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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2018 
 

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 
 

1)   UŽIVATELÉ  

 1.371 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok. 

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 16.705 návštěvníků. 
Tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích.   

Konkrétně 12.449 zájemců o knihovní dokumenty, 611 uživatelů veřejného internetu,  

3.309 hostů kulturních akcí a 336 hostů vzdělávacích akcí. 

K návštěvníkům akcí náleželo zejména 885 ctitelů výtvarného umění, 250 adeptů čarodějnictví, 

24 hráček dámského kvízu, 31 účastníků rozcviček paměti, 35 aktérů recitační soutěže, 

646 účastníků tematických besed, 333 návštěvníků divadla, 27 žáků na zahradním programu, 

549 hlasujících, 55 výzvařů, nebo na 300 fanoušků interaktivních nástěnek … 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 457 žadatelů o informaci,  

7.018 vstupujících do elektronického katalogu a  

3.239 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 10.714 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 6.809 návštěv webu. 

To navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 34.228. 

 Odesláno čtenářům 796 upomínek. 
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá. 
 

Uživatelé bez MK 1. pololetí 2016 1. pololetí 2017 1. pololetí 2018 

registrovaní uživatelé 786 1.378 1.371 

návštěvníci celkem 34.619 39.234 34.228 

     fyzické návštěvy 15.352 17.587 16.705 

     virtuální návštěvy 19.267 21.647 17.523 

  

 

 

 

 
 

výstava Běžný život v 15. století  

 



2)  VÝPŮJČKY 

 Vypůjčeno bylo celkem 34.058 titulů knih a periodik. 

V půjčovně pro dospělé 22.366 krásná a 2.135 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 5.115 krásná a 448 naučná literatura. 

Ze všech výpůjček tvořila periodika 3.113 titulů. 

Zavedeny výpůjčky CD s mluveným slovem a společenských her 881 titulů. 
Ani tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích. 

 Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 7.231 výpůjček. 

 Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 3.008 titulů. 

 Knižní donáškovou službou bylo třem čtenářkám poskytnuto 17 výpůjček. 

 Službou biblioboxu se vrátilo se tak celkem 1.255 výpůjček. 

 Vyřízeno 3.474 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik. 
 

výpůjčky bez MK 1. pololetí 2016 1. pololetí 2017 1. pololetí 2018 

výpůjčky celkem 39.735 38.403 34.058 

     výpůjčky dospělí 29.116 26.993 24.501 

     výpůjčky děti 5.922 6.736 5.563 

     výpůjčky tisk + CD 4.091+606 3.978+696 3.113+881 
 

 Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Císařova hvězda Hany Whitton (půjčena 15x),  

o druhé místo se dělí Dvacet deka lásky Simony Monyové a Krev na sněhu Jo Nesbö (každá 14x). 

Nejpůjčovanější dětskou beletrií je Úžasný deník 4 Liz Pichon (9x),  

na druhém místě dva díly Deníku malého poseroutky Kinney a Hrozivě přátelští duchové King (8x).  

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Tina (150x), Svět motorů (141x), Reflex a Květy (140x). 

Mezi dětskými periodiky vítězí Koně a hříbata (38x), Čtyřlístek (27x), ABC (16x). 

Zvukové knihy pro dospělé ovládla CD Medisonské mosty a Zvěrolékař a psí historky (4x). 

Dětská CD nabídla 1. příčku Čtyřlístku ve službách krále a Letopisům Narnie (5x). 

Prim mezi společenskými hrami hrály Tučňáci na ledu, Ubongo, Únikovka a Albi tužka (5x). 

 

3)  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 611 návštěv. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 6.809 návštěv. 

 Elektronický katalog Tritius zaznamenal  

z prostoru knihovny 769 vstupů a mimo knihovnu 7.018 vstupů. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Tritius nezapsal 

z prostoru knihovny žádný vstup a mimo knihovnu 3.239 vstupů. 

 On-line informační služba představuje zodpovězených 457 dotazů. 

 Elektronické služby byly celkem využity v 18.877 případech. 
 

Elektronické služby 1. pololetí 2016 1. pololetí 2017 1. pololetí 2018 

služby celkem 22.290 24.495 18.446 

     veřejný internet 754 728 611 

     web knihovny 7.485 7.919 6.809 

     on-line katalog 10.229 11.758 7.787 

     výpůjční protokol 3.691 4.090 3.239 

 

4)  MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 4 požadavky. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 27 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 4 a vypůjčili si 27 titulů. 

