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Úvod 
 
Rok 2017 přinesl prostřednictvím knihovny svým 6 000 
registrovaným čtenářům a 173 000 návštěvníkům pestrou 
paletu různorodých aktivit. 
 
Přesto, že stále vzrůstá zájem o rozličné vzdělávací a kulturní 
akce, u nichž vidíme i výraznou sociální rovinu, stále je velmi 
početná skupina lidí, kteří chodí do knihovny proto, že chtějí 
nebo potřebují číst. Proto jsme se v roce 2017 zaměřili na 
kvalitu knihovního fondu – byl zpracován doporučený 
Standard pro dobrý knihovní fond a postupně upravujeme 
pravidla pro nákup a uchování tzv. zlatého fondu knihovny. 
 
Stále více jsou vyžadovány i velmi speciální služby – 
zpracování rešerší, které je časově i odborně náročné, 
konzultace pro učitele i rodiče (jakou moderní literaturu 
dětem doporučit ke čtení), stále častěji pracujeme s osobami 
vyžadujícími specifický přístup (zdravotně postižení – včetně 
mentálního postižení, cizinci…). Nároky na knihovníky se tak 
zvyšují a často si musí své knihovnické vzdělání doplňovat 
o pedagogické a psychologické znalosti, musí se učit znát 
a respektovat zásady práce se specifickými cílovými 
skupinami – tak jak je tomu ostatně i u ostatních profesí, 
které se zabývají prací s lidmi a vzděláváním. 
 
Ještě více než kdy dříve vidíme, že se posiluje sociální role 
knihovny – našimi uživateli jsou senioři a děti, mladé rodiny, 
rodiče – samoživitelé, cizinci…. Preventivně-sociální role 
knihovny je pro ně velmi důležitá (prevence vyloučení a 
sociální kontakt), stejně jako to, že naprostá většina služeb 
knihovny je poskytována téměř zdarma. Do budoucna se 
otevírá velké téma pro knihovny a sociální inovace. 
 
Tradiční aktivity přitahují stále více zájemců, účastníků. V roce 
2017 proběhlo v knihovně také mnoho zajímavých setkání. 
V úvodu bych vypíchla alespoň besedy s výjimečnými 
osobnostmi – se Zbygniewem Czendlikem, Věrou Sosnarovou, 
Naďou Konvalinkovou… Tato setkání se mohla uskutečnit 
jedině díky úspěšným projektům – Literární jaro, Dny seniorů, 
Spisovatelé do knihoven a další. 
 
Za zmínku stojí realizace projektu Rok na cestách, kdy každý 
měsíc byla konkrétní zemi věnována beseda, výstava, 
literatura týkající se této konkrétní země a tematický 
workshop. 
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Tento cyklus byl veřejností sledován s velkým zájmem. 
K účasti jsme přizvali různé cestovatele, zainteresované 
společnosti, ale i milovníky a rodilé příslušníky vybraných 
destinací. Ti všichni se podíleli na komponovaných pořadech 
zahrnujících besedy, workshopy, tvůrčí dílny, výstavy či 
čtenářská a literární okénka. Úvodní besedu o Portugalsku 
poctila svou návštěvou dokonce velvyslankyně Portugalska. 
V rámci Roku na cestách byly realizovány i takové aktivity jako 
kurs kaligrafie – Japonsko (díky sponzorství ISS), nebo 
workshop samby – Brazílie, případně příprava těstovin – 
Itálie… 
 
A velkým tématem nejen pro školy, ale také pro knihovny je 
v posledních letech klesající čtenářská gramotnost. Zde je 
velký prostor pro spolupráci jak s rodinou, tak také se školou 
– a to už hned od škol mateřských.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Gajdušková 
ředitelka knihovny 
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MVK v roce 2017 a její působnost 
 
Působnost MVK jako příspěvkové organizace zřízené městem Vsetín 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 ve Zlíně. Tato činnost je financována z krajské dotace. 
Součástí MVK Vsetín je také Turistické informační centrum Vsetín (TIC). 
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Knihovna v číslech  
 
  2016 2017 
Velikost obsluhované populace 26 662 26 585 

Registrovaní uživatelé 7 051 * 7 614 

- z toho do 15 let 1 649 * 1806 
Počet návštěvníků 256 028 244 808 

- z toho fyzické návštěvy 173 329 171 904 
- knihovny 136 765 135 356 
- internetu 20 817 20 567 
- kulturních akcí 13 572 14 204 
- vzdělávacích akcí 2 175 1 777 

- z toho on-line návštěvy 82 699  72 904 
Akce v knihovně 665 683 

- kulturní akce  562 595 
- vzdělávací akce 103 88 

Výpůjčky 388 968 381 187 

- knihy 291 915 285 103 
- periodika 89 001 88 060 
- zvukové 6 249 6 600 
- ostatní 1 803 1 424 

Stav knihovního fondu  118 655 121 075 

Přírůstek knihovního fondu 7 643 7 340 

Úbytek knihovního fondu 4 950 4 920 

Počet výměnných souborů pro knihovny okresu 217 217 

- počet svazků v souborech 24 752 27 116 
 
* Jiná metodika u statistického údaje (započítává se první návštěva čtenáře v roce, a ne první 
platba) 
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Novinky  
 
Kamarádka knihovna 3. místo - každoroční celostátní soutěž srovnávající úroveň dětských 
knihoven v kritériích počtu dětských čtenářů, výpůjček, kvality knihovního fondu a akcí pro 
děti. Vsetínské dětské knihovny na Dolním náměstí, v Luhu a v Rokytnici obsadily skvělé 3. 
místo. 
 
Přehlídka vybraných akcí pro děti OKNA (O knihovnických aktivitách) 2017 – dětské knihovnice 
ze Vsetína představily v rámci celostátní přehlídky dětských knihoven z celé ČR autorskou 
knihovnickou besedu na téma Hrdinové.  
 
Putování s knihovnou – o prázdninách jsme rozšířili nabídku trávení volného času pro dětské 
čtenáře - 15 dětí ve věku 7-11 let se účastnilo tzv. Putování s knihovnou, které mělo formát 
podobný příměstskému táboru. Během pěti dní si děti vyzkoušely práci knihovníka – půjčování, 
vracení a řazení knih, zažily exkurzi u hasičů s dovednostními soutěžemi. Po celý týden je 
provázelo hlasité čtení z dětské literatury. 
 
Knihostánek v RMC Sluníčko – dne 1. června byl v Rodinném a mateřském centru Sluníčko 
slavnostně otevřen „knihostánek“ – bezplatná veřejná knihovnička. Z ní si každý návštěvník 
centra může vypůjčit, přečíst nebo vyměnit knížky či časopisy. Knihostánek byl uveden do 
života slavnostním přestřižením pásky za účasti představitelů města. Příjemným zpestřením 
bylo čtené a hudební pásmo v podání uživatelek centra. 
 
25. výročí zvukové knihovny - na 5. září byl připraven pestrý celodenní program. Zahájen byl 
odborným Seminářem o hmatových knihách a zákonitostech hmatového vnímání. V centrální 
půjčovně si mohli návštěvníci vyzkoušet masáže od nevidomých masérů či masérek, 
prezentovány byly také pomůcky pro nevidomé. Oslavu výročí zakončil na prostranství před 
knihovnou koncert nevidomé zpěvačky Blanky Janečkové, finalistky soutěže Hlas Česko 
Slovenska 2014. Partnerem celé akce byl SONS, podpořena byla také Ministerstvem kultury 
ČR. Záštitu převzal starosta města Vsetín pan Jiří Růžička. 
 
Spisovatelé do knihoven – jako jedna z 11 knihoven v rámci celé ČR měla MVK možnost zapojit 
se do projektu pořádaného Asociací spisovatelů. Přivítali jsme 10 nejvýraznějších autorů 
současné mladé či střední generace české literatury - mnozí z nich jsou držitelé prestižních 
ocenění jako Magnesia Litera či Cena Jiřího Ortena, (například Martin Reiner, Petra Hůlová, 
Petr Hruška či Marek Šindelka). Projekt pokračuje do června 2018. 
 
Aktivity pro cizince  
V rámci společného projektu s Národní knihovnou se podařilo  rozšířit služby MVK pro cizince. 
Cizinci v prostorách MVK absolvují celoroční kurzy češtiny a motivační kurzy. Díky projektu  
zavádění interkulturních služeb v Masarykově veřejné knihovně Vsetín jsme mohli služby pro 
ně rozšířit a připravili jsme pro ně exkurze, letáky v cizích jazycích o MVK a programy – např. 
Živá kniha – setkání s Egypťanem, s Mongoly žijícími zde na Vsetíně doplněné ochutnávkou 
mongolské kuchyně (ve spolupráci s Charitou ČR). Veškeré aktivity jsou koordinovány 
s Centrem pro integraci cizinců. 
 



 

  16 

Daruj krev s knihovnou  - Knihobudka v nemocnici a darování krve – dárci krve či krevní plazmy 
ve vsetínské nemocnici mohou od září 2017 trávit čas s knihou či časopisem z nově 
instalované knihobudky. Současně v den zprovoznění knihobudky se rozhodlo rozšířit registr 
dárců šest knihovnic a poprvé tak darovaly nejvzácnější tekutinu. 
 
Místo přátelské seniorům – seniorpasy  
Díky účasti v projektu Aktivní senioři ve Zlínském kraji se Turistické informační centrum  stalo 
místem pro vyřizování senior pasů – o tuto službu je trvale velký zájem nejen ze Vsetínska, ale 
i z Rožnovska a Valašskomeziříčska. Do budoucna by bylo vhodné v TIC zřídit Seniorpoint se 
všemi službami, které mají Seniorpointy poskytovat. 

 
ROOST, spolupráce se studenty MG na jejich časopise  Noviny TGM – velmi nás potěšil zájem 
o spolupráci ze strany studentů MG, kteří v MVK pravidelně připravují svá setkání ROOST 
(Rozvoj osobnosti studenta), kdy vzájemně sdílí své dobré zkušenosti ze zahraničních stáží, 
cest i jiných aktivit. Pravidelnou součástí studentských novin je také aktuální nabídka MVK pro 
studenty. 
 
Jako přípravu na významná výročí roku 2018 (100 let republiky) jsme připravili řadu exkurzí pro 
školy (Beseda o TGM s Alicí a Olgou, exkurze v MVK pro první ročníky středních škol včetně 
Masarykovy kavárničky v K klubu). 
 
Nejlepší čtenářská babička – v rámci celorepublikové kampaně vyhlašované Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků ČR jsme ocenili nejlepší čtenáře – tentokrát babičky. Na 
setkání s kulturním programem dětí z MŠ Na Kopečku jsme ocenili celkem deset našich 
dlouholetých čtenářek, (slzičky dojetí, které akci provázely, nás i trošku překvapily)... 
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Akce 
 
Kulturní akce 
 
Večerní besedy 
Počet besed 30 
Počet účastníků 1 703 

 
Ostatní kulturní akce (koncerty, noc literatury, atd.) 
Počet besed 24 
Počet účastníků 1 363 

 
 

Večerní besedy 
 

Rok na cestách – cestopisný cyklus: 
Portugalsko / Jak se dělá karneval – workshop 
Indonésií od západu na východ / Podmořský svět Pacifiku - workshop 
Japonská kultura / Kaligrafie – workshop 
Jak si žije Itálie / Italské těstoviny snadno a rychle – workshop 
Írán - islám jako životní styl / Persie a její abeceda – workshop 
Amerika – země mnoha podob 
Jak se žije ve Švédsku / Vaříme köttbullar – workshop 
Lidé a kultura Tibetu / Tibetské praporky Luneta – workshop 
Brazílie – tam za vodou je Amazonka / Brazilská samba – workshop 
Kanada – od tartanu po hokej 
 
Spisovatelé do knihoven – společný projekt s Asociací spisovatelů 
Martin Reiner, Petra Hůlová, Marek Šindelka, Petr Hruška, projekt pokračuje v roce 2018 
 
Další besedy 
Lovy beze zbraní –  Robert Hlavica 
Fenomén Jaroslav Ježek – Zdeněk Karlík 
Jak se tvoří rodokmeny – Jana Volfová 
Orchideje na Valašsku – Jana Tkáčiková 
Zmizelá židovská stopa – Libor Cabák 
Beatlemánie v Čechách- Antonín Janota 
Mraky nad Barrandovem – Stanislav Motl 
Otázky demografie – Milan Polednik 
Jak filmový režisér František Čáp k Beskydám a Slovinsku přišel - Milan Kostelník 
S RESPEKTem o dezinformacích – Jaroslav Spurný 
Jan Šibík – beseda s fotografem 
 
Opičí Slam Poetry – akce v rámci festivalu Den poezie 
 
Besedy v rámci celonárodních kampaní  
17. 3. Trénování paměti – Národní týden trénování paměti 
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Akce s valašskou tematikou 
Valašské Velikonoce – 60 návštěvníků 
Valašské Vánoce – 48 návštěvníků 
 

 
Ostatní významné akce pro veřejnost 
 

Březen měsíc čtenářů – celý měsíc v knihovně probíhaly akce na podporu čtení a čtenářství – 
připojili jsme se k Týdnu čtení. Na každé dětské půjčovně proběhlo čtení pro děti a rodiče 
(Pohádkové čtení, Veselé čtení, Zábavné čtení) četlo se seniorům (Denní stacionář Charity, 
Domov Harmonie Diakonie), dětské knihovnice a knihovnice K klubu četly na dětském 
oddělení a LDN Vsetínské nemocnice, četlo se v K klubu, četlo se i anglicky (březen). 
 
