkce knihoven 
Smlouva D/0002/2015/KUL o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ze dne 
14.01.2015 
Dotace plně vyčerpána. 
 

2 250 000,00 

Talent ze šuplíku – přehlídka literárních talentů 
Smlouva D/2269/2015/KUL o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ze dne 
12.10.2015 
Dotace plně vyčerpána. 

10 800,00 

Ministerstvo kultury  
Knihovna 21. století, UZ 34070 
„Knihovna bez bariér XIII“ 
(Rozhodnutí č.j. 2-029/MK-S 2257/2015 OULK)  
Dotace plně vyčerpána. 

12 000,00 

Knihovna 21. století, UZ 34070 
„Tady jsme doma“ 
(Rozhodnutí č.j. 3-152/MK-S 2350/2015 OULK) 
Dotace plně vyčerpána. 

13 000,00 

Knihovna 21. století, UZ 34070 
„Komiksmánie ve vsetínské knihovně“ 
(Rozhodnutí č.j. 3-151/MK-S 2349/2015 OULK) 
Dotace plně vyčerpána. 

7 000,00 

Kulturní aktivity ZPO a seniorů, UZ 34070 
„Akademie seniorů a zrakově handicapovaných“ 
(Rozhodnutí č.j. 31-11931/2014-ZPO/ORNK) 
Dotace plně vyčerpána. 

21 000,00 

Kulturní aktivity ZPO a seniorů, UZ 34070 
„Dny seniorů“ 
(Rozhodnutí č.j. 32-11994/2014-ZPO/ORNK) 
Dotace plně vyčerpána. 

33 000,00 

VISK 9, UZ 34053 
„Harmonizace národních autorit s lokálními 

37 000,00 
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 autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit národních 
a lokálních autorit“ 
(Rozhodnutí č.j. 20789/2015 OULK-OLK) 
Dotace plně vyčerpána. 
VISK 3, UZ 34053 
„Zahájení výpůjček e-knih v Masarykově veřejné 
knihovně Vsetín“ 
(Rozhodnutí č.j. 372/MK-S 3283/2015 OULK) 
Dotace plně vyčerpána. 

27 000,00 

VISK 3, UZ 34053 
„Podpora informačního vzdělávání pro žáky a studenty  
v Masarykově veřejné knihovně Vsetín“ 
(Rozhodnutí č.j. 374/MK-S 3284/2015 OULK) 
Dotace plně vyčerpána. 

69 000,00 

SKIP 09 + MK ČR  
„Knihovna a její kořeny v obci“   
Dotace plně vyčerpána. 34 000,00 
Knihovny a jejich místo na výsluní se Z. Helinsky“ 
Dotace plně vyčerpána. 

20 000,00 

„Ve zdravém těle zdravý duch – knihovny a senioři“  
Dotace plně vyčerpána. 

30 000,00 

Úřad práce České republiky  
příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa, spolufinancovaného ze SR a ESF 

253 323,00 

Dar   
(finanční) Skanska a.s.  
dar pro rozvoj hlavní činnosti 
Plně vyčerpán v roce 2015. 

70 000,00 

(finanční) Sdružení obcí Hornolidečska 
dar na podporu vydání Valašského komiksu  
Plně vyčerpán v roce 2015. 

50 000,00 

(finanční) SKIP Praha 
dar na nákup výpočetní techniky 
Plně vyčerpán v roce 2015. 

10 000,00 

(věcný) – Altissimo s. r. o., Zlín: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“  
(věcný) – Galaxie Zlín: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“  
(věcný) – Cukrárna Miládka Vsetín: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“  
(věcný) – Restaurace Pančava Vsetín: 
věcný dar na soutěž „Lovci perel“  
(poukaz) – Elpos Vsetín 
dárkový poukaz na zboží v prodejně „Prázdninová 
fotosoutěž“  
Celkem 15 130 007,41 
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Provoz – MVK Vsetín 
- 01/15 – oprava klimatizace v serverovně (Kč 4 950,00)  
- 02/15 – oprava kamerového systému (Kč 6 849,00) 
- 02/15 – oprava služebního vozidla (Kč 3 008,00) 
- 03/15 – oprava a revize EZS (Kč 8 479,00) 
- 04/15 – obměna spořičů vody (Kč 4 855,00) 
- 04/15 – oprava dataprojektoru (Kč 5 820,00) 
- 04/15 – oprava GPS (Kč 1 548,00) 
- 06/15 – sanitace výdejníků vody (Kč 1 815,00) 
- 06/15 – revize hasících přístrojů (Kč 9000,00) 
- 07/15 – malování společenského sálu (Kč 8 820,00) 
- 08/15 – oprava služebního vozidla (Kč 1 494,00) 
- 08/15 – oprava EZS (Kč 1 567,00) 
- 08/15 – oprava notebooku (Kč 9 002,00) 
- 09/15 – oprava kopírky a tiskárny (Kč 1 327,00) 
- 10/15 – podzimní servis VZT a klimatizace (Kč 20 800,00) 
- 10/15 – oprava služebního vozidla (Kč 4 458,00) 
- 10/15 – oprava datových rozvodů v K-klubu (Kč 7 988,00) 
- 11/15 – malování TIC (Kč 14 883,00) 
- 12/15 – malování K-klub (Kč 13 975,00) 
- 12/15 – obměna koberců na půjčovnách (Kč 299 766,00)  
 
 
 
 

Nákupy MVK Vsetín 2015                                                                                      Kč 
 
 
dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00) 0 
dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00) 0 
drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 Kč) 621 366,00 
VISK 9 – notebook – 1 ks     
VISK 3 – čtečky – 3 ks, PC – 6 ks, multifunkční zařízení – 1 
ks,   

GPS, digitální fotoaparát, zesilovač, záznamník,  
PC – 2 ks, notebook – 3 ks, dětská knihovna v Luhu – 
knihovnické regály  

drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00 Kč) 
13 128,50   

 
síťová verze modulu „Fakturace“, software výpůjček  
e-knih  
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Metodika hospodaření a vedení účetnictví v MVK Vsetín 
 