 

5)  VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Zpracováno 5 bibliografií. 
Bibliografie letos vycházejí z jednotné myšlenky „Jména v knihách“. 



6)  KULTURNÍ AKCE 

 Výstavu rekonstrukčních historických kostýmů Běžný život v 15. století si prohlédlo 85 lidí. 

 Výstavu studentů Gymnázia VM vedených E. Kočí Valovou Horror vacui vidělo 76 lidí. 

 Výstava žáků Výtvarného oboru ZUŠ VM pod vedením J. Štursové Na zahradě přilákala 266 lidí. 

 Výstavu žáků Výtvarného oboru ZUŠ VM vedeného D. Masnicovou O městě navštívilo 158 lidí. 

 Výstavka soutěžních prací děl dětí od 2 do 5 let Zvířata upoutala v hlavní chodbě 300 čtenářů. 

Provozován tam malý výstavní prostor umožňující bezprostřední kontakt s návštěvníky půjčoven. 

 Všech 5 výstav vidělo 885 diváků. 

 Uspořádáno bylo dalších 32 námi lektorovaných besed pro 646 posluchačů. 

Pětkrát zaznělo Tehdá Kateřiny Balounové a rovněž Abeceda Lucie Kučerové,  

čtyřikrát Mrtvá? Živá?, třikrát Banka i Zlatý křížek a O Jazýčku vše Ivany Vaňkové, 

dvakrát přednesla KB Komiks a též dvakrát LK Cestovatele Bloudila a Večerníčky z knížky. 

Jednou se děti setkaly s Macourkovinami a povídáním O koťátku oboje KB. 

Jednou se seznámily s Robotem Robem v podání dvou lektorek KB a LK. 

Šlo o děti ze ZŠ Radostín n/O 9x, ZŠ Školní VM 6x, ZŠ Sokolovská VM 4x, ZŠ Lhotky 3x,  

ZŠ Oslavická VM 2x, dále 1x z Březejce, MŠ a ZŠ Dolní Heřmanice, MŠ Hodov, ZŠ Mostiště, 

ZŠ Netín, ZŠ Pavlínov, MŠ Sokolovská VM, ZŠ Tasov. 

 Odehráno 16 divadelních představení pro 333 dětí. 
Tradiční příběh o pejskovi a kočičce, kteří si dělali dort, okořenily zcela netradiční aktivity, 

do nichž se diváci z MŠ Sokolovská VM s chutí zapojili. 

Ovšem hitem se stalo 15x hrané alternativní představení O perníkové chaloupce. 

Užili si ho děti z MŠ Sokolovská VM 5x, MŠ Oslavická VM 4x, ZŠ Školní 2x, MŠ Čechova VM 1x, 

MŠ Dobrá Voda 1x, MŠ Sportovní VM 1x, ZŠ a PŠ VM 1x a překvapivě i MŠ Lentilka Brno 1x. 

Pohádkou provází stále řádně zmatený Kašpárek, ale děj posunují svým hlasováním diváci sami. 

Největší ohlas má ochutnávka žabího hlenu, ale zrovna tak úspěšný je i trénink šplhání na strom. 

Nejstrašidelnější je stínohra života v nočním lese, která vyžaduje absolutní tmu v divadle. 

 Besedy, divadýlka i zahradní programy probíhají vždy výhradně pro jednotlivé třídní kolektivy. 

Je tomu tak z důvodu zajištění maximálního interaktivního zapojení všech žáků do programu, 

což je vždy účinnější při dosahování výchovně vzdělávacích cílů než pasivní davové představení. 

 Uspořádány 2 programy v zahradě pro 52 dětí. 

V prvním případě šlo o program ZA – HRA – DA zaměřený na historické regionální kolektivní hry. 

Ve druhém o speciálně připravené Liščí dovádění pro děti z MŠ Lentilka Brno. 

 Uspořádali jsme tradičně výtvarnou soutěž pro děti od 2 do 5 let, tentokráte na téma Zvířata. 

 Hostili jsme krajské kolo recitační soutěže ZŠ a PŠ Já a básnička. 

 Přivítali jsme žáky ZŠ a PŠ VM na čarodějnické opékání špekáčků. 

 Opět jsme se zapojili do městské akce Pálení čarodějnic. 

Ježibaby jako druh, jak známo, vymírají a nutně potřebují dorost. 

Uspořádaly proto pro zhruba 250 dětí první kolo výběrového řízení na uvolňované pozice. 