Den zdraví – ve spolupráci se Vsetínskou nemocnicí a.s. v centrální půjčovně. 
 
Kabelkový jarmark - výprodejem kabelek knihovna získala 2.250,- Kč na nákup dětských knih 
a stolních her do dětských půjčoven (duben). 
 
Noc literatury – čtení na netradičních místech. V roce 2017 se četlo v podzemních garážích, 
v hale vlakového nádraží nebo na terase městských lázní. Na večer se čtení ukázek světových 
autorů přesunulo do hudebního klubu Tři opice, kde jej zpestřilo vystoupení hudebního dua 
Dušan Trličík - kytara, zpěv a Pavel Ptáček - violoncello, zpěv (květen). 
 
Literární jaro – přehlídka zajímavých literárních osobností konaná ve spolupráci s Nadací 
Masarykova gymnázia Vsetín. Letos jsme se mohli setkat se Zbigniewem Czendlikem, 
autorkou knih pro děti i dospělé Petrou Dvořákovou či Josefem Ptáčkem, který přednášel 
o Zdeňku Burianovi – malíři ztraceného času (březen - květen). 
 
Kids v akci – zahájení prázdninové knihovny před budovou na Dolním náměstí. Dětské 
knihovnice si připravily zábavné scénické čtení z knihy Prázdniny blbce číslo 13. Připraveno 
bylo také tvoření (jednoduché tamburínky). Program zpestřilo vystoupení Rope Skipping 
a koncert dětské kapely Docela. Děti tvořily společný prázdninový řetěz přání a mohly si 
nechat namalovat veselé motivy na obličej. Zároveň knihovna zahájila letní výprodej knih. 
Partnery akce byli: ČSOB, Alcedo a RMC Sluníčko (červen). 
 
Čtení na střeše – akce si každým rokem získává více příznivců, letos si ji nenechalo ujít cca 80 
účastníků. Ukázky knih již tradičně vybíral Pavel Kotrla, interpretace se opět ujali vsetínští 
divadelníci Renata Trličíková, Dagmar Pavloušková, Kateřina Mrlinová, která se společně 
s Honzou Ondruškem na výbornou zhostila hudebního doprovodu v podobě šansonových 
melodií a zpěvu (srpen). 
 
Týden knihoven – v říjnu se knihovna zapojila do celorepublikové akce Týden knihoven. 
Proběhla beseda se spisovatelem Markem Šindelkou,  bezplatný počítačový kurz pro veřejnost 
Internet prakticky, hlasité čtení z novinek pro uživatele zvukové knihovny, na dětských 
půjčovnách proběhlo hlasité čtení při besedách pro MŠ a ZŠ, v tvořivém odpoledni si děti 
i rodiče vyráběli záložky do knih (říjen). 
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Živá knihovna – každoročně v knihovně začátkem prosince pořádáme tzv. „živou knihovnu“. 
Její princip umožňuje návštěvníkům setkat se s neobvyklým životním příběhem, a to 
prostřednictvím „živé knihy“ - tedy člověka, který svůj osobní příběh vypráví. Letos se ve 
spolupráci s Amnesty International ČR mohli žáci 9. tříd setkat například s uprchlíkem z Egypta 
nebo muslimem původem ze Sýrie, dále s mužem z Brna, který prožil léta na ulici jako 
bezdomovec a s mladou romskou umělkyní. Živá knihovna překonává strach s neznámého, 
boří předsudky a stereotypy. Celá akce probíhala v menších skupinách, díky tomu byly 
rozhovory více otevřené a osobní a dala návštěvníkům jedinečnou možnost zeptat se na vše, 
co je zajímalo (prosinec). 
 
Den pro dětskou knihu – celorepubliková kampaň – dopoledne 2. prosince proběhla Hravá 
sobota v knihovně na Dolním náměstí – během ní zažili návštěvnici (většinou rodiny s dětmi) 
hraní deskových her v K klubu, v dětské půjčovně byly představeny komiksové tituly z fondu 
dětské půjčovny a také bylo možné se vyfotit ve fotokoutku s komiksovou postavičkou Barta 
Simpsona (prosinec). 
 

Vycházky s Milanem Drlíkem a Janem Hajzlerem – poznávání zajímavých turistických tras 
v blízkosti Vsetína  - celkem úctyhodných 42 vycházek a 929 účastníků.  
 
Akce pro děti  
Tříkrálový karneval se Včelími medvídky - organizováno s partnery: ZŠ Integra a Salesiánské 
sdružení Vsetín (leden) 
Pasování prvňáčků – celkem 295 žáků ze 7 vsetínských základních škol, součástí programu 
scénické čtení Flouk a Líla autorky Petry Dvořákové, protagonisté z „Listování“(únor)  
Noc s Andersenem – nocování v knihovně se zúčastnili vítězové soutěže O nejlepší čtenářskou 
třídu, kterou byla 2.B třída základní školy Ohrada (květen) 
Vsetínská noc – tvoření a fotokoutek na téma Hrdinové (červen) 
Kids v akci – venkovní akce k zahájení prázdninové knihovny (červen) 
Prázdninová knihovna, čtení, hraní her, tvoření na dětských půjčovnách a Čtení a zpívání 
s Katkou – venkovní akce na schodech před knihovnou – hostem zpěvačka a herečka Kateřina 
Mrlinová; celkem proběhlo na dětských půjčovnách o letních prázdninách 8 čtení, 6 tvůrčích 
dílen a třikrát si děti mohly společně s knihovníky zahrát deskové hry (červenec – srpen) 
Putování s knihovnou – pětidenní setkávání v knihovně s programem a výletem; „Výletování 
s knihovnou“ – děti se svými prarodiči (17 dětí a 52 seniorů) absolvovali výlety s výšlapem na 
Horečky ve Frenštátě pod Radhoštěm a do rožnovské Valašské dědiny. Ve spolupráci s 
aktivními seniory – dobrovolníky (červenec a srpen) 
Úspěch pro každého žáka – workshopy v rámci MAP. Workshopy pro děti z MŠ a žáky 9. tříd ZŠ. 
Výjimečnost projektu podpořilo i jeho umístění do venkovního prostředí městského parku. 
Tématem pro mateřinky byly Příběhy z mraveniště, deváťákům jsme nabídli interaktivní 
Komiksový workshop. Celkem se akce zúčastnilo 110 dětí z mateřských škol a 48 vybraných 
žáků devátých tříd ze všech základních škol ve městě. Program zopakovali knihovníci i pro děti 
v Novém Hrozenkově a Horní Lidči. (září) 
Týden knihoven – celorepubliková akce, hlasité čtení na dětských půjčovnách, tvoření, 
vyhlášení literárních a čtenářských soutěží (říjen) 
Festival Den poezie – čtení a zábavné psaní poezie - Skládám básně, je mi krásně, Humor 
v básničkách a říkánkách, Hra na ozvěnu (listopad) 
Adventní nocování – čtení a předvánoční tvoření v knihovně v Luhu (listopad) 
Den pro dětskou knihu – hravá sobota v knihovně – téma komiks (listopad) 
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Tvoření a čtení o jarních a podzimních prázdninách 
Ve všech dětských půjčovnách proběhlo koncem školního roku předávaní Knížek pro prvňáčka.  
 
Soutěže a hry 
O poklad strýca Juráša – 16. ročník dětské literární soutěže – próza, poezie, komiks. Hlavní 
téma letošního roku bylo Můj domov, moje město, můj svět“. Počet odevzdaných prací: 
celkem 159 prací z 6 vsetínských základních škol. Na slavnostním předávání vystoupili žáci 
literárně-dramatického oboru ZUŠ s přednesem próz tří autorů. 
Vsetínská knihovna hostila vítěze okresního kola soutěže, v němž bylo hodnoceno 400 prací  
z celého okresu. Z šestatřiceti oceněných obsadily vsetínské děti celkem 15krát 1., 2. nebo 3. 
místa. Odměnou všem přítomným bylo divadelní představení divadelního souboru Bublanina. 
Všechny oceněné práce jsou k přečtení ve  sborníku, který je dostupný v tištěné podobě  
v knihovnách okresu. 
Ani v krajském kole soutěže se mladí vsetínští autoři neztratili. Uspělo celkem 11 vsetínských 
žáků, 5 z nich obsadilo 1. místa ve své kategorii. Při vyhodnocování výsledků krajského kola 
tvůrci ze Vsetína zcela ovládli žánrovou kategorii komiksu. 
Nejlepší čtenářská třída – V říjnu 2016 vyhlásily dětské knihovnice soutěž pro žáky 2. –5. tříd 
vsetínských základních škol. Do konce února 2017 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve 
čtenářských dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musí 
přečíst alespoň 2 knihy (z toho 1 knihu samostatně – doma, mimo školu), knížka musí být 
půjčena v daném období ve kterékoliv dětské knihovně, alespoň jednou od října do února 
třída navštíví knihovnu při besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého 
zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky. Třídní učitel/ka pak 
z jednotlivých listů poskládala Soutěžní čtenářský deník. Z původně přihlášených dvanácti tříd 
vsetínských základních škol došlo do závěru a odevzdalo svůj čtenářský deník 7 tříd. Z těch 
byly oceněny ty nejlepší: Na třetím místě skončila 4.A ZŠ Trávníky s třídním učitelem 
Stanislavem Hašou, o druhé místo se podělily dvě třídy – 5.A ZŠ Luh s třídní učitelkou Ivou 
Magnagovou a 4. třída ze ZŠ Integra s třídním učitelem Josefem Kovaříkem. První místo patřilo 
2.B ZŠ Ohrada s třídní učitelkou Pavlou Povýšilovou. Záštitu nad slavnostním vyhodnocením 
převzala firma Austin Detonator, díky které si oceněné třídy odnesly pěkné dárky v podobě 
knih a dalších odměn. Slavnostní vyhodnocení bylo zakončeno divadelním představením 
s názvem O bílé kočičí princezně v podání dětských divadelníků z divadelního spolku Bubu. 
Jsi na tahu a Noc her – probíhají v K klubu 
Talent ze šuplíku 2017 - 8. ročník literární soutěže byl vyhlášen 1.6.2017 a soutěž byla určena 
pro autory ve věku od 15 do 30 let. Vítězkou kategorie próza se stala Pavlína Trličíková 
s příběhem nazvaným R 583. 
 