Rada města Vsetín schválila příspěvkovým organizacím zřízeným městem Vsetín (což je 
i Masarykova veřejná knihovna Vsetín) od 1. ledna 2010 vedení účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu 
s prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. 
MVK odepisuje DM v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.  
MVK Vsetín, jako příspěvkové organizace, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 
a) neoceňuje majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a b) nepoužije 
ustanovení § 59 až 64 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou 
hodnotou. A dále nesestavuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 
kapitálu. 
MVK Vsetín náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycuje podle těchto zásad: a) náklady 
a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, b) opravy nákladů 
nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých 
se týkají, c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů 
běžného účetního období, d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období,  
časově rozlišuje ve formě 1. nákladů příštích období, 2. výdajů příštích období, e) výnosy 
a příjmy, které se týkají budoucích období, časově rozlišuje ve formě 1. výnosů příštích období, 
2. příjmů příštích období.  
 
MVK Vsetín v roce 2015 eviduje na podrozvahových účtech „ostatní majetek“, tj. majetek 
zřizovatele města Vsetín, kterým MVK disponuje na základě Smluv o výpůjčce. 
Informace o provedené odchylce od účetních metod: MVK Vsetín se rozhodla z důvodu 
dosažení lepší vypovídací schopnosti účetní závěrky porušit (na základě vnitřního nařízení 
zřizovatele města Vsetína o účtování rozpouštění investičního transferu) ustanovení ČÚS 708, 
bod 8.3., a namísto rozpouštění investičního transferu do výnosů zápisem MD 403 / Dal 672, 
zaúčtovala rozpuštění rozvahově zápisem MD 403 / Dal 401. Důvodem této odchylky je snaha 
o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy 
investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. 
 
MVK Vsetín měla v roce 2015 zadány 2 limity z rozpočtu zřizovatele: 
1. limit prostředků na platy zaměstnanců – Kč 5 783 996, 
2. limit výdajů na reprezentaci – Kč 10 000,00.  
Oba ukazatele beze zbytku dodržela. 
 
Ad 1.) 
Objem mzdových prostředků v r. 2015: 
– město (mzdy) Kč 5 783 996,00  
(pův.schválen limit Kč 5 760 000,00,  
rozp.opatření-dodatek č.2 – navýšení limitu o Kč 23 996,00)  
– regionální funkce knihoven Kč 1 030 000,00 
CELKEM Kč 6 813 996,00 
 
Limit mzdových prostředků v r. 2015 navýšen o: 
granty MK ČR (OON) Kč  100 300,00 
příspěvek ÚP  Kč  191 222,00 
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čerpání FO Kč  23 800,00 
OON v rámci placených kurzů pro veřejnost Kč  39 190,00 
CELKEM s nápočtem grantů a přísp. ÚP Kč 7 168 508,00 
 
Čerpání objemu mzdových prostředků v r. 2015: 
město (mzdy + OON) Kč  5 783 996,00 
regionální funkce knihoven Kč  1 030 000,00 
čerpání FO Kč  23 800,00 
granty MK ČR (OON) Kč  100 300,00 
příspěvek ÚP ČR Kč  191 222,00 
OON v rámci placených kurzů pro veřejnost Kč  39 190,00 
CELKEM Kč  7 168 508,00 
 
Ad 2.) 
Objem výdajů na reprezentaci v r. 2015: 
CELKEM Kč  9 997,00 
 
 
Hospodářský výsledek roku 2015 
 
    

Náklady celkem       16 683 028,44 

1. Osobní náklady   9 848 999,96 

  Mzdové náklady 7 168 508,00   

  Zákonné soc. a zdrav. pojištění 2 379 555,00   

  Zákonné soc. náklady  300 936,96,00   

2. Materiál, energie, prod. zboží   3 527 179,68 

  Materiál    2 333 664,47   

  Prodané zboží 165 473,21   

  Energie   1 028 042,00   

3. Služby     2 333 396,77 

  Opravy a udržování  456 012,50   

  Cestovné   162 824,00   

  Náklady na reprezentaci 9 997,00   

  Služby ostatní / vč. VČ / 1 704 563,27   

4. Jiné ostatní náklady   754 788,03 

  Drobný hmotný a nehmotný majetek 634 494,50   

  Ostatní náklady z činnosti 105 478,93   

  Finanční náklady 14 814,60   

5. Odpisy DHM a DNM      218 664,00 

Příjmy celkem     16 862 190,28 

1. Provozní dotace   15 212 518,00 

  Dotace MěÚ   12 488 395,00   

  Dotace na RF  2 241 000,00   

 Příspěvek ÚP  253 323,00  

  Granty, projekty   229 800,00   

      z toho : MK ČR 219 000,00   

    Zlínský kraj 10 800,00   
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2. Vlastní činnost   1 649 672,28 

  Tržby z vlastní činnosti   1 105 112,06   

      z toho : Zápisné 400 625,00   

    Upomínky, ztráty, MVS 177 791,00   

    Kopírování 39 990,00   

    Prodej TIC 246 836,00   

    Kurzy pro veřejnost 81 958,00   

    Ostatní 157 912,06   

  Zúčtování fondů + ost. výnosy 294 542,50   

  Vedlejší činnost   250 003,00   

  Úroky  14,72   

Hospodářský výsledek   179 161,84 

 
 
 
     

Stav majetku v pořizovacích cenách k 31.12.2015 dle jednol. majetk. účtů:     

  dlouhodobý hmotný majetek  4 975 732,00 

  drobný douhodobý hmotný majetek  6 983 602,61 

  dlouhodobý nehmotný majetek  983 542,00 

  drobný douhodobý nehmotný majetek  774 559,50 

  umělecké předměty  132 950,00 

Celkem     13 850 386,11 

     

     

Celkový hospodářský výsledek v r. 2015, tj. ZISK ve výši Kč 179 161,84, je zcela mimořádným a 
ojedinělým výsledkem. 
 