Tentokrát ověřovaly předpoklady ke kouzlení, příště, v druhém kole, dojde na fyzické testy. 

Předem si vyzkoušely neuvěřitelné množství chemických a fyzikálních pokusů pro malé děti. 

Vybrat z nich bezpečné, spolehlivě fungující a v daných podmínkách realizovatelné byl oříšek. 

Sestry Knihomilné zodpovědně přizvaly sestřenici Hnátu a také tchýni Babu Jagu. 

Houkalka si připravila pokus Peprný pepř, Hadimorka Kulatou kaši, Vrápenka Celé kyselé, 

Arachnea Klamné klamy, Čičimůra Rozpíchaný pytlík a Hnáta Žíznivou svíčku. 

Každá čarodějnice naučila dítě své zaklínadlo, bez kterého by se dílo nezdařilo. 

Všechny rozdávaly za zdárné absolvování zkoušky svítící náramek. Ty poté krásně zářily nocí! 

Baba Jaga po vysilujícím boji rozdávala něco malého a sladkého na obalení nervů.  

A jediná nekostýmovaná kolegyně měla co dělat, aby stihla donášet další rekvizity a pamlsky. 

Jako obvykle nám velmi záleželo na stylových pomůckách i provedení. 

 

Dobrý den, chtěla bych Vás všechny „báby Knihomilné“ pochválit za super přípravu soutěží na 

pálení čarodějnic na Fajtově kopci. Dcerka Nina s tatínkem byli naprosto uneseni, partner byl mile 

překvapen, jak precizně jste měly soutěže, vzhled a závěrečné odměny připravené. Moc děkujeme… 

 
e-mail maminky adeptky na čarodějnici ze dne 18. 5. 2018 



7)   VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Většina letošních aktivit je spojena myšlenkou „Jména v knihách“. 

  Pro každou se volí jiná křestní jména i příjmení a je jim různými způsoby věnována pozornost. 

 Nástěnky nezapomínají zmínit původ všech čtyř volených křestních jmen.  

 Bibliografie nevěnují pozornost jen autorům, ale i postavám z jejich děl. 

 Výstavky v půjčovně pro dospělé k bibliografiím neodmyslitelně patří. 

Výhodou vytváření tematických kolekcí knih je vždy rychlé rozebrání čtenáři. 

 Žebříčky v půjčovně pro děti fungují na čelech regálů rovněž k vyzdvižení zajímavých titulů. 

Tentokrát právě ony vybočují a váže je každý měsíc nové téma: 

Strašidla, Láska, Mláďata, Čarodějnice, Matky a Příroda. 

 Děti zaujalo hlasování, do kterého se měsíčně zapojí průměrně 92 robátek. 

Na skleněné výplni schodiště na galerii jim klademe otázku: Kdo nemá tento měsíc svátek?  

Otiskem razítka volí jedno z nabízené trojice křestních jmen. 

 Úspěch sklízí také v dětském nová výzva Sestav slovo. 

Nenásilnou formou hry upozorňujeme na knihovnické značení a řazení knih v regálech. 

 Tradičního zimního dámského kvízu na téma Ženy českých králů a prezidentů se zúčastnilo 24 dam. 

 Hra nazvaná K čemu ta čítárna? nenásilně seznamovala soutěžící s fungováním této půjčovny. 

Bojovali o společenské hry Padající opičky získané sponzorsky od výrobce. 

 Uspořádána byla také akce Rozcvička paměti. 

Ředitelka se stala složením zkoušek certifikovanou trenérkou paměti  

a členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. 

O první akci zaměřenou na péči o paměť byl takový zájem, že byly naplněny dva termíny. 

 Novinkou je také akce Rande naslepo. 

Jde o to, nabídnout zájemcům i jinou četbu, než si obvykle sami vybírají. 

Hra má jednoduchý princip zapůjčení neprůhledně zabalené knihy.  

Teprve doma se čtenář seznámí s hrdiny, kteří mu budou dělat společnost. 

 

8)  SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 Poskytovány odborné služby pobočce: Místní knihovně Mostiště. 

 Zkatalogizováno pro MK 135 přírůstků většinou přelokací ze zrušených poboček. 

 Nebyly vyřazovány úbytky. 

 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 2 časopisů, z toho jeden titul v remitendách. 

 Sestaveno 10 výměnných souborů. Zapůjčilo si úhrnem 146 svazků. 

 Zrušeny k 31. 12. 2017 pobočky MK Lhotky a MK Olší nad Oslavou. 