Akce pro/se seniory 
Pro seniory je knihovna nejen „výpůjčním místem“, ale i místem setkání, často i radosti 
a prevence osamění a s tím souvisejících psychických (i dalších nejen zdravotních) problémů. 
Sociálně preventivní role knihovna je v souvislosti se seniorskou populací velmi výrazná a její 
význam spíše roste. Výhodné by proto bylo založení Seniorpointu u knihovny (u turistického 
informačního centra). 
Nejméně čtyřikrát ročně probíhají pravidelné schůzky seniorského dobrovolnického týmu 
knihovny (Ing. Jan Hajzler, Mgr. Milan Drlík, Jana Rokytová, Alena Zubková, Eliška Tkáčová) 
a individuální konzultace v rámci plánování a organizace jednotlivých aktivit knihovny. 
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Senioři dobrovolnického týmu se podílejí během celého roku na aktivitách zajišťujících 
podporu čtenářství a aktivizaci seniorů (Den seniorů, Klub Tilia aj.) 
Den seniorů - S úspěchem se setkal Den seniorů (14. ročník), který se letos uskutečnil v rámci 
projektu „Dny seniorů“ a hlavním hostem byla herečka Naďa Konvalinková. Den seniorů se 
uskutečnil ve čtvrtek 13. října ve velkém sále Domu kultury Vsetín. Partnerem byla Charita 
Vsetín a Město Vsetín. Akce byla podpořena Ministerstvem kultury a proběhla pod záštitou 
starosty města Vsetín pana Jiřího Růžičky. Akce se těšila skvělé účasti cca 500 osob. 
Prezentovaly se na ní také organizace Vsetínska poskytující sociální, kulturní, vzdělávací či 
zdravotnické služby pro seniory. 
Seriál turistických vycházek seniorů, jejich přátel a příznivců knihovny - Pěší vycházky s 
knihovnou zajišťuje Ing. Jan Hajzler (delší trasy) a Mgr. Milan Drlík (kratší trasy). V roce 2017 
se uskutečnilo 42 vycházek po Vsetínsku. Zúčastnilo se jich 929 „turistů seniorů“ (z toho 24 
vnoučat), kteří celkem ušli 379 km. Někdy šli i v mlze, mrholení, lijáku a bouřce nebo ve 
strašném vedru. Vždy ale s dobrou náladou. 
Klubová setkávání TILIA v dětské knihovně v Luhu - V knihovně v Luhu se pravidelně schází 
skupina žen-seniorek z klubu Tilia pod vedením Jany Rokytové. Zaměřují se na výtvarné, 
kreativní i pohybové činnosti. Připravují literární programy s propagací čtení a čtenářství. 
Zapojují se i do akcí pro veřejnost (Valašské Vánoce, Valašské Velikonoce, Den seniorů atd.) 
Vzdělávání pro seniory (VU3V a další kurzy) – viz kapitola „Vzdělávání“. 
Tvořivé dílny, společná čtení, hraní stolních her - v dětských knihovnách v Luhu, v Rokytnici na 
Dolním náměstí a v K 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 kontaktu s druhými. 
V roce 2017 zrealizovala knihovna několik projektů, jejichž aktivity se zaměřily právě na 
aktivizaci, motivaci a rozvoj seniorů. V rámci těchto projektů proběhlo mnoho vzdělávacích 
akcí a kurzů pro seniory, realizovala se setkání klientů Zvukové knihovny. 
 
Koncerty  
Noc literatury – Dušan Trličík a Pavel Ptáček 
Kids v akci – přivítání prázdnin: dětská kapela Docela 
25. výročí zvukové knihovny - Blanka Janečková 
Hudební doprovody u akcí  - Pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – pod 
vedením PaedDr. Heleny Kaločové (zvuková knihovna Dolní náměstí), Kateřina Mrlinová 
a Honza Ondrušek (Čtení na střeše), Duo Ležérně a vleže (Spisovatelé do knihoven –Petr 
Hruška), Hudební skupina Remix  (Den seniorů) 
 
Výstavy 
Výstavy na schodišti – 9 výstav 
Ovar je karneval – Cyklus rok na cestách - Portugalsko 
Indonésie tří tváří – fotografická výstava - Cyklus rok na cestách 
Zuzana Lysá – kresby a malby 
Zdeněk Burian – malíř ztraceného času 
V + W + J – výstava dětských prací inspirována osobnostmi Voskovce, Wericha a Ježka 
Sociální rehabilitace ELIM – fotografická výstava z činností ELIMu 
Tibet na křižovatce – o lidech a kultuře Tibetu – organizace Most pro Tibet 
Brazílie – fotografie Libora Bureše 



 

  22 

Živá knihovna v komiksech – ve spolupráci s Amnesty International ČR 
Výstavy v K Klubu 
Where are you? – výstava prací žáků ZUŠ Vsetín jejichž ústředním tématem byl komiks  
a inspirace komikovými hrdiny.   
Malováním k poznání – výstava prací účastníků výtvarného kurzu, který probíhal v MVK Vsetín  
Výstavky menšího rozsahu 
K klub - výběr: Josef Lada, Baroko, 
Centrální půjčovna – za rok 2017 proběhlo 28 výstavek knižních titulů beletrie i naučné 
literatury (Den holocaustu, Vzpomínáme na Květu Fialovou, Kniha Zlín-nakladatelství 
světových autorů, Vlastní cestou-neobyčejné příběhy silných žen…), literární (literatura 
k zemím z cyklu Rok na cestách - Se sklenkou portského, Batika z Bali, Ve stínu Sakury…), 
tématické (Knihy ve filmu, film v knihách, Ceny Magnesia litery, S létem v zádech, Nejlepší 
knihy pro introverty, Proč můj hrdina musí vždycky zemřít, Knihy, které vám zlomí srdce)   
a také prezentace nových e-knih. 
 
Probíhající sbírky   
Sbírka na služby pro nevidomé a slabozraké – SONS ČR 
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Vzdělávání 
 
Vzdělávání dospělí  
 
Kurzy pro veřejnost 
Počet kurzů pořádaných MVK Vsetín 7 
Počet účastníků 118 

 
Virtuální univerzita 3. věku 
Počet modulů 4 
Počet setkání 24 
Počet účastníků 127 

 
Akademický rok (nejen) pro seniory 
Počet modulů 2 
Počet setkání 8 
Počet účastníků 35 

 
Kurzy a semináře jsou placeny z grantů nebo si je účastníci hradí. Workshopy probíhaly také 
v rámci cyklu Rok na cestách. 
 
Kurz Základy tvorby webových stránek (únor); lektorka: Petra Románková, časová dotace: 
8 hodin, cena: 400,- Kč, počet účastníků: 10 
Workshop Japonské písmo – kaligrafie (březen – 2 termíny); lektoři z Českojaponské 
společnosti, časová dotace: 2x 1,5 hodiny, cena 50,- Kč, počet účastníků: 43  
Kurz Italské těstoviny snadno a rychle (duben); lektorka: Martina Fabbri, časová dotace 
2 hodiny, cena: 50,- Kč, počet  účastníků: 23 
Kurz Malováním k poznání (květen); lektorka: Jana Šuláková, časová dotace 8 hodin, 
uskutečněno za finanční podpory MK ČR, určeno seniorům a zdravotně znevýhodněným 
osobám, počet účastníků: 22 
Kurz Persie a její abeceda (květen); lektor: Peter Sater, časová dotace: 2 hodiny, cena: 50,- Kč, 
počet účastníků: 8  
Kurz Internet prakticky (říjen); lektorka: Irma Zajíčková, časová dotace: 3 hodiny, bezplatný – 
bonusový kurz v rámci Týdne knihoven, počet účastníků: 12  
Kurz Základy práce s počítačem (listopad); lektor: Vítězslav Galda, časová dotace 8 hodin, cena: 
400,- Kč, počet účastníků: 12 
Akademický rok pro seniory: 
Modul Ve zdravém těle zdravý duch (říjen) 
Novinky v trénování paměti - Helena Gajdušková, Myšlenkové mapy v praxi – Jana Vaculíková, 
Bylinkoterapie – Radka Turpišová, Zentangle – Věra Pelcová, Proč méně solit – Jana 
Doležalová; Počet účastníků: 8 osob. 
Modul Valašsko, můj kraj – Valašské melodie (listopad) 
Odzemek – valašský mužský fenomén  – Pavel Tomeček, Hudební nástroje v proměnách času 
– Vít Kašpařík, Moravské Valašsko a lidová píseň - Klára Blažková, Chýrný valašský muzikant 
Jan Pelár – Dalibor Malina; počet účastníků: 18 osob 
Uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.Určeno seniorům a zdravotně 
znevýhodněným osobám.  
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Kurz Angličtina pro seniory (jaro a podzim 2017); lektorka Jana Neumannová, časová dotace 
30 hodin, úrovně: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí; zpoplatněno, účast 
cca 10 osob na kurz 
Kurz Německá konverzace pro seniory (jaro a podzim 2017); lektorka Lenka Lorencová, časová 
dotace 30 hodin, počet účastníků: 10 
Virtuální univerzita 3. věku - Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako Konzultační středisko 
České zemědělské univerzity v Praze 
jaro: 
Včelařský rok - počet účastníků: 29 
12.4. navázala na téma beseda Včelí produkty s Jindřichem Zejdou. 
Dějiny oděvní kultury III - počet účastníků: 33 
podzim: 
České dějiny v souvislostech - počet účastníků: 33 
Cestování – co jste ještě nevěděli - počet účastníků: 32 
videopřednášky v knihovně za přítomnosti moderátora doplněné samostudiem;  
kurzovné: 380,- Kč/kurz  
 
Vzdělávání ve spolupráci s dalšími subjekty 
- Muzeum Brněnska, p.o. a Památník písemnictví na Moravě - seminář „Tvůrčí psaní“  
- Český zahrádkářský svaz ÚS ČZS Vsetín - Pěstování aktinidií a méně známého ovoce  
- Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální univerzita třetího věku (viz příloha) 
- Nemocnice Vsetín – Světový den zdraví pro čtenáře knihovny, Den pro růžovou stužku 
- Centrum pro integraci cizinců, Amnesty International – Živá knihovna 
- Sdružení Taiči – beseda o Taiči 
- Město Vsetín – Dny bez bariér… 
- Charita Vsetín – Den seniorů, Dny duševního zdraví 
- ROOST – studenti MG Vsetín 
- Onko klub - Den pro růžovou stužku 
- Svaz spisovatelů – Spisovatelé do knihoven 
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – modul Ve zdravém těle 

zdravý duch  
- A další 
 
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. Celkem v roce 2017 proběhlo 42  IVU lekcí a zúčastnilo se 
jich 910 dětí. Více v kapitole „ Dětské knihovny“ a „ K klub“. 
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Projekty 
 
Bez účasti v grantových řízeních by některé aktivity knihovny nemohly být vůbec realizovány. 
Velkou pomocí jsou zejména projekty podpořené Ministerstvem kultury ČR, díky nimž se 
úspěšně rozvíjí např. činnost zvukové knihovny, aktivity pro seniory, pro děti a mládež, akce 
pro zdravotně postižené, pro znevýhodněné skupiny, ale i setkání se spisovateli a dalšími 
zajímavými osobnostmi. 
 
Projekty Ministerstva kultury ČR 
 
Dotační program: Knihovna 21. století 

 
o O poklad strýca Juráša – Můj domov, moje město, můj svět – okresní kolo 

 Výše dotace: 13 000,00 Kč 
 Cíl projektu: Trvale udržovat zájem dětí a mladých lidí o čtení a literaturu 

a podpořit vlastní literární tvorbu dětí s možností publikace textů. 
 Aktivity: příprava a zajištění slavnostního vyhodnocení okresního kola 

soutěže a příprava a tvorba sborníku. 
 Součástí slavnostního vyhodnocení (proběhlo 16. března 2017) bylo 

divadelní představení (BUBU) a autorské čtení vítězů. Vítězové v 
jednotlivých kategoriích získají ceny a diplomy.  

 Z vítězných prací byl sestaven sborník. 
 Harmonogram: leden – duben 2017 
 

o Knihovna bez bariér XV 
 Výše dotace: 12.000,00 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 2017 
 

o Knihovna pro všechny 
 Výše dotace: 15.000,00 Kč 
 Cíl projektu: podpořit a zatraktivnit témata související s četbou, vztahem 

k literatuře a umělecké tvorbě jak se zaměřením na děti a mladé uživatele, 
tak se zaměřením na zdravotně znevýhodněné spoluobčany a širokou 
veřejnost. 

 Aktivity:  
o „Kids v akci“ - Děti tvoří a čtou v knihovně 
o Knihovna na cestách – knihovna venku 
o Knihovna pro všechny – Lekotéka a práce se zdravotně 

handicapovanými uživateli 
 Harmonogram leden – prosinec 2017 
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Dotační program Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů  
 (Odbor regionální a národnostní kultury) 
 

o Dny seniorů III 
 Výše dotace: 16.000,00 Kč 
 Cíl projektu: 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.  

 Obsahem projektu je jednodenní akce Den seniorů (říjen 2017) a 2 tvůrčí  
terapeutické workshopy / dílny s názvem Malováním k poznání a Má kniha 
života (jaro a podzim 2017).  

 Harmonogram: leden – prosinec 2017 
 

o Akademie seniorů III 
 Výše dotace: 24.000,00 Kč 
 Cíl projektu: podpora zrakově postižených spoluobčanů 
 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 2017 
 

Státní fond kultury České republiky 
o Literární jaro ve Vsetíně 

 Výše dotace: 65 000,00 Kč 
 Festival Literární jaro ve Vsetíně nabídl cyklus besed, přednášek, čtení, 

hudebních vystoupení a výtvarných setkání se spisovateli, vědci, výtvarníky, 
publicisty, sportovci, hudebníky a dalšími osobnostmi společenského života 
(Věra Sosnarová, Petra Dvořáková, Martin Hilský, Lukáš Krpálek, Radek 
Gipsy Banga, Klára Smolíková a další). Na pořádání se podíleli Masarykova 
veřejná knihovna Vsetín, jako předkladatel projektu, a Nadace Masarykova 
gymnázia.  