Celkový HV je složen: 
- ze zisku z vedlejší činnosti (pronájmy sálu a učebny PC) –  Kč 207 508,00 
(dosažení tohoto výsledku se zdařilo díky dlouhodobému podnájmu sálu a PC učebny Fondu 
dalšího vzdělávání Praha, který v rámci realizace projektu z OP LZZ zaplatil MVK za podnájmy 
nebytových prostor v r. 2015 Kč 165 600,00, tj. čtyřnásobek obvyklé celoroční výše příjmů 
z realitní činnosti v MVK) 
- ze ztráty z hlavní činnosti –        Kč 28 346,16 
 
Díky výjimečným příjmům z vedlejší činnosti se v r. 2015 podařilo v rámci oprav a obnovy 
majetku vymalovat půjčovny MVK a obměnit koberce v jednotlivých půjčovnách, které již po 
10 letech užívání vykazovaly kritickou míru opotřebovanosti. 
 
Fondy MVK Vsetín 
FKSP 

 Počáteční stav fondu k 1.1. 9 375,86 

 Tvorba fondu 72 456,96 

1. Základní příděl 72 456,96 

   

 Čerpání fondu 66 099,00 

1. Půjčky na bytové účely  

2. Stravování 60 599,00 
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3. Ostatní užití fondu 5 500,00 

 Konečný stav fondu 15 733,82 

 
Rezervní fond: 

 Počáteční stav fondu k 1.1. 12 025,49 

 Tvorba fondu 177 682,14 

1. Zlepšený výsledek hospodaření 47 682,14 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  

4. Peněžní dary - účelové 60 000,00 

5. Peněžní dary - neúčelové 70 000,00 

6. Ostatní tvorba  

 
 

Čerpání fondu 182 315,00 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  

2. Úhrada sankcí  

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele  

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  

5. Ostatní čerpání 182 315,00 

 Konečný stav fondu 7 392,63 

 
Investiční fond: 

 Počáteční stav fondu k 1.1. 1 993,03 

 Tvorba fondu 218 664,00 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 218 664,00 

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 220 000,00 

1. Financování investičních výdajů  

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 199 000,00 

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 21 000,00 

 Konečný stav fondu 657,03 

 
Účetně byla ověřena finanční rezerva na krytí konečného zůstatku IF. 
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Závěr 
 
Vsetínská knihovna má jednu velkou výhodu – fungující tým pracovníků. Při pravidelných 
pohovorech od většiny z nich zazní, že si váží svého pracovního místa v knihovně zejména díky 
týmu, v němž se cítí dobře. Dobrá atmosféra se odráží také na vztazích se čtenáři a 
s vsetínskou veřejností i spolupracujícími institucemi i na ochotě k mimořádným aktivitám. 
Vědomí křehkosti tohoto stavu nás nutí neustále na vztazích v knihovně i mimo ni pracovat. 
 
Všechny úspěchy, kterých se knihovně podařilo dosáhnout, jsou zásluhou nejen tohoto týmu, 
ale také podpory zřizovatele, který dal zelenou komunitní roli vsetínské knihovny, protože si 
uvědomuje význam „dobré atmosféry“ ve městě, kterou se knihovna snaží aktivně 
spoluutvářet. 
 
Je však také potřeba hovořit o věcech, které knihovnu ohrožují:  
I když se podařilo vyřešit některé neuralgické body v chátrajícím vybavení knihovny – 
(zejména regály v dětské půjčovně v Luhu, které již po tři roky byly označeny bezpečnostní 
kontrolou jako nestabilní – děkujeme za mimořádnou dotaci zřizovateli!!!) dále též malování, 
čištění, částečná obnova výpočetní techniky a koberce v K klubu zvýšenými příjmy z pronájmů 
knihovny, stále více nám chybí finance na investice: automobil, bibliobox, žaluzie v sále 
(stoupající počet akcí v denní době zvyšuje nutnost zastínění při používání dataprojektoru, 
které je nedostačující), odhlučnění a lepší osvětlení Turistického informačního centra, 
případně celkové řešení TIC jako regionálního prezentačního centra spojeného s kavárničkou. 
Nařízený odvod odpisů v posledních 5 letech je v tomto směru likvidační.  
Věříme, že v současnosti i v letech příštích se podaří 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. 
Věříme, že knihovna i TIC nadále budou místem ve středu města, kam si lidé mohou nejen 
přijít půjčit knihy a noviny a získat informace, ale mohou si zde odpočinout, přebalit děti, 
půjčit si tablety, čtečky, tematické kufříky, hry (nebo je přímo v knihovně hrát), vzdělávat se 
nebo využívat prostor k vlastním kreativním aktivitám. Vytvářet pro ně atraktivní nabídku 
a rozšiřovat její portfolio se tak postupně kromě nákupu a zpřístupnění literatury stává 
druhou prioritou služeb veřejnosti. 
Bez kvalitní spolupráce s městem Vsetín, Zlínským krajem, obcemi okresu Vsetín, školami, 
neziskovými organizacemi, kulturními institucemi, ale i s dobrovolníky, by to však nešlo. Patří 
jim za to všem náš srdečný dík. 



 61 



 62 

Přílohy 

1. Biblioweb certifikát 

 

 

2. Kamarádka Knihovna diplom 
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3. ROI (Return on Investment) certifikát  
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4. Projekty  

Projekty 2015 - MVK   Kč 

Knihovna bez bariér XIII 
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

 
12.000,00 

 
Tady jsme doma 
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

 13.000,00 

Komiksmánie ve vsetínské knihovně 
Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR) 

7.000,00 

Zahájení výpůjček e-knih v Masarykově veřejné knihovně 
Vsetín 
VISK 3 (Ministerstvo kultury ČR) 

27.000,00 

Podpora informačního vzdělávání pro žáky a studenty 
v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 
VISK 3 (Ministerstvo kultury ČR) 

69.000,00 

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

6.300,00 

Česká knihovna 
Cizojazyčná literatura 

30.000,00 

Harmonizace národních autorit 
VISK 9 (Ministerstvo kultury ČR) 

