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Základní statistické údaje k 31. 12. 2015 
 

 

Registrovaní uživatelé knihovny: 4 282 (19% obyvatel města), z toho 1 216 dětí ve věku do 15 let 

(36,5% obyvatel města do 15 let) 

 

Knihovní fond:  129 988 knihovních jednotek, 169 titulů periodik 

Přírůstek knihovního fondu: 5 775 

Počet výpůjček: 258 490 

 

Návštěvnost knihovny: 139 550 

Z toho: Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 65 492 

 Virtuální návštěvnost: 55 304 

 Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 14 559 

 Návštěvnost internetu: 4 195 

 

Kulturní akce pro veřejnost: 135 

Vzdělávací akce pro veřejnost: 75 

 

Regionální funkce 

Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 75, počet svazků v nich: 15 411 

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy: 439  

Počet vzdělávacích akcí určených pro knihovníky regionu: 10 

 

 

 

Certifikát ROI  
 

V roce 2015 se Šmidingerova knihovna zapojila do projektu Univerzity Pardubice a Městské 

knihovny v Praze pod názvem ROI – Return on Investment (Návrat investicí). 

Cílem tohoto projektu bylo nastavit metodiku měření efektivity vynaložených finančních 

prostředků ve veřejných knihovnách, tedy v prostředí neziskovém, kde vyčíslit ekonomickou efektivnost 

provozu není jednoduchá ani jednoznačná záležitost. 

Po dodání všech potřebných podkladů – od různých účetních výstupů po podrobné statistické 

výkazy činnosti knihovny, jsme podstoupili výpočet hodnoty naší efektivnosti. 

Výsledkem byl certifikát s výstupem projektu, který zní: za každou korunu veřejných 

prostředků vložených do rozpočtu knihovny, poskytne naše knihovna veřejnosti službu v hodnotě 

5,9 Kč. 
Toto číslo nás velmi potěšilo a myslíme, že se jím můžeme chlubit. Jsme rádi, že se naše 

knihovna občanům Strakonic vyplatí. 
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Organizační a správní opatření 

Technické vybavení - nákup 

 Kopírka Canon IR – 2025i 

 V rámci dotace z programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven byl 

zakoupen nový server 

 tři nové tiskárny, které na jednotlivých odděleních nahradily zastaralé a špatně fungující stroje, 

jejichž oprava by byla nerentabilní 

 dotykový LED monitor ACER s minipočítačem ZOTAC – použito na online katalog v oddělení 

pro děti 

 notebook Lenovo ThinkPad 

 

Personální záležitosti  

Kvalifikace zaměstnanců 

Počet zaměstnanců celkem 21 

VŠ knihovnického směru 3 

VŠ ostatní 2 

VOŠ 2  

SŠ knihovnického směru 3 

SŠ ostatní 9 

ostatní 2 

 

Přehled zaměstnanců knihovny 

 

V roce 2015 došlo k těmto personálním změnám: 

01.06. Veronika Samková  - nástup do pracovního poměru na dobu určitou 

31.07. Martina Zusková, BBUS – ukončení pracovního poměru dohodou 

09.08. Mgr. Gabriela Křivancová – nástup na rodičovskou dovolenou 

03.08. Mgr. Zdeňka Řezníčková – nástup do pracovního poměru na dobu určitou 

 

Evidenční přepočtený stav zaměstnanců ke konci roku je 20,31 úvazku. 

 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2015: pro nemoc 199 dní, ošetřovné 90 dní. 

 

 

Seznam zaměstnanců knihovny 

   

Mgr. Blanka Auterská knihovnice oddělení pro děti     

Dana Bezděková uklízečka (0,31 úv.) Pobočka Za parkem 

 
  

Iva Formánková knihovnice oddělení pro dospělé - naučná literatura 

Lenka Havránková uklízečka 
 

  
  

Marta Hessová  katalogizátorka katalogizace 

  
  

Lenka Horníková, DiS knihovnice oddělení pro dospělé - naučná literatura 

Mgr. Alena Hrdličková knihovnice Pobočka Za parkem 

 
  