 Záštitu nad VIII. ročníkem převzal hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří 
Čunek a básník a písničkář Jiří Dědeček, předseda Českého centra PEN 
klubu. 

 Spolufinancováno Zlínským krajem 
 Poděkování partnerům a donátorům, bez jejichž podpory bychom festival 

nemohli uskutečnit: Státní fond kultury ČR, Zlínský kraj, Město Vsetín, 
Austin Detonator, British Council a další. 

 Harmonogram: leden – červenec 2017 
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VISK 9 - Veřejné informační služby knihoven 
Harmonizace národních autorit s lokálními autoritami a kontrola duplicit národních a lokálních 
autorit 
o výše dotace: 18.000,00 Kč 
o Cíl projektu: kooperativní vytváření početně bohatého a kvalitativně spolehlivého souboru 

národních autorit jako nástroje pro on-line sdílenou katalogizaci v knihovnách ČR a s tím 
související racionalizace zpracování knihovních fondů. 

o Díky dotaci jsou mimo pracovní dobu vykonávány práce na harmonizaci a deduplikaci 
jmenných autoritních záznamů MVK Vsetín se souborem národních autorit NK ČR.  

 
Česká knihovna – MZK Brno z pověření MK ČR 
Výše dotace 11.630,00 Kč 
Projekt podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české 
ilustrované beletrie pro děti a mládež a vědy o literatuře pro veřejné knihovny. Umožňuje 
distribuci těchto titulů do knihoven podle jejich vlastního výběru. Díky projektu jsme rozšířili 
knihovní fond o celou řadu kvalitních českých titulů, které nebyly dostupné v klasické 
distribuční síti. 
 
Cizojazyčná literatura - MZK Brno z pověření MK ČR 
Výše dotace: 41.173,00 Kč 
Projekt je určený vybraným veřejným profesionálním knihovnám, které mají možnost doplnit 
knihovní fond o nové tituly v cizích jazycích. Nejedná se o běžně dostupné knihy našich 
vydavatelů, ale o dovoz ze zahraničí. Nabídka obsahuje tituly v angličtině, němčině, 
francouzštině, italštině, španělštině, ruštině a slovenštině. V nabídce je zahrnuta cizojazyčná 
beletrie, romány, detektivky, náročnější literatura i díla klasiků dětské literatury. 
 
Fond Zlínského kraje: 
Program na podporu kulturních aktivit ZK: 

o Literární jaro ve Vsetíně 
 Výše dotace: 40 000,- Kč 
 Festival Literární jaro ve Vsetíně nabídl cyklus besed, přednášek, čtení, 

hudebních vystoupení a výtvarných setkání se spisovateli, vědci, výtvarníky, 
publicisty, sportovci, hudebníky a dalšími osobnostmi společenského života 
(Věra Sosnarová, Petra Dvořáková, Martin Hilský, Lukáš Krpálek, Radek 
Gipsy Banga, Klára Smolíková a další). Na pořádání se podíleli Masarykova 
veřejná knihovna Vsetín, jako předkladatele projektu, a Nadace 
Masarykova gymnázia Záštitu nad VIII. ročníkem převzal hejtman Zlínského 
kraje a senátor Jiří Čunek a básník a písničkář Jiří Dědeček, předseda 
Českého centra PEN klubu. 

 Poděkování patří partnerům a donátorům, bez jejichž podpory bychom 
festival nemohli uskutečnit: Státní fond kultury ČR, Zlínský kraj, Město 
Vsetín, Austin Detonator, British Council a další. 

 Harmonogram: leden – červenec 2017 
 Spolufinancováno ze Státního fondu rozvoje kultury 

Projekty - MVK jako partnera s finanční spoluúčastí 
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Spisovatelé do knihoven 
Předkladatel: Asociace spisovatelů, z.s. - financováno z grantu MK ČR 
Finanční spoluúčast MVK Vsetín v projektu: 20 000,- Kč 
Cíl projektu: využít širokou síť veřejných knihoven k propagaci současné české literatury a 
návštěvníky přesvědčit, aby se stali pravidelnými uživateli knihovny a čtenáři současné české 
literatury. 
Výstupy: V rámci tohoto projektu zajistí AS návštěvu deseti spisovatelů a spisovatelek v deseti 
termínech v rozmezí od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 v místě knihovny nebo v místě jí určeném 
včetně propagace. 
 
Pilotní projekt zavádění interkulturních služeb v Masarykově veřejné knihovně 
Vsetín 
Předkladatel: Národní knihovna České republiky – financováno z grantu MK ČR 
Výše příspěvku: 57 000,00 Kč 
Cíl: rozvoj interkulturních služeb v Masarykově veřejné knihovně Vsetín a jejich testování 
Klíčové aktivity:  
1. nákup literatury  
2. cílená propagace akcí a šíření informací o knihovně  
3. interkulturní a občanské vzdělávání  
4. výstava k tématu migrace a integrace 
 
Hrátky s pamětí – trenérská dílna 
Předkladatel: Sekce knihovníků – trenérů paměti – financováno MK ČR  
Pořadatelé: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – 
trenérů paměti, Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Česká společnost pro trénování paměti 
a mozkový jogging v Praze  
Finančně podpořeno: MK ČR, SKIP ČR 
Termín konání: 25.-26.4.2017 
Počet účastníků: 52 osob 
Zaměření dílny: 
celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako 
interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti 
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging I. - III. stupně.  
Program semináře byl zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci 
tréninkových programů. Jednalo se zároveň o jednu z forem kontinuálního vzdělávání v rámci 
akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – 
trenéry paměti 
 
Aktivní senioři ve Zlínském kraji 
Předkladatel: Zlínský kraj – financováno z grantu MPSV  
Projekt se zaměřuje na podporu aktivního života seniorů. Stěžejní aktivitou je propagace 
proseniorských aktivit samotným seniorům, ale také široké veřejnosti. 
V rámci projektu kraj spolupracuje a podporuje vybrané organizace, které se seniorům ve 
městě věnují formou poradenství a nabídky volnočasových, sportovních a kulturních aktivit a 
jsou partnery příslušných měst a dalších organizací ve městech. V rámci projektu se nazývají 
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tyto organizace kontaktními místy. Významnou aktivitou tohoto projektu bylo například 
zavedení seniorpasů ve městě. 
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Provozy knihovny 
 
Centrální půjčovna 
Prioritou půjčovny jsou kvalitní knihovnické a informační služby. V práci se čtenářem  klademe 
důraz na individuální práci knihovníka s uživatelem. Jedná se hlavně o pomoc s výběrem 
literatury, konzultace k orientaci v knižním fondu, pomoc při práci s on-line katalogem, s 
prolongací nebo vyhledáváním v informačních databázích.  
Třetím rokem úspěšně nabízíme službu půjčování e-knih. K e-výpůjčkám vznikl nový leták s 
informacemi a návodem. 
Stabilně nabízí knihovna 10 tematických kufříků, jejich zaměření pravidelně obměňujeme s 
ohledem na témata, která čtenáře zajímají.  
Pokračujeme v donáškové službě pro uživatele domova důchodců. 
Soubory knih byly zapůjčeny také do Rodinného a mateřského centra (84  titulů), do Charity 
Vsetín, (30 titulů).  Do Domova Jitka pak dokonce 356 titulů. 
Vyřízeno bylo 365 požadavků na meziknihovní výpůjční službu obdržených z jiných knihoven a 
99 požadavků zaslaných jiným knihovnám. 
V půjčovně jsou instalovány tematické výstavky knižních titulů (celkem 8 výstav). 
 
Počet výpůjček 220 657 
Počet registrovaných čtenářů 4 022 
Počet registrovaných čtenářů do 15 let 196 
Počet návštěvníků 54 374 
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K klub (čítárna, hudební oddělení, komiksový klub, zvuková knihovna) 
 
Počet výpůjček 52 784 
Počet návštěvníků 20 213 

 
Proběhly obvyklé akce, např. hlasité čtení, (včetně čtení z Bible o Velikonocích), tvůrčí dílny, 
besedy a informační lekce pro školy, večerní besedy s literární nebo cestopisnou tematikou, 
ale i neobvyklé akce, jako Kavárnička u Masaryka, exkurze po knihovně s Alicií a Olgou  
(v kostýmech z doby první republiky). 
V rámci projektu Knihovna pro všechny byly realizovány 3 komiksové workshopy pro žáky  
2. stupně ZŠ na téma Valašské pověsti. 
Talent ze šuplíku 2017 - 8. ročník literární soutěže byl vyhlášen 1.6.2017 a soutěž byla určena 
pro autory ve věku od 15 do 30 let. 
 
 
Besedy a lekce informačního vzdělávání pro školy 

Počet akcí 19 
ZŠ 

Počet účastníků  433 
Počet akcí 13 

SŠ 
Počet účastníků  389 

 
Exkurze 

Počet akcí 9 
SŠ 

Počet účastníků  197 
 
Hlasité čtení 

Počet akcí 16 
SŠ 

Počet účastníků  281 
 
Ostatní kulturní akce 
Počet akcí (Jsi na tahu, Kids v akci, Slam 
poetry, Talent ze šuplíku a další) 24 

Počet účastníků  1363 
 
K klub – Komiksový klub U Mouchy CC 
 

V únoru oslavil komiksový klub U Mouchy CC v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 4. výročí 
své existence. Při této příležitosti se konala vernisáž prací žáků ZUŠ Vsetín, jejichž ústředním 
tématem byl komiks a inspirace komiksovými hrdiny.  Pod hlavičkou komiksového klubu a pod 
názvem Jsi na tahu! proběhlo také 6 setkání,  úspěšně pokračoval třetí ročník Noci her. 
Spolupracovalo s námi i Bečvochovo hráčské doupě (asociace TOM, jako dobrovolník p. Hučík). 
 
K klub - Zvuková knihovna a handicapovaní 
Počet výpůjček 1 370 
Počet registrovaných čtenářů 69 
Počet akcí 11 
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Zvuková knihovna prožila se svými uživateli a příznivci v pořadí již 25. rok. Pravidelná setkání 
konaná vždy první úterý v měsíci (celkem proběhlo 10 setkání + 1 venkovní akce), se těší stále 
většímu zájmu návštěvníků (průměrně 18 osob). Spolupracujeme s místní odbočkou 
organizace SONS. Pravidelně jsou v K klubu pořádány také setkání pro další skupiny osob se 
specifickými potřebami. Pro klienty občanského sdružení Elim Vsetín o.p.s. a pro děti ze 
Základní školy, mateřské školy a praktické školy Vsetín celkem proběhlo 10 setkání. Jejich 
náplní bylo hlasité čtení, hudební a filmové ukázky, povídání nebo poslech audioknih. – Velkou 
přidanou hodnotou těchto návštěv je to, že klienti Elimu pak přicházejí v odpoledních 
hodinách i samostatně (integrace do běžné společnosti). 

 

 

 
 



 

  33 

Studovna a regionální oddělení 
Počet titulů v regionálním oddělení 2 678 
Počet titulů ve studovně 3 568 

 
V oddělení studovny a regionální literatury jsou k dispozici naučné publikace slovníkového a 
encyklopedického charakteru, dále pak velkoformátové publikace.V regionálním oddělení jsou 
shromažďovány dokumenty vztahující se k Valašsku nebo v regionu Valašska vydané. 
Kromě toho studovna poskytuje rešeršní služby. V uplynulém roce bylo zpracováno 15 rešerší, 
z toho 14 bylo zaměřeno na lékařství a ošetřovatelství (např. edukace pacienta s plicní embólií, 
ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou…) a 1 rešerše směřovala do 
oblasti sociální práce (transformace sociálních služeb pro mentálně postižené). 
Dále bylo zpracováno 6 složitých dotazů (mini rešerše) na různá témata (syndrom CAN, 
zlomenina stehenní kosti…). 
Prostor studovny je místem s označením „zóna klidu“. Využívají ji stálí čtenáři periodik, 
v poslední době je často vyhledávána i studenty středních či vysokých škol. 
Pracovníci studovny pokračují v provádění excerpcí regionálních periodik a jejich doplňování 
do článkové databáze. Probíhá rovněž retrokatalogizace, kde se podle připraveného plánu 
excerpují články ze starých periodik. Přírůstek retrokatalogizace: 1 019.  
 