37.000,00 

Akademie seniorů a zdravotně handicapovaných 
Odbor regionální a národnostní kultury (Ministerstvo 
kultury ČR) 
Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a 
seniorů 

21.000,00 

Dny seniorů 
Odbor regionální a národnostní kultury (Ministerstvo 
kultury ČR) 
Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a 
seniorů 

33.000,00 

Talent ze šuplíku - přehlídka literárních talentů s 
populárním autorem a koncertem 
Fond kultury Zlínského kraje 

10.800,00 

 
Projekty Ministerstva kultury ČR 
 
Dotační program – Knihovna 21. století 
 
• 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 2015 
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• Projekt: Tady jsme doma 
- Výše dotace: 13.000 Kč 
- Cílem projektu bylo podpořit a zatraktivnit regionální témata pro veřejnost i pro žáky a 

studenty škol, přiblížit a představit regionální osobnosti a příběhy. Lépe také 
zpřístupnit, propagovat a zatraktivnit nabídku regionálních témat a regionálního 
oddělení knihovny. 

- Aktivity:  
o vzdělávací modul „Poznej svůj region“ (více viz příloha „Vzdělávání“) 
o regionální večery s osobnostmi „Tady jsme doma“ 

- Harmonogram: leden - prosinec 2015 
 

• Komiksmánie ve vsetínské knihovně 
- Výše dotace: 7.000 Kč 
- Cílem projektu je zefektivnit práci s dětmi a mladými uživateli v Masarykově veřejné 

knihovně Vsetín formou nabídky programů v komiksovém klubu Comics Club U 
Mouchy CC.  

- Aktivity: Komiksová tvůrčí dílna, happening na náměstí s kulturním programem, 
tvořivými dílnami (All style Unite, koncert); soutěž atd. 

- Harmonogram: leden – prosinec 2015 
 
Dotační program – VISK 3 

• Zahájení výpůjček e-knih v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 
- Výše dotace: 27.000 Kč 
- Cílem projektu bylo podpořit zahájení výpůjček e-knih v Masarykově veřejné knihovně 

Vsetín v českém jazyce, čímž se významně zefektivnila a zkvalitnila služba čtenářům. 
Nově zavedená služba je v knihovně prezentována uživatelům na čtečce e-knih e-
Reading 

- Harmonogram: leden – prosinec 2015 
 

• Podpora informačního vzdělávání pro žáky a studenty v Masarykově veřejné knihovně 
Vsetín 
- Výše dotace: 69.000 Kč 
- Cílem projektu je zlepšení technologického vybavení Masarykovy veřejné knihovny 

Vsetín jako centra vzdělávání v oblasti informační gramotnosti. Pro potřebu kvalitního 
zajištění informačního vzdělávání v půjčovnách knihovny se pořídily osobní počítače a 
tiskárna. Ty slouží žákům a studentům pro efektivní vyhledávání, organizovaní a 
zpracovávání informací při informačních lekcích.  

- Harmonogram: leden – prosinec 2015 
 
Dotační program Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů  
(Odbor regionální a národnostní kultury) 
 
• Dny seniorů 

- Výše dotace: 33.000 Kč 
- Cílem projektu Dny seniorů - je podpora aktivního stárnutí a motivace seniorů 

a zdravotně handicapovaných spoluobčanů ve zlínském regionu ke kvalitnímu způsobu 
života za využití terapeutické funkce kultury s arteterapeutickým programem.  
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- Základní myšlenkou Dnů seniorů je nabídka různých alternativ smysluplného prožití 
volného času seniorů a zdravotně handicapovaných, celoživotní vzdělávání a podpora 
jejich zapojování do dění kolem sebe, včetně udržování mezigeneračních vztahů, 
terapie prostřednictvím umění a kultury a setkání a propojení těchto skupin navzájem.  

- Obsahem projektu je jednodenní akce Den seniorů (říjen 2015) a 2 tvůrčí terapeutické 
workshopy / dílny s názvem Malováním k poznání a Má kniha života (jaro a podzim 
2015). Více viz příloha „Vzdělávání“. 

- Harmonogram: leden – prosinec 2015 
 
• Akademie seniorů 

- Výše dotace: 21.000 Kč 
- Projekt reaguje na potřebu stálých členů zvukové knihovny ve Vsetíně, zájmově se 

aktivně setkávat a vzdělávat v knihovně společně se svými seniorskými spoluobčany 
a posunout charakter svých setkání do podoby kulturně vzdělávacích aktivit, které 
přispějí k jejich aktivizaci, kulturnímu a osobnímu rozvoji, vzdělání a integraci zrakově 
postižených a seniorských obyvatel ve zlínském regionu v prostředí knihovny.  

- Aktivity: 
o deset společných klubových setkání s tematickou besedou (vždy první úterý 

v měsíci od 15.00 hodin) 
o 2 vzdělávací moduly Valašsko, můj kraj a Ve zdravém těle zdravý duch (každý 

modul obsahoval 4 kurzy včetně zajištění studijních materiálů a pomůcek) – více 
viz příloha „Vzdělávání“ 

- Harmonogram: leden – prosinec 2015 
 
Fond kultury Zlínského kraje 
• Talent ze šuplíku - přehlídka literárních talentů s populárním autorem a koncertem 

- Výše dotace: 10.800 Kč 
- slavnostní vyhodnocení celorepublikové literární soutěže Talent ze šuplíku 7 určené 

tvůrcům od 15-30 let 
 
SenSen klub Vsetín – Nadace Charty 77/ Konta BARIÉRY 

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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5. Výsledky činnosti Turistického informačního centra v období 2013–2015 

 

    

Informační činnost – srovnání 2013 – 2015 

    

  2013 2014 2015 

návštěvy, informace ústní 22466 26445 25495 

návštěvy cizinci 991 1337 1386 

internet 7942 7754 11111 

internet cizinci 232 203 243 

telefonické informace 2253 3152 3730 

půjčování novin - neregistrovaní uživatelé 4323 4264 4424 

Family point 2156 2384 2266 

    

Prodejní činnost – srovnání 2013 – 2015 

    