Ing. Jan Juráš  inform. pracovník Infocentrum pro nezisk. organizace, Ekoporadna 
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Ladislav Kálal řidič, PR pracovník 
 

  
  

Lucie Kálalová  knihovnice akvizice 

  
  

Petr Kalaš  knihovník čítárna, oddělení pro nevidomé, hudební oddělení 

Mgr. Andrea Karlovcová  ředitelka 
 

  
  

Markéta Knížková knihovnice oddělení pro dospělé - beletrie   

Jitka Kotálová  knihovnice oddělení pro dospělé - naučná literatura, studovna 

Mgr. G. Křivancová 

(Veronika Samková) 
knihovnice oddělení pro dospělé - beletrie 

  

Irena Plošková  
  

  
  

Marcela Rejková  knihovnice oddělení pro děti 

 
  

Renáta Slanařová účetní ekonomika 

  
  

Bc. Tomáš Vlasák  IT pracovník 
 

  
  

Jaroslava Vokáčová  knihovnice čítárna, oddělení pro nevidomé, hudební oddělení 

Martina Zusková, BBUS  

(Mgr. Z. Řezníčková) 
knihovnice oddělení ZKI 

      

 

Vzdělávání a školení 

V roce 2015 zaměstnanci ŠK absolvovali tato školení a studijní cesty: 

 

 Konference Knihovny současnosti 2015 (Sdružení knihoven, Olomouc) 

 Konference Do černého! – kreativní novinky v knihovnách (Městská knihovna Praha) 

 Seminář ROI – Return on Investment - Šťastné číslo pro knihovnu (Městská knihovna Praha) 

 Seminář účastníků Souborného katalogu ČR  (Městská knihovna Praha)   

 Školení k nové podobě portálu Ptejte se knihovny (Městská knihovna Praha)   

 Web knihovny jako nástroj marketingové propagace (Městská knihovna Praha)   

 Zkratkou ke knihovnické angličtině (Národní knihovna Praha) 

 Konference Libdesign – Design služeb v praxi (Národní technická knihovna Praha) 

 Budoucnost knihovnických profesí v ČR (Národní technická knihovna Praha) 

 Nabídky a služby knihoven v digitálním věku (Goethe Institut Praha 

 Nová katalogizační pravidla RDA (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 

 Vytváření věcných autorit podle pravidel RDA (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 

 Seminář Prevence násilí na pracovišti (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 

 Seminář Přátelská pracoviště (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 

 Knihovny.cz - Centrální portál knihoven (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 

 Moderní knihovnické systémy pro malé knihovny (Jihočeská vědecká knihovna České 

Budějovice) 

 Sociální dialog a Nový občanský zákoník (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 

 Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015 (Krajská knihovna Pardubice) 

 Regionální literatura na malých obcích (Sdružení knihovníků a inf. pracovníků) 

 Školení MARC 21 a RDA - firma Lanius (Šmidingerova knihovna) 

 Novinky v knihovnickém programu Clavius – Výpůjční protokol (Šmidingerova knihovna) 

 Školení požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Šmidingerova knihovna) 

 Knihovnický e-learningový kurz 

 Daň z příjmů ze závislé činnosti (Strakonice) 

 Pracovní právo po novele ZP pro zaměstnance a zaměstnavatele (Strakonice) 

 Veletrh Svět knihy 2015 (Praha) 

 Seminář pro ekoporadce – Energetika, obnovitelné zdroje a energetická koncepce (Zelený kruh, 

Praha) 

 Workshop Farmářská burza (Krajský úřad Jihočeského kraje) 
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Knihovní fond 

Oddělení akvizice a katalogizace 

 
Toto oddělení objednává, nakupuje a zpracovává veškerý tištěný fond (knihy, brožury, drobné 

tisky, hudebniny, kartografické dokumenty) celé knihovny (včetně metodického oddělení a pobočky) a 

elektronické zdroje. 

V roce 2015 došlo v katalogizačním oddělení ke dvěma zásadním změnám. Pro katalogizaci 

jsme začali používat formát MARC 21 a začala platit nová katalogizační pravidla RDA pro 

zpracování knihovních dokumentů. Obě tyto události bohužel nastaly najednou k datu 5. 5. 2015. 