Počet excerpovaných článků v článkové 
databázi 12 892 

Počet nových článků za rok 2017 1 238 
 
Do databáze valašských osobností v roce 2017 přibylo 30 záznamů. Celkový počet osobností 
v databázi je 607.  
Vysoký nárůst zaznamenala služba MojeID – počet vylisovaných uživatelů za rok 2017 je 40. 
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Dětské knihovny 
Dětské knihovnice ze všech 3 dětských knihoven – Dolní náměstí, Luh, Rokytnice (Ludmila 
Holbíková, Pavlína Panovcová, Romana Kindlová a Lenka Šebelová) připravily v roce 2017 pro 
školky, školy i širokou dětskou veřejnost spoustu besed, tvůrčích dílen, soutěží, zábavných 
programů, hlasitých čtení, lekcí informačního vzdělávání, prázdninových akcí. Jejich výčet 
najdete v kapitole „Akce“. 
Knihovnice spolupracují s mnoha organizacemi ve městě, zasedají do porot recitačních soutěží, 
zapojují se do celorepublikových akcí na podporu dětského čtenářství. 
Ludmila Holbíková spravuje dětský web. 
 

Počet výpůjček na dětských půjčovnách 
celkem 90 545 

Počet registrovaných čtenářů 2 451 
Počet registrovaných čtenářů do 15 let 1 607 
Počet návštěvníků 48 673 
Počet akcí 433 

 
Dětská knihovna Dolní náměstí 
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 Na Kopečku a 
MŠ Sychrov, MŠ Kobzáňova), nepravidelně i ostatní školy, a to i z okolních obcí. O letních 
prázdninách zde probíhá prázdninové čtení, během roku řada dalších aktivit. 
 
Besedy a akce pro MŠ 
Počet besed 8 
Počet účastníků na besedách 163 

 
Besedy a akce pro ZŠ 
Počet besed 106 
Počet účastníků na besedách 2 264 

 
Informační vzdělávání pro ZŠ 1. stupeň 
Počet lekcí 13 
Počet účastníků na lekcích 276 

 
Akce pro školní družiny 
Počet akcí 1 
Počet účastníků na akcích 26 

 
Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 
Počet akcí 23 
Počet účastníků na akcích 682 
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Dětská knihovna Luh 
Pravidelně probíhají besedy, knihovnické lekce a čtenářské dílny pro ZŠ Luh, ZŠ Ohrada - třídy 
1. stupně, družiny. 
Knihovnu velice hojně navštěvovaly školní družiny, které chodily na pravidelné besedy nebo 
výměny knih. Každý týden ve středu se schází kroužek mladých knihovníků „Knihožrouti“. 
Každé pondělí se zde schází i školní knihovnický kroužek při ZŠ Luh „Knížátka“. 
Měsíčně docházejí do knihovny seniorky ze spolku Tilia (celkem 11 setkání, 176 účastníků), 
které se krom svého programu podílely také na přípravě různých výtvarných aktivit pro děti. 
Na podzim uskutečnily v knihovně výstavu svých výtvarných děl pro širokou veřejnost a školy, 
úspěšně pořádají vánoční recitování. 
Uskutečnilo se i několik akcí pro předškolní děti s názvem Čtení s nečtenáři (akce probíhá po 
domluvě s maminkami).  
Velmi atraktivní a stále oblíbenější akcí je nocování v knihovně. Tentokrát to bylo během 
prosincové akce Adventní nocování.  
Téměř dva roky slouží lidem před vchodem do knihovny tzv. Knihobudka, kterou návštěvníci 
a kolemjdoucí hojně využívají pro výpůjčku i výměnu knih. Bohužel blízkost nočního baru 
s bowlingem je zřejmě důvodem k opakovanému poškozování dvířek knihobudky. 
 
Besedy a akce pro MŠ 
Počet besed 36 
Počet účastníků na  786 

 
Besedy a akce pro ZŠ 
Počet besed 71 
Počet účastníků na besedách 1485 

 
Informační vzdělávání pro ZŠ 1. stupeň 
Počet lekcí 4 
Počet účastníků na lekcích 74 

 
Akce pro školní družiny 
Počet akcí 40 
Počet účastníků na akcích 986 

 
Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 
Počet akcí 16 
Počet účastníků na akcích 310 

 
Dětská knihovna Rokytnice 
Nabídku besed knihovny v Rokytnici užívají 4 základní školy pravidelně - ZŠ Rokytnice, ZŠ 
Integra, ZŠ Lhota u Vsetína, ZŠ Liptál a nepravidelně ZŠ Pržno. Třídy družin docházejí 
pravidelně každý týden. Pro všechny třídy mateřských škol Rokytnice a Benátky knihovnice 
pravidelně připravuje program pro nečtenáře – tvoření a hlasité čtení. 
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Knihovnu navštěvuje čtenářský kroužek při ZŠ Rokytnice. Knihovnu využívají i děti se 
specifickými potřebami ze ZŠ Integra se svými asistenty. Vyhovuje jim jak knižní fond, tak také 
hrací prostory a  vybavení. 
Půjčovna je zaměřena především pro děti, ale nachází se zde i knižní fond literatury pro 
dospělé, jak beletrie, tak i naučná literatura.  
Galerie Schodišťák se pravidelně plní fotografiemi z akcí knihovny nebo výtvarnými dílky 
dětských návštěvníků.  
Cestu do knihovny si nachází stále více maminek na mateřské s malými dětmi. Přichází také 
senioři a využívají služeb doporučení knižních titulů a rady knihovnice. Velkou slabinou je 
venkovní přístupový prostor, který by si zasloužil opatřit odpadkovým košem a např. zelení ve 
velkých květináčích. 
 
Besedy a akce pro MŠ 
Počet akcí 40 
Počet účastníků na akcích 703 

 
Besedy a akce pro ZŠ 
Počet akcí 65 
Počet účastníků na akcích 1 211 

 
Informační vzdělávání pro ZŠ 1. stupeň 
Počet lekcí 6 
Počet účastníků na lekcích 124 

 
Akce pro školní družiny 
Počet akcí 9 
Počet účastníků na akcích 139 

 
Ostatní akce (výtvarné dílny, čtení, kvízy, soutěže) 
Počet akcí 6 
Počet účastníků na akcích 122 
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Turistické informační centrum Vsetín 
 
Funkcí Turistického informačního centra Vsetín je poskytovat informace z oblasti turistické, 
občanské i obecné, a to formou ústní, telefonickou, prostřednictvím e-mailu nebo formou 
písemnou. Turistům jsou půjčována kola i trekingové hole.  
Široké veřejnosti slouží 4 vstupenkové portály - TICKETPRO, TICKET ART, TICKET PORTAL, 
TICKETSTREAM, 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. 
Za přispění zřizovatele prošly obměnou webové stránky TIC. 
Facebookový profil je pravidelně aktualizován a plněn nejrůznějšími pozvánkami na kulturní, 
sportovní a další společenské akce města. Ve spolupráci s městem Vsetín se postupně 
proměňují i webové stránky. 
Součástí činnosti TIC je i 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 17 186 
Počet návštěvníků 48 512 

 
Potěšující je zvýšený zájem o službu půjčování kol. Využívají i místní obyvatelé (bylo by vhodné 
uvažovat o zakoupení nových kol). 
V TIC se pohybuje obrat za vstupenkové portály již kolem 3 milionů Kč, zvyšují se nároky na 
pozornost a bezchybnost finančních transakcí, které provádějí pracovníci TIC. 
 

TIC - přijaté 
platby jménem 
jednotlivých 
vstupenkových 
portálů  

2013 2015 2017 

 
OBRAT TRŽEB 1 005 587,00 Kč 2 471 457,00 Kč 2 801 948,00 Kč 
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Knihovní fondy 
 
Nákup knihovního fondu MVK 
 

Složení přírůstku 2017 Celkem 
Cirkulace 
pro knihovny okresu 

Město 
Vsetín 

Naučná literatura 1 775 475 1 300 
Krásná literatura 5 001    1 522 3 479 
Ostatní dokumenty  564 93   471 

Celkem 7 340 2 090 5 250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MVK - úbytky 2016 - 2017 
Tematická skupina 2016 2017 

Naučná literatura 1 204 1 339 
Beletrie 2 461  2 264 
Mládež naučná  140  324 
Mládež beletrie 749  982 
Kartografické dokumenty 2 4 
Elektronické dokumenty 0 0 
Zvukové dokumenty 329  1 
Hudebniny 0 0 
Obrazově zvukové dokumenty 65 6 
Celkem 4 950 4 920 
 
 
 
 
 
 
 

MVK přírůstky 2016 - 2017 
Tematická skupina 2016 2017 
Naučná literatura 1 487 1 375 
Beletrie 3 073 2 975 
Mládež naučná 342 396 
Mládež beletrie 2 083 2 026 
Kartografické dokumenty 101 4 
Elektronické dokumenty 0 0 
Zvukové dokumenty 556 564 
Hudebniny 0 0 
Obrazově zvukové dokumenty 1 0 
Celkem 7 643 7 340 
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MVK – částka na nákup knihovního fondu  
na 1 obyvatele v roce 2016 a 2017 

 2016 2017 
Vsetín 50,49 51,66 
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• 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 2017  30 160 kusů  
- rok 2016  36 021 kusů   

 
Katalogizace a tisk katalogizačních lístků 
• v roce 2017 bylo zpracováno 5 678 záznamů na knihovní jednotky v počítačové podobě 

- tisk knižních lístků pro okres 4 832 
• v roce 2016 bylo zpracováno 5 762 záznamů na knihovní jednotky v počítačové podobě 

- tisk knižních lístků pro okres 5 376 
 
 
Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů  a činnosti oddělení katalogizace a akvizice 
- V rámci projektu Harmonizace národních autorit s lokálními autoritami MVK Vsetín a 

kontrola duplicit národních a lokálních autorit bylo zharmonizováno 2 368 jmenných 
autorit v databázi knih a ostatních druhů dokumentů 

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

- na webových stránkách knihovny pokračovala služba pro uživatele, jejímž prostřednictvím 
mohou ovlivnit skladbu knihovního fondu a napsat své požadavky na tituly, které jim 
v knihovním fondu MVK scházejí („Doporučte knihu k nákupu“) 

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

- propagace literatury pokračovala prostřednictvím setkání se zájemci z řad uživatelů 
knihovny pod názvem Letem knižním světem, 1x měsíčně zaměřené na literaturu 
jednotlivých zemí (cyklus Knihovna na cestách) 

- průběžně probíhala aktualizace a vyřazování knihovního fondu z jednotlivých půjčoven 
- byl uskutečněn letní a zimní výprodej 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 
2017 bylo přijato 4 741 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 

- 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 záznamů 
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- konzultace ke stahování autoritních záznamů prostřednictvím klienta Z39.50 pro městské,  
profesionální a střediskové knihovny okresu Vsetín 

- expedice nově zpracovaných knih do půjčoven 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 2016 a 
2017 

 2016 2017 
Přijaté záznamy SK 4 750 4 741 

MVK – aktuality (publikace dočasného významu) v roce 2016 a 2017 

 2016 2015 

Aktuality  704 606 
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Knihovny okresu Vsetín 
 
Středisko regionálních knihovnických služeb Vsetín 
Celkový počet knihoven okresu Vsetín je 77. 
Z tohoto počtu je  13 profesionálních knihoven, z toho 5 se střediskovou funkcí. 
   47 knihoven s neprofesionálním knihovníkem 
   17 poboček 
Středisko regionálních knihovnických služeb poskytuje služby knihovnám (tzv. regionální 
funkce) v okrese Vsetín. Cílem těchto služeb je zajištění srovnatelné úrovně knihoven v celém  
Zlínském kraji.  Obecní úřady i knihovny oceňují zejména přísun nových knih v cirkulačních 
souborech, pomoc s automatizací knihoven, revizemi knihovních fondů, s knihovnickou 
legislativou, s projekty a v poslední době vyžadují stále více konzultací k rekonstrukcím, 
úpravám a někde i stavbám knihoven, z čehož máme velkou radost. 
 
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 
2017. Vykonaná práce je proplácena čtvrtletně na základě faktury, která je vystavena 
provozovatelem knihovny. Masarykova veřejná knihovna Vsetín obsluhovala ve svém regionu 
76 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 2017 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí přidělena finanční  
dotace ve výši  2. 356.000,- Kč. 

Na výkonu regionálních funkcí se Masarykova veřejná knihovna podílí 3,92 pracovními úvazky.  
 