Vedly k tomu dlouhodobé problémy s nízkým počtem čtenářů a výpůjček, 

zrovna jako zpřísnění legislativy v oblastech personální, GDPR i BOZP a PO. 

Nebyl bohužel přijat návrh provozování bibliovozu pro uchování služeb knihovny. 

 Knižní fond obou zrušených poboček byl svezen do městské knihovny. 

Probíhá přelokace knih do fondu městské knihovny a zbývající místní knihovny. 

 Uskutečněny 3 metodické návštěvy poboček. 

 Ředitelka přednesla přednášku Známá neznámá Františka Stránecká, Obrázky ze života 

v Moravské zemské knihovně Brno v rámci cyklu Oči Brna. 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, paní Vaňková, vidím, že to máte uchopeno přesně podle našich představ. 

Udělali jsme dobře, že jsme se na Vás obrátili. Moc se na program těšíme.  

S tou zahradou na vyběhnutí a svačinu jste měla moc dobrý nápad. Zejména ty pohybové liščí hry. 

 
e-mail paní učitelky z MŠ Lentilka Lužánky Brno ze dne 2. 5. 2018 ještě před akcí 



9)  PREZENTACE INSTITUCE 

 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek. 

Na jaře se líbily voňavé dekorace z živých květů. 

Létem proplouváme opět s loděmi, které mají na plachtách výzvu Vzhůru za dobrodružstvím!  

 Využívány prezentace na plochých obrazovkách radnice i vyhlášení městským rozhlasem. 

 Obměňovány vývěsky před budovou i nástěnky ve vstupní chodbě. 

 Aktualizovány informace ve vývěskách, nástěnkách, dveřích i regálech. 

 Užívány též vývěsky před objekty Jupiter-clubu a NEKA. 

 Aktualizovány a průběžně upravovány internetové stránky instituce. 

 Užívána schránka důvěry sloužící k vyjádření kladných i záporných připomínek. 

 Půjčovány deštníky s mottem knihovny. 

 Oceňovány dioptrické brýle na čtení k půjčování zapomnětlivým dospělým návštěvníkům. 

 Poskytovány čtenářům k odnesení většího počtu výpůjček igelitové tašky s naším mottem. 

 K prezentaci slouží také naše první originální a zcela autorská desková hra Do knihovny! 

Udělala radost čtenářům, kteří často navštěvují naši půjčovnu společenských her. 

 Připraveny uvítací informační balíčky pro nově zaregistrované čtenáře. 

 Probíhá tradiční utajovaná akce Pozornost k svátku. 

Dospělí přicházející v den svých jmenin si odnášejí malý pečený čaj. 

Pastelky a omalovánka VM čeká letos nově i na dětské oslavence. 

 Připraveny pro nejmenší tematické omalovánky (Velikonoce, Čarodějnice, Den matek). 

 

B/  ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
 

1)  KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno, přelokováno a zpracováno bylo 1 081 přírůstků. 

Přebíráme do fondu část knih ze zrušených poboček. 

Dlouhodobě nejsme zcela schopni uspokojit poptávku po novinkách. 

Jsme omezeni nedostatkem místa v půjčovnách i skladech. 

Od přijímání darů jsme pro komplikovanou administrativu téměř upustili.  

 Odepsáno 198 úbytků. 

 Nadále participováno na projektu Česká knihovna. 

 Zakoupeno 54 titulů zvukových knih. 

 Koupí dalších společenských her se jejich fond rozrostl na 205.  

 Odebírány 4 tituly remitend časopisů. 

 Předplaceno 43 titulů novin a časopisů. 

 Dokoupeny chybějící tituly knižních řad. 

Pořízeny multiplikáty často požadovaných knih s ohledem na povinnou četbu. 

 Vytvořen systém nabídky povinné četby s identifikací konkrétní zdejší školy. 

 Přistoupeno k evidenci společenských her vlastní řadou. 

 Provedena archivace periodik. 

 Realizována tradičně úspěšná burza vyřazených knih a periodik. 

 Stále rostoucímu zájmu se těší služba druhé šance.  

Návštěvníci na stůl v hlavní chodbě odkládají své knihy, o které nemají zájem. 

A naopak si mohou odnést ty, jenž je zaujaly a někdo jiný je již pokládal za přebytečné. 

 Úspěšně provozovány knihobudky celoročně v domě zdraví a sezónně na koupališti Palouky.  