Předcházela jim poměrně náročná příprava technického rázu. Před překlopením dat do nového systému 

bylo nutné provést úpravy všech evidovaných druhů dokumentů v řádově několika tisících exemplářích. 

Pracovalo na tom intenzivně pět pracovníků téměř 14 dní. Po převedení dat došlo ještě k několika 

problémům, které se s firmou Lanius Tábor řešily průběžně. 

Zároveň od 1. 1. 2015 Národní knihovna ČR nařídila zpracovávání dokumentů v profesionálních 

knihovnách podle nových pravidel RDA. Znamenalo to proškolení katalogizátorů a důkladné poznámky, 

protože tato pravidla nejsou dostupná v tištěné ani elektronické podobě v českém jazyce. Opět se 

zpočátku vyskytly nejrůznější problémy, pravidla se v detailech stále upřesňují a k drobným změnám  

v zápisech docházelo v průběhu celého roku. Od katalogizátorů to vyžaduje průběžné studium 

dostupných materiálů a nadále pravidelné proškolování na případné změny. Spolu s dalšími technickými 

problémy (opakovaně nefungoval protokol Z39 – problémy na straně NK ČR - a nešly stahovat záznamy 

zpracovaných knih, což v praxi znamená, že všechny knihy si katalogizátorka musí v úplnosti zpracovat 

sama a množství zpracovaných knih je podstatně menší, než když si může buď úplný nebo alespoň 

částečný záznam stáhnout z jiné knihovny a upravit ho podle pravidel a potřeb knihovny) byl rok 2015 

pro katalogizaci a zpracovávání knih značně náročný. 

Za rok 2015 bylo zpracováno 5479 dokumentů, z toho 5400 knih a 79 brožur v hodnotě cca 

940.000,- Kč. Vyřazeno bylo 4815 dokumentů, z toho 4427 knih. 187 brožur a 201 jiných druhů 

dokumentů. Mezi zpracovanými knihami převažovaly knihy v českém jazyce, 35 titulů bylo v jiných 

jazycích (angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština). Ze zpracovaných knih jich téměř 300 

pocházelo z darů čtenářů, zbytek byl zakoupen z přidělených finančních prostředků. Nákupy jsou podle 

možností realizovány u dodavatelů s nejvyššími rabaty, využíváme slevové akce, antikvariátní nákupy 

apod. Nejvyužívanější dodavatelé z celkem 59 jsou uvedeni v grafu. Zakoupeny a zpracovány byly i další 

hry na dětské oddělení a jedna čtečka elektronických knih. 

Všechny zpracované záznamy se pravidelně zasílají do souborných katalogů SKAT a CASLIN. 
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Vyřazeno bylo v roce 2015 celkem 4815 dokumentů, z toho 4427 knih, 187 brožur a 201 jiných 

druhů dokumentů. Čtenáři ztratili a zaplatili 14 dokumentů, zbytek byl vyřazen z důvodu opotřebování, 

zastarání atd. Vyřazené knihy byly nabídnuty na stránkách knihovny i na knihovnických fórech. O část 

knih projevila zájem jiná knihovnická zařízení a instituce, těm byly knihy zasílány zdarma, jednotlivcům 

a fyzickým osobám pak za úhradu poštovného nebo mírný poplatek. Zbytek knih byl nabídnut zájemcům 

za symbolickou pětikorunu k prodeji ve stánku Knihovny na cestách v posledním březnovém týdnu na 

tržnici u Sv. Markéty a ve vestibulu knihovny od počátku října. Dále jsou vyřazené knihy (většinou 

beletrie) a časopisy hojně využívány na akce Kniha do vlaku, Knihovna na cestách a do Miniknihovny. 

Pracovnice oddělení poskytla několik školení a konzultací, zejména školení o jmenných 

autoritách a dále školení pravidel RDA a formátu MARC 21 pro Městskou knihovnu v Blatné.  