Jednou z nejžádanější konzultačních činností Střediska regionálních knihovnických služeb je 
pomoc s projekty: 
V projektu VISK 3 v roce 2017 uspělo celkem 12 obcí, resp. knihoven. Z dotace byla hrazena 
modernizace technického vybavení, zlepšení a zkvalitnění služeb knihoven v obcích Liptál, 
Choryně, Police, Loučka, Krhová, Dolní Bečva, Francova Lhota, Vigantice, Vidče, Karolinka a 
Velké Karlovice. 
Městská knihovna Valašské Meziříčí obdržela dotaci na automatizaci své pobočky Lhota u 
Choryně.  
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V projektu VISK 9 obdržely dotaci Městská knihovna Valašské Meziříčí, Městská knihovna 
Rožnov pod Radhoštěm a MVK Vsetín na harmonizaci databáze autorit s databází autorit 
Národní knihovny ČR. 
V grantovém programu Knihovna 21. století uspěly 3 knihovny – MVK Vsetín se třemi projekty,  
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm se 3 projekty a Městská knihovna Valašské Meziříčí 
se 2 projekty. 
 
Byla vyhodnocena Soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Vsetín za rok 2016. 
V březnu 2017 na Setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín proběhlo slavnostní vyhlášení 
vítězů.  
Ocenění si odnesly knihovnice Ivana Zelenková z Místní knihovny Mikulůvka - za 
nadstandardní, samostatnou a kvalitní práci pro knihovnu a její čtenáře, konanou s velkým 
osobním nasazením, a Marie Trčková z Obecní knihovna Lačnov - za vzorné vedení knihovny a 
podporu čtenářství v obci. 
 

Co nového v knihovnách v r. 2017 
Městská knihovna Valašské Meziříčí: podána žádost do IROP na vybudování Komunitního 
centra, jehož součástí má být i knihovna. Od ledna má knihovna nové webové stránky, 
s kterými se umístila na 2. místě v soutěži Biblioweb. Od dubna je instalována nová 
knihobudka na dětském hřišti ve Vodní ulici. 

Ke změnám k lepšímu došlo i ve vybavení knihoven na Valašskomeziříčsku:  v Perné,  v Loučce. 
v Brankách a v Lešné. 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm zavedla novou službu Press Leader – možnost 
stahování periodik do mobilních zařízení uživatelů a jejich offline četba (Respekt, Washington 
Post + 2500 dalších). Aplikován nový grafický styl. Nové pracoviště digitalizace regionálního 
tisku (vybavení + pracovník – získáno z dotace z města). 
Byla zavedena validační služba Moje ID. Na náměstí  byla otevřena nová knihobudka, 
rekonstruovaná ze staré telefonní budky. Nové vybavení a rekonstrukce proběhly na 
Rožnovsku v knihovnách ve Vidči, ve Viganticích, v Dolní Bečvě. Knihovna Valašská Bystřice 
byla v srpnu 2017 přestěhována do nově rekonstruovaného  prostoru v centru obce, kde sídlí 
společně s informačním centrem. Středisko Rožnov má v současné době nejlépe vybavené 
knihovny v okrese Vsetín (ve srovnání s ostatními středisky). 
Ke změnám k lepšímu došlo i v profesionálních knihovnách v Kelči, Novém  Hrozenkově, 
v Horní Bečvě,  v Karolince a chystají se velké změny v Halenkově. 
 
Ve středisku Jablůnka došlo k drobnějším změnám v interiéru v knihovně v Bystřičce a  Růžďce 
a knihovna v Pržně se přestěhovala do nových prostor a je  vybavena  novými regály. 
Ve středisku Vsetín obec Janová chystá pro knihovnu nové prostory o podlaží níže,  než je 
současná knihovna. Úpravy proběhly i v knihovnách ve  Valašské Polance a v Kateřinicích. 
V knihovnách v Lužné a v  Prlově nastoupily nové knihovnice.  
Soutěže Vesnice roku se zúčastnily tři obce na Vsetínsku. Díky této soutěži v knihovně 
v Hošťálkové pořídili nový výpůjční pult a nové regály v části pro dětské čtenáře. Také 
knihovna v Ratiboři si v této soutěži vedla dobře a díky knihovnici obec získala ocenění za 
vedení obecní kroniky. 
Retrokatalogizace byla dokončena v Senince, nadále probíhá v  knihovnách Růžďka a 
Pozděchov. 
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Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Vsetín 2017 
 
Poradenská a konzultační činnost 
V roce 2017 bylo uskutečněno celkem 705 akcí, tj. 224 metodických návštěv, z toho 82 
jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo poskytnuto 481 konzultací.  Obslouženo bylo 76 
knihoven. 
Vykazované číselné údaje zahrnují metodické návštěvy v jednotlivých knihovnách, které byly 
zaměřeny na organizační záležitosti týkající se retrokonverze knihovních fondů, evidenci a 
zpracování knihovních fondů zakoupených z finančních prostředků provozovatelů knihoven, 
revizi a aktualizaci knihovních fondů, práci s výměnným fondem, vykazování výkonu 
regionálních funkcí, problematiku dotačního programu VISK 3, počítačové a interiérové 
vybavení knihoven, webové stránky, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v knihovnách a 
dalších činností dle potřeb jednotlivých knihoven. 
 
Statistika a vykazování knihovnických činností 
V lednu a únoru se zpracovávala celoroční statistika za předchozí rok, 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. 2017 a pololetí 2017 včetně komentářů se 
poskytují Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Za 1. pololetí roku 2017 proběhl sběr 
údajů o činnosti 47 neprofesionálních knihoven pro kontrolu jejich činnosti. 
  
Porady 
Bylo uspořádáno 5 porad pro knihovníky. Obslouženo bylo 39 knihoven a zúčastnilo se jich 
110 osob. Náplní porad bylo seznámení knihovníků s výsledky statistiky knihovnických činností, 
hodnocení výkonu regionálních funkcí, plnění standardu VKIS v knihovnách okresu Vsetín, 
vykazování knihovnických výkonů regionálních služeb, VISK 3, 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 knihovnice Rožnova pod Radhoštěm pro 
neprofesionální knihovníky svého střediska.  
 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 
Pomoc byla poskytnuta 25 knihovnám. Bylo zrevidováno 50 349 knihovních jednotek ve 12 
knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného plánu revizí na aktuální rok. Ve 25 knihovnách 
byla provedena aktualizace knihovního fondu. Zaktualizováno bylo  
79 437 knihovních jednotek. Vyřazeno bylo 9 862 knihovních jednotek v 18 knihovnách. 
Revize se uskutečnila v knihovnách – Branky, Krhová, Poličná (středisko Valašské Meziříčí), 
Huslenky, Seninka, Zděchov (středisko Vsetín), Dolní Bečva, Hutisko-Solanec, Vidče, Vigantice  
(středisko Rožnov pod Radhoštěm), Lidečko, Valašská Senice (středisko Horní Lideč) 

 
Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí 
Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2017 nakoupeno do 39 knihoven 1 758 knih. Nákup 
knih ve většině případů provádí knihovníci obsluhovaných knihoven ve spolupráci s 
pracovnicemi střediskových knihoven. 



 

  45 

Zpracováno bylo 4 432 knihovních jednotek pro 46 knihoven.  
Vykázané číselné hodnoty zahrnují: evidenci v přírůstkových seznamech v elektronické i 
klasické tištěné 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. 2016 byl 28 510 knihovních jednotek (KJ). 
Stav výměnného fondu v MVK ke dni 31. 12. 2017 byl 30 530 KJ. 
Přírůstek v roce 2017, ke dni 31. 12. 2017 činil 2 090 KJ.  
Vyřazeno bylo 70 KJ. 
V roce 2017 obdržely knihovny celkem 3 výměnné soubory knih. 14 knihoven ještě  obdrželo 
soubory mluveného slova na CD nosičích. Všechny soubory jsou knihovnám zapůjčeny na 
dobu 12 měsíců. Rozvezeno bylo celkem 217 výměnných souborů. Soubory knih obsahují cca 
100 až 140 KJ. V souborech s CD nosiči je kolem 35 titulů. Celkový počet svazků v těchto 
rozvezených souborech je 27 116.   

 
Knihovnický program – podpora automatizovaného systému 
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 76 obsloužených knihoven bylo najeto 4 501 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. 
 
Elektronické služby 
Automatizovaný knihovnický systém má celkem 69 knihoven z celkového počtu 77 knihoven 
(včetně MVK Vsetín). Editační www OPAC má 33 knihoven, z toho 1 pobočka obecní knihovny 
a 3 pobočky profi 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 
- vyřazení samoobslužného pultu (Selfcheck) z provozu  
- nákup tiskárny pro oddělení katalogizace 
- červen – zakoupen nový rekordér ke kamerovému systému 
- červenec – nákup dvou kopírek (mimořádná dotace města Vsetína) 
- říjen – zakoupeny dvě kopírky – do Informačního centra barevná A3 Canon, do K-klubu 

černobílá A3 Canon 
- listopad – zakoupen přenosný dataprojektor Epson  
- prosinec – zakoupeny 4 nové PC 
- v rámci přípravy na výměnu legitimací za čipové karty zakoupeno 10 ks čteček čipových 

karet a 7000 ks čipových karet 
- nákup 4 ks iPad tabletů 
 
Stav techniky k 30.12.2017 
Na hlavní budově a pobočkách v Luhu a Rokytnici provozujeme celkem 79 PC, z toho je 49 pro 
veřejnost, 27 pro služební účely a 3 servery. 
 
PC pro veřejnost 
Z celkového počtu 49 PC je 30 starších pěti let, na hranici použitelnosti je cca 5 kusů, 
na kterých běží ještě staré systémy Win XP a Win Vista. Dále je zde 10 ks PC z daru Klausovy 
nadace  - jejich stáří je neurčité, vzhledem ke komponentám a výkonu nejspíše z let 2009 – 
2010, v současné době začínají být poruchové. V roce 2012 bylo vyměněno všech 13 stanic  
v počítačové učebně, zůstaly zde však původní LCD panely, které byly pořízeny v roce 2005  
v rámci stěhování knihovny, začínají v nich odcházet zdroje napětí, zatím je to řešeno 
výměnou za stejné LCD z již vyřazených stanic. 
 
PC služební 
Pro služební účely – na půjčovnách, v katalogizaci, účtárně a ostatních administrativních 
prostorách je využíváno 27 stanic a 3 servery (z roku 2005 je využíván pro přístup na internet 
a služby s tím spojené, z roku 2010 – pořízen pro provoz SQL verze knihovního systému KpWin, 
nyní slouží pro síťové administrativní aplikace, v roce 2017 posloužil i jako náhradní server a 
server z roku 2014 pořízen při přechodu na systém Verbis – na podzim 2017 zde proběhla 
výměna 2 ze 3 zrcadlených disků. 
Největší část služebních je z roku 2014 (11 kusů), 14 stanic je starší 5 let. Kritické jsou zejména 
PC v K-klubu s Win XP z roku 2005, a PC na pultech v Rokytnici a v dětském oddělení na hlavní 
budově. 
 
Tiskárny a kopírky 
Nejstarší kusy jsou černobílé kopírky Minolta Bizhub z roku 2005, nyní v odděleních v Luhu a 
Rokytnici a barevná Minolta Bizhub c250. 
Ke kritickým patří multifunkční tiskárna Lexmark X560 v K-klubu z roku 2008. Pořád poskytuje 
kvalitní tisk, i když její provoz je poněkud nákladnější a kromě špatné dostupnosti tonerů už 
nelze sehnat další spotřební materiál – fuser a zobrazovací jednotka. 
Další jsou tiskárny v Informačním centru – HP 1200 (r. 2005) pro tisk lístků, a Lexmark t430  
(r. 2005) určená k tisku pro veřejnost, které už jsou na hranici použitelnosti. 
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Projekční technika 
Nejstarší jsou dataprojektory v PC učebně a v Luhu (přemístěn z přednáškového sálu) 
pořízené při stěhování do nové knihovny v roce 2006. 
V přednáškovém sále byl dataprojektor vyměněn za nový výkonnější v roce 2012, spolu  
s výměnou ozvučení – zesilovač a mixážní pult.  
Ve stejném roce byl pořízen také dataprojektor do Rokytnice, a v roce 2014 byl vyměněn 
dataprojektor v K-klubu, včetně instalace audiotechniky – zesilovač a rozvody  
k reproduktorům. 
 
Ostatní technika 
Záložní zdroje – některé jsou starší 10 let, nicméně jsou v relativně dobré kondici, pokud je 
ještě možná výměna baterie, v současné době je potřeba u cca 5 zařízení.  
V roce 2017 výměna rekordéru kamerového systému – je zde možnost připojit ještě dalších  
5 kamer. 
 