  2013 2014 2015 

prodej turistických a jiných předmětů   179 795 Kč    206 420 Kč  246 836 Kč  

    

Tržby za poskytnuté knihovnické služby 

    

  2013 2014 2015 

jednorázová registrace/ostatní služby    52 675 Kč     48 887 Kč  42 591 Kč 

tisk z internetu, kopírování    19 896 Kč      24 863 Kč 19 534 Kč 

platby za upomínky      800 Kč       910 Kč   1 655 Kč 

půjčování kol a turistických holí     9 550 Kč      4 225 Kč   1 650 Kč 
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6. Kulturní akce  

 
Večerní besedy 
Leden 
- 25 let na cestách s cestovní kanceláří Vsacan Tour aneb Jak jsme cestovali v minulém 

„čtvrtstoletí“ – JUDr. Libor Bureš 
- Žijme zdravý život – Ing. Monika Fotelová 
- Arabská astronomie – Mgr. Radek Kraus 
- Vzpomínka na Holocaust – Erika Bezdíčková 
Únor 
- Národní parky severozápadu USA – JUDr. Libor Bureš 
- Beseda s P. Václavem Vackem 
- Indonésie – Michaela Doleželová 
- Co se děje s námi a co se děje se světem – RNDr. Václav Cílek 
Březen 
- Ondřej Kobza a piana v ulicích 
- Alena Mornštajnová – literární beseda 
- Portugalsko – JUDr. Libor Bureš 
- Žítková a její bohyně – Jiří Jilík 
Duben 
- Valašské Velikonoce – tradice, zvyky  
- Alena Matějka česká sochařka a umělecká sklářka a Lars Widenfalk švédský sochař – 

beseda s umělci 
- Jihovýchodní Asie na kole – Dominika Sommerová a Martin Hessler 
- Jak se žije labužníkům – Mgr. Vladimír Poštulka 
- Byty ve vlastnictví města Vsetína a systém jejich pronajímání – Mgr. Alena Beková 
Září 
- Plukovník Jan Hronek 
- Jak se žije ve Švédsku 
- Možnosti Anestézie – MUDr. Milan Doležel, primář ARO Vsetínské nemocnice 
- Vlastimil Vondruška – beseda se spisovatelem 21 
Říjen 
- Mompové – zapomenutí Tibeťané - Robert Bazika 
- Jiří Hájíček – beseda se spisovatelem, držitelem ceny Magnesia Litera 
- Bulharsko – Rumunsko – JUDr.Libor Bureš 
- Letadla a létání – beseda s Plk. Ing. Oldřichem Palčákem 
Listopad  
- Bosna a Hercegovina – Dominika Sommerová a Martin Hessler 
- Edice Soláň – PhDr.Dalibor Malina, Mgr. Pavel Kotrla 
- Albánie a Černá Hora – JUDr.Libor Bureš 
- Valašské Vánoce v TIC 
 
Ostatní kulturní akce 
Národní týden manželství – beseda, kurz, výstava 
Březen měsíc čtenářů – Týden čtení 
Noc literatury 
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Beseda a výstava k výročí osvobození 
Kabelkový jarmark  
Výprodej knih 
Letní čtení na střeše 
Evropský den bez aut 
Týden knihoven 
Den Poezie 
Čteme z novinek 
Komiksmánie se vrací 
Den zdraví pro čtenáře knihovny 
Živá knihovna 
Valašský komiks – uvedení publikace 
 

7. Vzdělávací aktivity pro veřejnost 

 
Kurz UMĚNÍ BÝT SPOLU aneb NETRADIČNÍ MANŽELSKÉ RECEPTY 
Kurz v rámci Národního dne manželství 
10. února a 11. 2. 2015 
Lektorka: Zdenka Hromadová 
Časová dotace: 6 hodin 
Zábavně a hravě se naučíte, jak se cítit v manželství spokojeně a bezpečně, jak motivovat 
partnera, jak reagovat na kritiku bez hádky, jak zažít pocit úspěchu, jak mluvit o řešení a ne 
problému a o tom, co vlastně chcete. 
Počet účastníků: 15 
 
Kurz ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM (souběžně 2 kurzy) 
Termín kurzů: 
I.   23., 25. 2. a 2., 4. 3. 2015 
II.  24., 26.2. a 3., 5.3. 2015 
Lektoři: Vítězslav Galda a Lucie Strbačková 
Časová dotace: 8 hodin 
Osnova: základní pojmy - prakticky  

práce s myší a klávesnicí 
práce v operačním systému Windows 
práce s okny, složkami, ikonami 
internet a elektronická pošta (e-mail) 
základní práce s fotografiemi  

Cena: 400,- Kč / kurz 
Počet účastníků celkem: 21 
 
Kurz ZÁKLADY PRÁCE S TABLETEM  
Termín kurzu: 9.3. 2015  
Lektorka: Jana Machalová  
Časová dotace: 3 hodiny 
Osnova:  Obecné informace o tabletech a srovnání s jinými technickými zařízeními jako mobil, 

PC (notebook)  
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Seznámení s druhy operačních systémů  
Základy ovládání  
Aplikace - přehled nejzajímavější aplikací a jejich možností a praktického využití 
(počasí, spoje, videa, čtení ... ad.) 
Praktický nácvik, možnost vyzkoušet si 

Cena: ZDARMA - BONUSOVÁ AKCE V RÁMCI BMČ 
Počet účastníků: 10 
 
Kurz PEČENÍ KVÁSKOVÉHO CHLEBA 
Termín kurzu: 1.4.2015  
Lektor: Marie Pechová  
Časová dotace: 2 hodiny 
Výstupy kurzu: postup, jak upéct domácí kváskový chleba 

předpis na základní pšenično-žitný chleba 
tipy na další příchutě chleba 
znalost, jak pečovat o kvásek 
ochutnávka čerstvě upečeného chleba 
žitný kvásek (budete-li chtít, přineste si skleničku) 

Termín kurzu: 
Cena: 100 Kč  
Počet účastníků 25 
 
Kurz ZENTANGLE  
Místo konání: společenský sál knihovny 
Termín: 14., 21. a 28. 4. 2015 
Lektorka: Dagmar Vaďurová 
Časová dotace: 3 hodiny 
Zentangle: Činnost spojující v sobě relaxaci s uměním - výsledkem jsou drobná výtvarná dílka 
vytvořená ze vzorů, kterése naučí kreslit každý... 
Cena: 300,- Kč  
Počet účastníků: 14 
 
Kurz SOCIÁLNÍ SÍTĚ A KOMUNIKACE NA INTERNETU - FENOMÉN V POČÍTAČOVÉ KOMUNIKACI 
PRO ZAČÁTEČNÍKY  
Termín kurzu: 
13., 15., 20., 22. 4. 2015 
Lektorka: Hana Malá 
Časová dotace: 8 hodin  
Osnova: Co jsou sociální sítě? 