Fungují podle pravidel ve 3 slovech: Vyber – čti – vrať!  

Četba je do knihobudek vybírána výhradně z druhé šance a našich vyřazených dokumentů. 

 

 

 

 

 

 



2)  DOKUMENTACE 

 Provedena účetní závěrka 2017. 

 Sestaveno daňové přiznání 2017. 

 Sestaveny přehledy nákladů a výnosů za IV. čtvrtletí 2017 a I. čtvrtletí 2018. 

 Vyhotovena zpráva o činnosti za II. pololetí 2017. 

 Vyhotovena zpráva o řídících kontrolách 2017. 

 Ustoupeno od domluveného vypracování projektové studie rozvoje instituce přístavbou. 

 Absolvována veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele. 

 Absolvována kontrola kontrolního výboru zřizovatele. 

 Vypracován roční statistický výkaz o knihovně 2017. 

 Vyúčtovány tiskové rozmnoženiny 2017. 

 Provedena dokladová inventarizace 2017. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin. 

 Realizovány kontroly skladových zásob. 

 Ujištění o automatickém zasílání dat do Souborného katalogu ČR. 

 Sestaven rozbor čerpání FKSP 2017. 

 Sestaven rozpočet a zásady čerpání FKSP 2018. 

 Stanovena kalkulace poplatků 2018. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Provedena archivace periodik 2017. 

 Vymáhány nevrácené výpůjčky po 5. upomínce ve spolupráci s Policií ČR. 

 Vyhotovena žádost o poskytnutí dotace Česká knihovna MK. 

 Předloženy 2 žádosti o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru. 

 Zpracován pro TS VM popis, hlášení produkce, povolení uložení a smlouva o evidenci odpadu. 

 Uzavření servisní smlouvy na knihovní systém Tritius. 

 Uskutečněna opatření z důvodu GDPR v knihovním systému s firmou Tritius. 

 Provedena opatření stran GDPR na webu knihovny s firmou XArt  

 Zavedena z důvodu GDPR praktická opatření v běžném provozu: 

připraveny nové přihlášky čtenáře, změnové lístky, rezervační lístky… 

 Vyhotoveny bezpečnostní listy. 

 Vypracovány plány nástěnek, bibliografií, žebříčků, hlasování, výstav. 

 Vyhotoveny plány propagačních aktivit, čerpání prostředků na dary, vzdělávání zaměstnanců. 

 

3)   PROJEKTY 

 Získána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury. 

Jde o nákup nekomerčních titulů děl české literatury v maximální možné výši. 

 

4)   PERSONÁLIE  

 Sekretářka se zúčastnila školení Spisová služba. 

 Knihovnice vyjela na seminář Čtenářská gramotnost. 

 Knihovnice si vyrazila na školení Tritius. 

 Dvě knihovnice zvládly náročný šestiměsíční e-kurz Knihovnického minima. 

 Ředitelka absolvovala obtížný kurz a zkoušky certifikovaného trenéra paměti. 

 Ředitelka navštívila seminář Dílna knihovníků – trenérů paměti. 

 Ředitelka učinila mimořádný zápis do registru oznámení. 

 Zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO. 

 Zaměstnanci absolvovali školení zdravovědy. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se všemi plány pro rok 2018. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni s opatřeními v rámci GDPR. 

 Zaměstnanci při poradě informováni o vývoji statistických ukazatelů. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se zprávou o činnosti za II. pololetí 2017. 

 

 



C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

 
 Nakoupeny do zásoby kancelářské, úklidové a hygienické potřeby. 

 Koupena tiskárna, svítilna, zvonek, kartotéky, peněženky. 

 Opraveny značné praskliny na wc pro veřejnost a opakovaně problematický pisoár. 

 Vymalováno wc pro veřejnost a kuchyňka pro personál. 

 Prováděny rodinným příslušníkem průběžně drobné opravy. 

 Odvezen nebezpečný odpad a vyřazený majetek. 

 Odvezena a odbornou firmou zlikvidována vyřazená výpočetní technika. 

 Uskutečněn jarní úklid pozemků svépomocí. 

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: 

sekána tráva, zalévány a upravovány keře i stromy, doplněna kúra, sbírány odpadky. 