Public relations 
 
Média  / tiskoviny / internet / sociální sítě 
Spolupráce s RTV (Regionální televize), Český rozhlas, rádio Blaník 
Valašský deník 
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, Instagramu 
Drobný příležitostný tisk, letáky ke službám a nabídce knihovny 
Měsíční přehledy akcí 
Příspěvky do odborného tisku (Čtenář, Ikaros, Duha) 
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 
 
Web   
Knihovna používá své webové stánky jako jeden z efektivních komunikačních nástrojů se 
svými uživateli, proto je prioritou webu přehlednost a aktuálnost.  
Na hlavní stránce najdou uživatelé základní informace o knihovně spolu s odkazy do důležitých 
sekcí: O knihovně, Služby, Katalogy, Akce a odkaz na měsíční Zpravodaj knihovny.  
V roce 2017 navštívilo webovou stránku www.mvk.cz 24 404 uživatelů v počtu 53 620 návštěv, 
stránka byla zobrazena 140 235x. 
Nový web knihovny: Příprava nových webových stránek – firma Webtechgroup.cz – 
pokračování v roce 2018 
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Prezentace / exkurze / konzultace 
Dílna trenérů paměti – duben 2017 v MVK (H. Gajdušková) 
Olomouc – setkání knihoven regionu – prezentace aktivit MVK (K. Janošková) 
Prezentace trénování paměti – Klub seniorů Valašská Polanka (H. Gajdušková) 
Knihovny Slovinska (H. Gajdušková) 
v rámci exkurzí v MVK – návštěvy knihoven – např.  Exkurze pracovníků Městské knihovny 
Břeclav v MVK, exkurze v rámci Trenérské dílny (K. Janošková) 
exkurze pro školy (pracovníci K klubu a dětských knihoven) 
Stáže pracovníků MKP v MVK/ a opačně MVK v MKP 
 
Kampaně, festivaly, jednorázové akce 
- Kabelkový jarmark 
- Den zdraví 
- Knížky na koupaliště 
- Daruj krev s knihovnou 
- Den pro růžovou stužku 
- Venkovní akce – happening na Dolním náměstí – Kids v akci 
- Akce ve spolupráci, městské kampaně apod: 
- Knihovna se účastní celoměstských akcí – Dny bez aut, Den Země, Vsetínská noc, Dny fair 

trade, MAP – tyto akce doplňujeme venkovní čítárničkou, speciálním programem, 
výtvarnými aktivitami pro děti a mládež, výprodejem knih, ale také proběhlo odpoledne 
her s fair trade svačinkou apod.  

- Výprodej knih 
- Knihovnický květinový truhlík 
- Propagace celonárodních knihovnických akcí -Magnesia Litera, Řekni mi co čteš, Knížka 

pro prvňáčka, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven... 
- Výstavky 
- A další 
 
Semináře / akce pro knihovny 
Vzdělávací akce pro knihovny ČR 
„Hrátky s pamětí – trenérská dílna“ 
Termín konání: 25.-26.4.2017 
Pořadatelé: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – 
trenérů paměti, Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Česká společnost pro trénování paměti 
a mozkový jogging v Praze  
 
Vzdělávání, semináře pro knihovny okresu Vsetín 
Únor - setkání knihovníků Rožnovska  se vzdělávacím blokem pro neprofi knihovníky - 
Knihovní fond pod drobnohledem aneb mít či nemít? - Bc. R. Vinklerová, Knihovník za pultem - 
Bc. Z. Haplová,  o facebooku knihoven - I like LIKE - Bc. K. Švecová. (8 knihoven/11 účastníků) 
Březen - Setkání starostů a knihovníků, spojené s vyhodnocením nejlepších knihovníků roku 
2016. Součástí tohoto setkání byly přednášky - Veřejné knihovny a jejich prostor - PhDr. V. 
Richter, Národní knihovna ČR, Na co si dát pozor při vybavování obecních knihoven – PhDr. H. 
Gajdušková, MVK Vsetín, Knihovny okresu Vsetín v r. 2016 – Ing. V. Pelcová, MVK Vsetín - na 
příkladech ukázáno, jak prospějí ke zvýšení návštěvnosti a zájmu o knihovnu nejen 
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rekonstrukce, ale i drobné, nenákladné interiérové úpravy, péče o knihovní fond a aktivita při 
pořádání nejrůznějších akcí na podporu čtenářství (55 účastníků). 
Květen - seminář Inspirace z dětských oddělení MVK Vsetín nejen k BMČ – Bc. L. Holbíková, 
Bc. R.   Kindlová, Portál „Knihovny.cz“ – Mgr. M. Kovář, Standardy VKIS – Ing. V. Pelcová (13 
účastníků). 
Září - seminář Jak vytvářet prezentace pomocí nástroje PREZI – Mgr. J. Vaculíková, (17 
účastníků z 10 knihoven).  
Říjen - porada pro knihovníky v nových prostorách knihovny v Zubří, kde zazněl příspěvek 
PhDr. D. Riedlové na téma: Standard pro dobrý knihovní fond. Dále následovala exkurze po 
knihovnách v Hutisku – Solanci, Vidči, Viganticích, Stříteži nad Bečvou a ve Valašské Bystřici, 
při které si knihovníci prohlédli a seznámili se s činností knihoven, které prošly v poslední době 
rekonstrukcí (25 účastníků z 12 knihoven).  
Listopad - Bookstart – MgA. M. Goláňová, Statistické vykazování – Ing. V. Pelcová, Činnost 
knihovny Nový Hrozenkov, využití dotačních programů – Ing. H. Pekárková (13 účastníků z 5 
knihoven). 
 
Ediční činnost  
Neperiodické publikace  
Výroční zpráva 2016 (978-80-87991-07-7) náklad 50 
O poklad strýca Juráša 2016/2017 – Sborník dětských literárních a výtvarných prací okresu 
Vsetín (978-80-87991-06-0) 
Periodický tisk 
Zpravodaj – Magazín knihovny (1x měsíčně 350 ks) 
El. dokumenty včetně internetu: 3 
Výroční zpráva 
Zpravodaj 
Nabídka školám 
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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, MAP, Agentura pro sociální začleňování atd.) 
- Účast na kulatých stolech NK – nový katalog prací, zaměstnavatelská sekce  SKIP (H. 

Gajdušková, D. Divínová) 
V roce 2017 knihovna spolupracuje: 
s veřejnou správou – MěÚ Vsetín, KÚ Zlín (Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor kultury), 
obecní úřady okresu Vsetín, MK ČR a další 
s institucemi – Dům kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, Vsetínská nemocnice, Městská 
policie, Policie ČR, Vsetínská sportovní a.s. aj. 
s komerční sférou – Cestovní kancelář VSACAN TOUR, klub Tři opice, Austin Detonator, Synot, 
p. Sloupenský 
s 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,  
Pěvecký sbor MG Vsetín, studenti MG Vsetín (ROOST), MŠ, ZŠ, SŠ, Charita, Diakonie a církve, 
ČMOS, Onko klub, Svaz spisovatelů 
a s knihovnami různého zaměření i velikosti v celé České republice. 
 
Turistické informační centrum Vsetín spolupracuje s: 
MěÚ Vsetín – odbor kultury a cestovního ruchu 
turistickými informačními centry celé ČR 
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
Českou centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism 
Asociací 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: Valašský deník, Vsetínské noviny, Český rozhlas, Regionální televize a další 
 
Poskytování prostor ke vzdělávání – Diakonie ČCE Vsetín, ÚP, Sbor Církve bratrské ve Vsetíně, 
VKCI a další, studenti ROOST 

 
Organizační a řídící činnost  
Poradenská a konzultační činnost 
poradenská a konzultační činnost MVK: 679 akcí (tj. 2x měsíčně porady vedení, 1x měsíčně 
porady služeb, 4x ročně porady knihoven okresu Vsetín, nepravidelné provozní, projektové a 
organizační porady dílčího charakteru + osobní a telefonické konzultace). 
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Individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření převážného počtu 
návštěv: jednání s městskými a obecními úřady a knihovnami, konzultace ohledně rozpočtu a 
rozpočtových opatření, 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. 
 
Členství v odborných orgánech a komisích 
Daniela Divínová – členka dozorčí komise celostátního výboru SKIP 
Helena Gajdušková – členka výkonného výboru SKIP 
Kateřina Janošková – členka regionálního výboru SKIP Velká Morava 
Ludmila Holbíková – členka hodnotíci komise Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. stolení 
Lucie Strbačková – členka sekce „handicapovaní“ SKIP 
Helena Gajdušková předsedkyně komise MKČR – celostátní soutěž Knihovna roku 2015-2017 
Účast ve strategickém rámci MAP (účast v pracovních skupinách) – K. Janošková, H. 
Gajdušková 
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (účast v pracovních skupinách) – K. 
Janošková, H. Gajdušková 
Helena Gajdušková – členka kulturní komise města Vsetína 
Ocenění: 
Medaile Zdeňka Václava Tobolky za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví (Sdružení 
knihoven ČR) 2017 (Helena Gajdušková) 
 

Kontroly 
1. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení pracovního lékařství 
- kontrola provedená dne 01.02.2017 a 03.05.2017 
- kontrola pracoviště poskytovatelem pracovnělékařských služeb  
- kontrolní orgán shledal určité nedostatky v ergonomii a v nevyhovujícím zázemí 

pracovníků, které specifikoval v Záznamu z prohlídky pracoviště, zřizovatel byl se 
závěry seznámen  

 
2. Jitka Novosadová – BOZP a PO 
- kontrola provedená dne 10.04.2017 
- 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, prostředky pro poskytování první 
pomoci a školení první pomoci..) 

- kontrolní orgán závěrem stanovil, že nebyly shledány závady na pracovištích a že 
pracovně lékařské služby jsou prováděny dle platných právních předpisů   

 
 
3.  Město Vsetín, útvar interního auditu 
-  kontrola provedená dne 10.07.2017 
- veřejnosprávní kontrola zaměřená na ověření správnosti uveřejňování  
     dokumentů podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti  
     některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
- kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná  
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      nápravná opatření 
 
4.  Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín  
-  kontrola provedená dne 03.11.2017 
- kontrola zaměřená na výkon a vykazování regionálních funkcí v Masarykově 
     veřejné knihovně v r. 2017  
     (kontrola objednávek knihovnických služeb, kontrola vykazování výkonu  
     regionálních funkcí, kontrola probíhajících revizí knihovních fondů, organizace  
     výměnných souborů, kontrola stavu retrokonverzí knihovních fondů a on-line  
     katalogů knihoven okresu Vsetín, kontrola vybraných knihoven střediska Horní  
     Lideč) 
-    kontrolní orgán neshledal žádné nedostatky či pochybení a neudělil žádná  
     nápravná opatření, zároveň konstatoval, že při výkonu a vykazování  
     regionálních služeb v okrese Vsetín jsou standardy regionálních funkcí  
     naplňovány 

 
Personální agenda  
Počet pracovníků k 31.12.2017: 27 pracovníků + 3 pracovnice na RD 
 
Zaměstnanci 
Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené 2017 
Křenková Martina, Bc.    pokračování 
Baďurová Veronika, DiS.   pokračování 
Tvarůžková Jana   pokračování 
 
Nástup do pracovního poměru: 
Kašparová Petra, MgA    13.11.2017 
 
Zaměstnanci ke dni 31.12.2017
Divínová Daniela, Ing. 
Gajdušková Helena, PhDr. 
Galda Vítězslav 
Goláňová Magda, MgA. 
Haplová Zdenka, Bc. 
Holbíková Ludmila, Bc. 
Hošek Otakar 
Janošková Kateřina, Mgr. 
Kašparová Petra, MgA   
Kindlová Romana, Bc.  
Klodová Věra 
Kovář Antonín 
Kovář Michal, Mgr. 
Kubík Martin 
Malá Hana 
Panovcová Pavlína 
Pelcová Věra, Ing. 
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Pišťák Bedřich, Bc. 
Riedlová Dana, PhDr. 
Románková Petra, Bc. 
Sochora Jaroslav 
Strbačková Lucie, DiS.   
Švecová Karolína, Bc. 
Vaculíková Jana Mgr. 
Turpišová Radka 
Zajíčková Irma 
 
Praktikanti a dobrovolníci  
 
Praktikanti 
Natálie Mlčochová 
Střední odborná škola Luhačovice 
Místo praxe: služby, katalog, pobočka Rokytnice 
21. – 30.3.2017, 60 hodin  
 
Markéta Srbová 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 
Místo praxe: služby, katalog + ekonomické oddělení, TIC 
15. - 26. 5. 2017, 60 hodin 
  