Uživatelé sociálních sítí 
Nejznámější sociální sítě ve světě 
České sociální sítě 
Bezpečnost sociálních sítí 
FACEBOOK 
Fenomén chat  

Cena: 400 Kč  
Počet účastníků: 10 
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Kurz JAK VYLEPŠIT SVÉ FOTOGRAFIE ANEB NEBOJTE SE FOTOGRAFOVAT  
Termín kurzu: 
4., 6., 11., 13. 5. 2015 
Lektor: Jiří Románek 
Časová dotace: 12 hodin 
Osnova: čeho se vyvarovat při běžném fotografování 

základní nastavení funkcí fotoaparátu  
kompozice, formát fotografie 
praktické ukázky fotografování v exteriéru 
základní zpracování fotografií v PC, úpravy světla a barev 

Cena: 600 Kč  
Počet účastníků: 8 
 
Kurz MALOVÁNÍM K POZNÁNÍ (projekt) 
Termín kurzu: 7.,14.,21. a 28.5. 2015 
Lektorka: Jana Šuláková 
Časová dotace: 8 hodin 
Témata: Strom - Kombinovaná technika: Malba temperou a rytá kresba do mokrého 

podkladu 
Město - Kombinovaná technika: Tempera roztíraná špachtlí (popř. těrkou z kartonu) 
práce s tiskátky 
Zátiší - Kombinovaná technika: Kresba suchým pastelem a stříkaná tuš 
Krajina - Technika: Kresba olejovým pastelem 

Cena - zdarma Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR  
Určeno seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám 
Počet účastníků: 17 
 
POZNEJ SVŮJ REGION (projekt) 
Termín kurzu: 13. a 27. 5. a 3. a 17.6.2015 
Časová dotace: 8 hodin 
Přednášky: 

Brána do regionu – regionální oddělení – lektorka: Jana Machalová 
- Seznámení s regionálním oddělením knihovny a s nejzajímavějšími osobnostmi 

valašského regionu 
Josef Sousedík – Edison z Moravy – lektorka: Zdena Haplová  
- O geniálním vynálezci, průmyslníkovi a politikovi, který byl jednou 

z nejvýznamnějších osobností města Vsetína 
Dokáď hudci hudú dobre je – lektor: Michal Kovář 
- O valašských lidových nástrojích, lidové písni, o utváření a formování hudebních 

uskupení, od jednotlivých píšťalkářů, hudeckých muzik až po cimbálové muziky a 
jejich vývoj až do současnosti 

Z Valašska na Slovensko co by kameněm dohodíl – lektorka: Hana Malá 
- Téma společných filmových projektů valašských a slovenských autorů, režisérů, 

kameramanů, scénaristů ve 20. století i v současnosti 
Cena - zdarma Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR  
Určeno pro veřejnost / školy 
Počet účastníků: cca 60 / 1 přednášku 
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Kurz INTERNET PRAKTICKY  
Termín kurzu: 7.10.2015  
Lektorka: Irma Zajíčková 
Časová dotace: 3 hodiny 
Osnova:  

- Hledáme na internetu (google, youtube, katalogy, informace (mapy, jízdní řády, 
vaření, počastí, památky, zprávy atd.) 

- Nakupování na internetu (hledání zboží, porovnávání cen, internetový bazar, 
registrace, koupě, bezpečnost a rizika - každý je zodpovědný sám za sebe) 

- Internetové bankovnictví 
- Vytvoření fotoalba na internetu 

Cena - ZDARMA - BONUSOVÁ AKCE V RÁMCI TÝDNE KNIHOVEN 
Počet účastníků: 12 
 
Kurz SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA (tipy ke čtení, co si půjčit...) 
Termín kurzu: 29. a 30.9. a 5. a 6.10. 2015 
Lektor: Pavel Kotrla 
Časová dotace: 8 hodin 
Osnova: 
Próza: 

- Zlatá devadesátá aneb Vstali noví bojovníci? (Ajvaz, Topol, Drašnar, Šabach, 
Kratochvil, Viewegh atd.) 

- Přelom aneb Končí věk Vodnáře (Urban, Bajaja, Balabán, Andronikova, Dousková, 
Hůlová...) 

- Kam dál, kam teď (nejnovější jména: Tučková, Němec, Hájíček, Mornštajnová) 
Poezie: 

- Básnicky živ je člověk (1989-2015)  – průřez toho nejzajímavějšího od roku 1989 
do současnosti.  