 

 

VÝHLED ČINNOSTI NA OBDOBÍ OD 01. 07. DO 31. 12. 2018 

 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Předpokládá se zejména: 

 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb 

 zahradní hra Člověče, nezlob se 

 výstava ZŠ Bory  

 tradiční akce Mikuláš pro seniory 

 přepracování nabídky programů pro MŠ a ZŠ pro nový školní rok 

 realizace besed, divadel, programů 

 příprava nových besed: Baba není babička, Boj o vlast 

 příprava nového divadelního představení O Karkulákovi 

 příprava nového programu Geocaching 

 malé akce: pozornost k svátku, sestav slovo, hlasuj pro radost 

 prezentace: nástěnky, bibliografie, výstavky v duchu tématu „Jména v knihách“ 

 propagace: žebříčky Každý pes - jiná ves, žebříky Povinná četba, vývěsky, web  

 

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
Předpokládá se zejména: 

 nákup knih, CD, her a předplatné periodik 

 participování na projektu Česká knihovna   

 dokončení přelokace knihovních fondů zrušených poboček  

 vypracování zprávy o činnosti v I. pololetí 2018 

 sestavení plánu oslav 130. výročí knihovny 2019 

 vypracování, předložení a obhajoba rozpočtu 2019 

 provedení fyzické inventarizace majetku 2018 

 vzdělávání zaměstnanců  

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
Řeší se zejména: 

 nákup majetku dle plánu nákupu a finančních možností 

 revize komína, kotlů, hydrantů a hasicích přístrojů 

 drobná údržba budovy i okolí svépomocí případně dodavatelsky 

 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady 

 

 



PODĚKOVÁNÍ        
v I. pololetí roku 2018 nechť přijmou: 

 

1. ZŘIZOVATEL 

Město Velké Meziříčí 

 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Dům zdraví Velké Meziříčí 

TS Velké Meziříčí 

ZŠ a PŠ Velké Meziříčí 

 

3. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI 

Josef Vaněk 

 

4. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ 

Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha), Česká knihovna 

 

5. DÁRCI PUBLIKACÍ 

Darko Macner, Praha 

Ing. František Tunek, Brno 

Technické služby, Velké Meziříčí 

 

6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 

  

  

PŘÍLOHY   
 

fotografie    
 

na titulní straně  akce Rozcvička paměti a výstava Horror vacui 

 

v textu    výstava Běžný život v 15. století 

 

příloha    akce Pálení čarodějnic 

 

ukázky   hrací karta kvízu Ženy českých králů a prezidentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



Ženy českých králů a prezidentů  

aneb Jak se jmenovala … 
 
 
 
 
 
1. … Marta Gottwaldová pravým křestním jménem? 
a/ Marie 
b/ Magdalena 
c/ Markéta 
 
2. …matka sv. Václava? 
a/ Guta 
b/ Drahomíra 
c/ Marie 
 
3. … žena Karla IV., která prý lámala meče? 
a/ Anna Svidnická 
b/ Alžběta Pomořanská 
c/ Anna Falcká 
 
4. … královna vdova, jejímž milencem byl Záviš 
z Falkenštejna? 
a/ Blanka z Valois 
b/ Alžběta Pomořanská 
c/ Kunhuta 
 
5. … manželka knížete Břetislava, kterou si unesl z kláštera? 
a/ Božena 
b/ Jitka 
c/ Marie Terezie 
 
6. … milenka císaře Rudolfa II.? 
a/ Kateřina Stradová 
b/ Kateřina Schrattová 
c/ Sissi 
  



7. … první dáma obviněná z podvracení republiky za převoz zakázaných tiskovin? 
a/ Viera 
b/ Olga 
c/ Hana 
 
8. … manželka Václava IV. údajně zadávená psem na Karlštejně? 
a/ Blanka z Valois 
b/ Sissi 
c/ Johana 
 
9. … česká královna obdivující kazatele Jana Husa? 
a/ Eliška Přemyslovna 
b/ Žofie 
c/ Anežka 
 
10. … královna vdova, jenž založila baziliku Nanebevzetí Panny Marie v Brně? 
a/ Eliška Rejčka 
b/ Eliška Přemyslovna 
c/ Marie Terezie 
 
11. … manželka prezidenta, která se musela učit česky? 
a/ Charlotta 
b/ Alice 
c/ Johana 
 
12. … dcera Přemysla Otakara I. později prohlášená za svatou? 
a/ Božena 
b/ Anna 
c/ Anežka 
 
 
 
Tento dámský kvíz o tři dárkové poukazy v hodnotě 300 Kč  
do obchodu F-květiny Velké Meziříčí vyplnila dne ……………. 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
jméno a příjmení                              telefonní číslo 
 

 

 

 