Chrástecká Adéla 
Střední škola Kostka s.r.o., Vsetín 
Místo praxe: služby, TIC 
22.  - 26. 5. 2017, 30 hodin  
 
Jonášová Jana 
Střední škola Kostka s.r.o., Vsetín 
Místo praxe: služby, katalog, TIC  
22.  - 26. 5. 2017, 30 hodin  
 
Kašparová Markéta 
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí 
Místo praxe: služby, TIC 
2. – 13. 10. 2017, 60 hodin 
 
Hříbková Kamila 
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí 
Místo praxe: služby, TIC 
2. – 13. 10. 2017, 60 hodin 
 
Dobrovolníci  
Vykonávání dobrovolné práce : 
Marie Hořáková – oddělení katalogizace 
15. 10. 2006 - dosud 
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Jiří Zbránek – čtení v MŠ      
03. 4. 2012 – dosud 
Viera Kovářová 
prosinec 2014 – dosud  
 
Vzdělávání pracovníků  
Vybrané vzdělávací akce v MVK 
- školení BOZP – vzdělávání proběhlo v MVK Vsetín 
- kurz angličtiny  
- 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 
- 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 se pravidelně účastní Knižního veletrhu v Praze, absolvovali vzdělávací semináře 
– Současná americká literatura, Současná slovenská literatura, NASIV, konference 
Knihovny současnosti, Multikulturní kompetence 

- Pracovníci Informačního centra se účastní veletrhů cestovního ruchu. 
- Pracovníci ekonomického oddělení se pravidelně účastní školení s ekonomickým 

zaměřením. 
- Exkurze 8 pracovnic MVK Vsetín v knihovně v Žilině (organizoval SKIP VM) 
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Hospodaření a provoz 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín konsolidovala v roce 2017 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. 2017     
 
 
                                                                                                          

Dotace, příspěvky a dary 2017                                                                      Kč 

Město Vsetín  
- Neinvestiční příspěvek na provoz 
- Investiční příspěvek (služební vozidlo + kopírovací stroje) 

13 403 758,00 
599 930,00 

Zlínský kraj  
Neinvestiční příspěvek na regionální funkce knihoven 
Smlouva D/0005/2017/KUL o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ze dne 
16.01.2017 a Dodatek č. 1 ze dne 3.10.2017 

2 356 000,00 

Ministerstvo kultury  

Knihovna 21. století, UZ 34070 
„O poklad strýca Juráša – Můj domov, moje město, můj 
svět –okresní kolo“ (Rozhodnutí č.j. 3-011/MK-S 
1979/2017 OULK) 
 

13 000,00 

Knihovna 21. století, UZ 34070 
„Knihovna bez bariér XV“ 
(Rozhodnutí č.j. 2-008/MK-S 1948/2017 OULK) 

12 000,00 

Knihovna 21. století, UZ 34070 
„Knihovna pro všechny“ 
(Rozhodnutí č.j. 2-008/MK-S 1981/2017 OULK) 
 

15 000,00 

Kulturní aktivity ZPO a seniorů, UZ 34070 
„Akademie seniorů a zrakově handicapovaných III“ 
(Rozhodnutí č.j. 50-12778/2015-ZPO/ORNK) 
 

24 000,00 

Kulturní aktivity ZPO a seniorů, UZ 34070 
„Dny seniorů III“ 
(Rozhodnutí č.j. 42-11846/2016-ZPO/ORNK) 
 

16 000,00 

VISK 9, UZ 34053 
„Harmonizace národních autorit s lokálními 
autoritami MVK Vsetín a kontrola duplicit národních 
a lokálních autorit“ 
(Rozhodnutí č.j. 18435/2017 OULK-OLK) 

18 000,00 
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Fond Zlínského kraje  
Program na podporu kulturních aktivit 
„Literární jaro ve Vsetíně 2017“ 
(Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 1.12.2016) 

40 000,00 

Státní fond kultury České republiky  
„Literární jaro ve Vsetíně 2017 
(Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 1.12.2016) 

65 000,00 

Národní knihovna České republiky  
„Pilotní projekt zavádění interkulturních služeb 
v Masarykově veřejné knihovně Vsetín  
(Smlouva o spolupráci ze dne 2.6.2017) 

57 000,00 

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření MK ČR  
- Česká knihovna 
- Cizojazyčná literatura 

11 630,00 
41 173,00 

Dar   
p. Sloupenský – neúčelový dar na podporu hlavní činnosti 
MVK 

15 000,00 

Austin Detonator a.s. – účelový dar na podporu 
„čtenářské třídy“ 

5 000,00 

Nadace SYNOT 
Účelový dar na tisk publikace Valašský komiks - 
Velkokarlovicko 

15 000,00 
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Provoz – MVK Vsetín 
- 01/17 – oprava vstupních bran (Kč 1 196,00)  
- 01/17 – oprava klimatizace v serverovně (Kč 2 420,00) 
- 02/17 – oprava služebního vozidla Caddy Life (Kč 5 819,00) 
- 03/17 – oprava služebního vozidla Caddy Life (Kč 12 233,00) 
- 05/17 – servis venkovního stanu (Kč 4 296,00) 
- 05/17 – oprava stolu v TIC (Kč 1 573,00) 
- 05/17 – revize hasících přístrojů (Kč 3 450,00) 
- 05/17 – jarní servis VZT a klimatizace  (Kč 20 800,00) 
- 06/17 – oprava datových zásuvek (Kč 1 010,00) 
- 06/17 – oprava klimatizace v serverovně (Kč 5 750,00) 
 
- 06/17 – oprava EZS (Kč 1 416,00) 
- 06/17 – oprava dataprojektoru a kopírky (Kč 7 039,00) 
- 07/17 – oprava kopírky (Kč 1 392,00) 
- 08/17 – oprava klavíru (Kč 2 500,00) 
- 09/17 – oprava podlahoviny - centrální půjčovna (Kč 4 838,00) 
- 09/17 – podzimní servis VZT a klimatizace (Kč 20 800,00) 
- 07/17 – oprava kopírky (Kč 1 392,00) 
- 10/17 – oprava dataprojektoru (Kč 3 521,00) 
- 12/17 – čištění koberců a čalouněného nábytku (Kč 23 723,00) 
- 12/17 – oprava knižních regálů a nábytku (Kč 19 352,00) 
 
 
 

Nákupy MVK Vsetín 2017                                                                                   Kč 
 
 
dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000,00) 
(služební vozidlo Caddy Maxi, 2 ks kopírovacích strojů) 

732 682,00 

dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000,00) 0 
drobný hmotný majetek (500,00 – 40 000,00 Kč) 
(tiskárna, kopírka, CD přehrávač, Airbrush kompresor, 
skartovačka, mobilní telefon, kamerový systém, UPC, 
skartovačka, dataprojektor, tablety, tiskárny, čtečky DUALi, 
sčítač návštěvnosti, PC aj.) 367 419,00 
drobný nehmotný majetek (500,00 – 60 000,00 Kč) 
( SQL verze účetního programu GORDIC) 
 

26 396,00   
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Hospodářský výsledek roku 2017 
 

Náklady celkem       17 356 459,81 

1. Osobní náklady   10 728 488,43 
  Mzdové náklady 7 796 690,00   
  Zákonné soc. a zdrav. pojištění 2 558 484,00   
  Zákonné soc. náklady  373 314,43   

2. Materiál, energie, prod. zboží   3 627 510,55 
  Materiál    2 294 405,69   
  Prodané zboží 142 975,28   
  Energie   1 190 129,58   

3. Služby     2 208 089,69 
  Opravy a udržování  177 067,90   
  Cestovné   143 684,89   
  Náklady na reprezentaci 21 873,75   
  Služby ostatní / vč. VČ / 1 865 463,15   

4. Jiné ostatní náklady   594 613,14 
  Drobný hmotný a nehmotný majetek 393 815,15   
  Ostatní náklady z činnosti 200 797,99   
  Finanční náklady 0   

5. Odpisy DHM a DNM      197 758,00 

Příjmy celkem     17 433 842,54 

1. Provozní dotace   16 027 758,00 

  Dotace MěÚ   13 403 758,00   
  Dotace na RF 2 356 000,00   
 Příspěvek ÚP  0  
  Granty, projekty   268 000,00   
      z toho : MK ČR 228 000,00   
    Zlínský kraj 40 000,00   

2. Vlastní činnost   1 406 084,54 

  Tržby z vlastní činnosti   1 101 343,06   
      z toho : Zápisné 388 890,00   
    Upomínky, ztráty, MVS 154 493,00   
    Kopírování 35 672,00   
    Prodej TIC 207 959,00   
    Kurzy pro veřejnost 117 239,00   
    Ostatní 197 090,06   
  Zúčtování fondů + ost. výnosy 158 833,00   
  Vedlejší činnost   145 612,00   
  Úroky  296,48   

Hospodářský výsledek   77 382,73 
 
 
     

Stav majetku v pořizovacích cenách k 31.12.2017 dle jednol. majetk. účtů:     
  dlouhodobý hmotný majetek  4 055 221,00 

  drobný douhodobý hmotný majetek  7 503 280,61 
  dlouhodobý nehmotný majetek  983 542,00 

  drobný douhodobý nehmotný majetek  596 237,65 
  umělecké předměty  132 950,00 
Celkem     13 271 231,26 
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Závěr 
 
Rok 2017 byl rokem řady aktivit, nových nápadů, podpory čtení a práce s knihovním fondem. 
Knihovna v rámci svých možností plní roli komunitního vzdělávacího a společenského centra 
regionu – a to stále více i ve vztahu k různým ohroženým sociálním skupinám. Je za to dobře 
hodnocena jak ze strany vsetínské veřejnosti, tak i mezi kolegy knihovníky z jiných knihoven. 
Přesto však by bylo záhodno, aby v rozvoji a nabídce svých služeb mohla více akceptovat 
moderní trendy a potřeby i požadavky čtenářů – nejen číst, ale číst s kávou – (zřízení kavárny 
je stále jedním z nesplněných snů knihovny). Řešením by bylo zřídit místo učebny kavárnu a 
učebnu přestěhovat do náhradních prostor.  
 
Dalším problémem je nedostatečné prostorové zázemí pracovníků, (k jehož výraznému 
omezení došlo v roce 2013, kdy na úkor 4 kanceláří byla zřízena dětská knihovna a náhradní 
kancelář jsme dostali jen jednu), které ve své zprávě kritizovala v roce 2017 i kontrola ze 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, oddělení pracovního lékařství. Přesto, že byl 
zřizovatel se závěry seznámen, k nápravě zatím nedošlo.  
 
Stále více se projevuje také to, že knihovna se do budovy na Dolním náměstí přestěhovala již 
před 12 lety a mnoho věcí i přes pečlivou a pravidelnou údržbu zkrátka dosluhuje, a to 
zejména cokoliv spojeného s výpočetní technikou, zabezpečením, klimatizací. Na údržbu a 
opravy je nutno vynakládat stále větší částky, v rozpočtu knihovny však jsou tyto možnosti 
dosti omezené. Velmi výrazně nám chybí zejména peníze na odpisy, které každoročně v plné 
výši odvádíme zpět do městské pokladny. V letošním roce se sice podařilo díky dotaci z města 
koupit nové auto a nahradit dvě velké kopírky, (které nám věrně sloužily již od roku 2006 a 
které nám vypadly během prázdnin),  za což jsme opravdu hodně vděčni, ale na další investice 
a větší opravy nebo rozvojové záměry už peníze chybí.  
 
Přes všechna tato negativa a omezení je knihovna stále krásná, veřejností vnímaná  pozitivně 
a nastavená na poskytování kvalitních služeb. Její krédo, které jsme si společně stanovili, a 
které  zní: „Důvěryhodnost, otevřenost, spokojenost všech obyvatel, zachování kvality 
tradičních funkcí knihovny (výpůjční a informační), knihovna má být srdcem komunity, místem 
setkávání, vzdělávání, podpory čtenářství a kreativity. Má být otevřena novinkám,“ je stále 
aktuální a stále nás vybízí k tomu, abychom své služby zlepšovali a přizpůsobovali potřebám 
vsetínské veřejnosti, a to tak, abychom mohli postupně naplňovat vizi formulovanou ve 
Strategii rozvoje knihoven České republiky:  
Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, 
kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez 
ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně 
požadovanou kvalitní službu“. 
 
 
Výroční zprávu zpracovali: Daniela Divínová, Dana Riedlová, Michal Kovář, Věra Pelcová, 
Magda Goláňová, Kateřina Janošková a Helena Gajdušková. 
 
 
 
 