Cena: 400,- Kč  
Počet účastníků: 20 
 
Kurz ZÁKLADY INTERNETU A E-MAIL  
Termín kurzu: 12., 14., 19., 21. 10. 2015 
Lektor: Vítězslav Galda  
Časová dotace: 8 hodin  
Osnova: 

- Použití internetu jako zdroje informací (spuštění prohlížeče, pohyb v prostředí 
internetu, zadávání stránky www, oblíbené položky, nastavení, důležité ikony) 

- Vyhledávání na internetu (základy a principy, databáze X internet, pokročilé 
vyhledávání, zajímavé zdroje) 

- Elektronická pošta (založení, přihlášení, příjem zpr., vytvoření a odeslání zprávy 
včetně příloh, složky a adresář) 

- Bezpečnostní pravidla 
- Reklama na internetu – „ne vždy jsou 1. výsledy ty nejlepší" 
- Autorské právo – základní informace 

Cena: 400,- Kč  
Kapacita: 8 osob 
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Kurz MÁ KNIHA ŽIVOTA  
Termíny kurzu: 5., 12., 19., 26. 10.2015 
Lektorka: Lenka Vráželová  
Časová dotace: 8 hodin 
Kurz využívá prvky práce se vzpomínkami (Reminiscenční terapie) a Vašeho životního příběhu 
(biografie). V rámci kurzu si budete moci vytvořit „Knihu života" sestavenou z fotografií a 
Vašeho vyprávění. Do své Knihy života zachytíte všechny důležité okamžiky, které Vás 
provázejí a v jedinečné formě je předáte a uchováte pro Vaše nejbližší. 
Cena - zdarma Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR  
Určeno seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám 
Počet účastníků: 10 osob  
 
AKADEMICKÝ ROK PRO SENIORY 
 
Kurz VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 
Termín: 2., 4., 9., 11.11.2015 
Osnova: Trénování paměti – Helena Gajdušková 

Zdraví s bylinkami – Radka Turpišová 
Myšlenkové mapy – Jana Machalová 
Pečeme zdravě – Marie Pechová 

Cena - zdarma Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR  
Určeno seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám 
Počet účastníků: 15 
 
Kurz VALAŠSKO, MŮJ KRAJ 
Termíny kurzu: 23., 25., 30.11. a 2.12. 2015 
Místo konání: Přednáškový sál MVK 
Osnova:  Folklor, tradice, Valašsko – Alois Štrbík 

Pověsti, pohádky – Petr Odehnal 
Historie, kroniky – Zdenek Pomkla 
Umělci Soláně v evropském kontextu – Dalibor Malina 

Cena - zdarma Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR  
Určeno seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám 
Počet účastníků: 25 
 
ANGLIČTINA PRO SENIORY  
Podzim 2015 
Lektor: Ondřej Graclík 
• Začátečníci 

• Mírně pokročilí 
• Středně pokročilí 
• Pokročilí 
Cena: 1000,- Kč 
 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – více v příloze č. 9 
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Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty 
besedy ve spolupráci se Vsetínskou nemocnicí a.s. 
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) 
Dny duševního zdraví – Charita Vsetín 
 

8. Akce pro děti, rodiny, školy 

 
Leden 
- Tříkrálový karneval 
- Čteme pro radost aneb Co se čte v mateřské škole 
- Jsi na tahu! 
- Vyhlášení nového ročníku hry Lovci perel 
Únor 
- Moucha CC slaví 2. narozeniny 
- Poklad strýca Juráša – vyhodnocení městského kola 
- Pasování prvňáčků 
- Čteme pro radost aneb Co se čte na základní škole 
- Jsi na tahu! 
Březen 
- Týden čtení 
- Prázdninová knihovna 
- Jsi na tahu! 
- Talent ze šuplíku – vyhlášení 7. ročníku literární soutěže pro mladé 
- Noc s Andersenem 
Duben 
- Čteme pro radost aneb Co se čte v mateřské škole 
- Jsi na tahu! 
Květen 
- Čteme pro radost aneb Co se čte na základní škole 
- Jsi na tahu! 
Červen 
- Čteme pro radost  
- Jsi na tahu! 
- Dětský den v knihovně 
- Komiksmánie 
Červenec – srpen 
- Jsi na tahu! 
- Prázdninová knihovna – tvoření, čtení 
- Prázdniny s knížkou aneb Vyfoť se na svém prázdninovém místě ke čtení – fotografická 

soutěž 
Září 
- Jsi na tahu! 
Říjen 
- 20 minut s dětskou knihou 
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- Čteme pro radost s Janem Kunze 
- Jsi na tahu! 
- Tvůrčí dílny 
Listopad 
- Čteme pro radost aneb s knížkou je vždycky veselo 
- Komiksová soutěž - vyhlášení 
- Komiksový workshop 
- Den poezie 
- Plackování 
- Loutkování 
- Jsi na tahu! 
- Den pro dětskou knihu 
Prosinec 
- Jsi na tahu! 
- Adventní nocování 
- Lovci perel – vyhlášení hry o nejlepšího čtenáře 
- Vypouštění balónků s přáním pod stromeček aneb Český Ježíšek 
 

9. Knihovna a senioři 

 
-    Pravidelné schůzky seniorského dobrovolnického týmu knihovny (Alena Zubková, Eliška 

Tkáčová, Mgr. Milan Drlík, Ing. Dušan Anděl, Jana Rokytová a nově Ing. Jan Hajzler) 
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 – viz příloha „Vzdělávání“ stejně jako další vzdělávací aktivity 

(Angličtina, Má kniha života atd.) 
 
- Seriál turistických vycházek seniorů, jejich přátel a příznivců knihovny 
 Pěší vycházky zajišťuje Ing. Jan Hajzler (delší trasy) a Mgr. Milan Drlík (kratší trasy) 

Přehled 2015 
28.4.2015 Jasénka, Putýrka Lupenice, Růžka (9 km)  
5.5.2015 Lhota u Vs., Lhotské paseky, Vsetín (8 km)  
19.5.2015 Oznice, Jarcovská gula, Jarcová (7 km)  
2.6.2015 Leskovec, Nezdoby, Vsetín (7 km)  
16.6.2015 Dinotice, Kadlubové, Červenka, Jesenice (11 km) 
30.6.2015 Študlov, Požár, Končitá, Střelná (9 km)  
18.8.2015 M. Bystřice - Cábské jez. - Bystřička přehr. (11 km) 
8.9.2015 Návojná - Královec - Val. Klobouky (9 km) 
15.9.2015 Karolinka – Stanovnice (4 km, 8 km)  
22.9.2015 Loučka (Zl) - Doubrava – Vizovice (11 km)  
29.9.2015 Prlov - Ublo - Bratřejov (Lutonina) (6,5 km / 8,5 km) 
6.10.2015 Velké Karlovice - Okruh Razula (5 km / 11 km)  
20.10.2015 Jasenka - Hrbová – Vsetín (4 km, 8 km)  
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20.10.2015 Semetín - Ohýřov – Vsetín (9 km)  
3.11.2015 Dušná – Jablůnka (11 km) 
10.11.2015 Dušná - Jasenice – Vsetín (10 km)  
10.12.2015 Jasenice - Velký Skalník – Vsetín (7 km)  
29.12.2015 Jasenka - Truhelňák – Vsetín (8 km) 
Celkový počet účastníků: 322 

  
24.11. 2015 – akce Fotovzpomínky na vycházky – Ohlédnutí za turistickými vycházkami 2015 s 
Janem Hajzlerem a Milanem Drlíkem – promítání fotek a videí – cca 50 účastníků  
 
Klubové setkávání TILIA v dětské knihovně v Luhu 
 
V knihovně v Luhu se pravidelně schází skupina žen-seniorek z klubu Tilia pod vedením paní 
Jany Rokytové. Zaměřují se na výtvarné, kreativní i pohybové činnosti. 
Připravují literární programy s propagací čtení a čtenářství. 
 
Seniorské kluby, které se setkávají ke své činnosti v knihovně v Luhu, navázaly úzkou 
spolupráci, která se projevuje i v jejich aktivitách. 
Zapojují se i do akcí pro veřejnost (Valašské Vánoce, Valašské Velikonoce, Den seniorů atd.) 
Členky klubu se scházejí v knihovně jednou měsíčně dopoledne v počtu cca 15-18 osob.  
 
Tvořivé dílny, společná čtení, hraní stolních her 
 
V dětských knihovnách v Luhu, v Rokytnici na Dolním náměstí a v Komunitním klubu probíhají 
tvořivé dílny a veřejná čtení nebo hraní stolních her (během celého roku, zejména však o 
prázdninách). Je velmi potěšující, že tyto akce navštěvují nejen děti a mládež, ale i seniorská 
populace - prarodiče se svými vnoučaty, či seniorky a senioři, kteří chtějí svůj volný čas naplnit 
smysluplně, zábavně a v příjemné společnosti. 
 
 
Projekty zaměřené na seniory 
 
V roce 2015 zrealizovala knihovna několik projektů, jejichž aktivity se zaměřily právě na 
aktivizaci, motivaci a rozvoj seniorů (rozepsáno v příloze „Projekty). 
 
V rámci těchto projektů proběhlo mnoho vzdělávacích akcí a kurzů pro seniory (více v příloze 
„Vzdělávání“), realizovala se setkání klientů Zvukové knihovny (více v příloze „Uživatelé se 
specifickými potřebami“). 
 
Velmi povedenou akcí byl také DEN SENIORŮ (již dvanáctý ročník), který se letos uskutečnil v 
rámci projektu „Dny seniorů“ a hlavním hostem byla Marie Retková televizní a rozhlasová 
hlasatelka a moderátorka. Jednalo se o pásmo složené z vyprávění M. Retkové o svých 
životních příbězích a zkušenostech. Přítomní mohli klást otázky nebo si společně zazpívat. V 
závěru byl prostor pro osobní pozdravení či společnou fotografii s účastníky. O hudební 
doprovod se postarala cimbálová muzika Jasénka. 
Na dni seniorů byly prezentovány kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní služby pro seniory 
(VKCI, Diakonie, Charita Nový Hrozenkov, Letokruhy a další). Studenti Střední zdravotnické 
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školy Vsetín poskytli zájemcům měření tlaku. Akce proběhla 13. října ve velkém sále Domu 
kultury Vsetín.  
Partner akce: Charita Vsetín 
Počet účastníků: cca 250 osob 
Finančně podpořeno Ministerstvem kultury ČR. 
 
Virtuální univerzita třetího věku ve vsetínské knihovně 
Vsetínská knihovna působí od září 2011 jako konzultační středisko České zemědělské 
univerzity v Praze (www.e-senior.cz).  
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. 
KURZ BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH (11., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4.) 
Počet účastníků: 47 
KURZ ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI  
 (7.10.,21.10., 4.11.,18.11., 2.12., 16.12.) 
Počet účastníků: 16 
KURZ EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY  
(30.9.,14.10., 27.10. - úterý, 11.11., 24.11., 9.12.) 
Počet účastníků: 45 
 
SenSen klub Vsetín – Nadace Charty 77/ Konta BARIÉRY 
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. 
 

10. Uživatelé se specifickými potřebami  

Zrakově postižení 
K dispozici je jim zvuková knihovna, kromě půjčování probíhá setkání uživatelů zvukové 
knihovny: 
Setkání uživatelů zvukové knihovny 
O zdraví a bylinkách (Radka Turpišová) 
Setkání se zástupci města Vsetín 
Za písničkou do knihovny… - pěvecký sbor MG SONG 
Putování po Jordánsku a Izraeli – (Pavel Kostečka) 
O Valašsku s Pavlem Mašláněm 
Povídání s Petrem Maškem 
Novinky zvukové knihovny 
Mezi námi knihami – hlasité čtení ukázek zajímavých autorů (R. Trličíková, M. Goláňová) 
Kláštery Dolního Rakouska – Alois Štrbík 
Koledování s Malou Jasénkou 
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V září Světlušky září – spolupráce se Světluškou, prodej suvenýrů – ve prospěch Světlušky  
 
Spolupracujeme také s dalšími subjekty, zejména občanskými sdruženími, která pracují se 
zdravotně znevýhodněnými občany (Naděje, Auxilium, Charita, Diakonie…) 
Kromě setkání uživatelů zvukové knihovny se uskutečnila 3 setkání s handicapovanými 
uživateli občanského sdružení Naděje, 4 setkání s uživateli Elimu – čtení ukázek známých 
spisovatelů doplněná projekcí. 
 
 
 
 
 
 
 
Březen 2016    Zpracovala Helena Gajdušková a kolektiv pracovníků MVK 
 