I nadále pracovnice oddělení na stránky knihovny každý měsíc připravuje rubriku  

Kino v knihovně (Podle programu v místním kině se na stránkách zobrazí i nabídka podobně tématicky 

zaměřených knižních titulů, které naše knihovna nabízí). 

 Na oddělení pracují Marta Hessová (katalogizace) a Lucie Kálalová (akvizice). 

Knihovnicko – informační služby 

Oddělení pro dospělé 

Beletrie 

 
Provoz půjčovny pro dospělé čtenáře byl po celý rok hladce zajišťován ke spokojenosti všech 

návštěvníků. K zajištění provozu oddělení patří následující činnosti: 

 

 půjčování a vracení knih, registrace nových čtenářů + tvorba legitimací, prodlužování výpůjček 

 poskytování informací čtenářům a pomoc při vyhledávání v on-line katalozích 

 vyřizování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací 

 vyřizování objednávek ve spolupráci s BIS 

 odesílání a tisk upozornění čtenářům a 1.- 4. upomínek, upomínacích dopisů 

 řazení knih do fondu beletrie, detektivek, sci-fi, humoru + kontrola abecedního řazení 

 příprava knih, které jsou rozváženy imobilním čtenářům, načtení a odečtení těchto knih 

 prodej nových publikací o Strakonicích a Strakonicku (knihy, pohledy, DVD) 

 balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih 

 vyřazování poškozených a nepůjčovaných knih 

 přesun vybraných knih do skladu 

 označování knih piktogramy 

 laminování materiálů pro čtenáře i potřeby knihovny 

 dle potřeby pomoc při výstavách pro čtenáře 

 spolupráce s ostatními odděleními při organizaci a přípravě akcí knihovny 

 

 

 Provoz půjčovny pro dospělé v roce 2015 zajišťovaly Markéta Knížková a Gabriela Křivancová. 

V červnu G. Křivancovou nahradila Veronika Samková.  

Součástí fondu jsou také audioknihy, které se u čtenářů těší stále větší oblibě. Nyní fond obsahuje 

209 kusů a stále se dokupují nové zajímavé tituly.  

Rozvoz knih pro imobilní čtenáře po celých Strakonicích je další důležitou činností, kterou 

zajišťuje oddělení půjčovny pro dospělé. Tato služba je poskytována pravidelně vždy 1. úterý 

v měsíci. V současnosti využívá službu 8 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 3 domovů důchodců nebo 

domů s pečovatelskou službou. Celkem evidujeme 34 čtenářů, kterým vybíráme knihy dle jejich 

speciálních požadavků. Za rok 2015 se touto formou vypůjčilo 3 368 dokumentů. Na Mikuláše byla 

těmto čtenářům rozvezena malá nadílka. Balíčky připravila Veronika Samková.  
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Stále více čtenářů využívá službu vracení knih do biblioboxu. Do biblioboxu mohou čtenáři 

vracet knihy i tehdy, kdy je knihovna uzavřena. Každé ráno jsou knihy z biblioboxu vybrány a čtenářům 

odečteny z konta. Do biblioboxu mohou čtenáři vhazovat knihy i další dokumenty z ostatních oddělení 

knihovny. 

Již celý rok využívají čtenáři službu - objednávky. Umožňuje čtenářům z pohodlí domova 

objednat si knihu, která je k dispozici. Knihovnice knihu vyhledají a připraví pro čtenáře. Elektronicky 

informují o termínu vyzvednutí. Čtenáři si mohou objednat až 10 knih v rámci 1 objednávky za 5 Kč. 

 Problém nedostatku místa na nové knihy zůstává. V loňském roce se v oddělení beletrie vyřadilo 

1 833 titulů a přibylo 1 427 titulů. Na konci roku se uvolnilo několik regálů na sklad beletrie, kam se 

ukládá především povinná četba a díla českých a světových klasiků, která se nepůjčují příliš často. Na 

rok 2016 plánujeme ještě přesun některých knih z oblasti scifi a fantasy (především mnohadílných sérií, 

kdy první tři budou ve volném výběru a další pokračování pak na vyžádání ze skladu). 

 

Kulturní a vzdělávací činnost oddělení 

 Během celého roku se oddělení půjčovny zapojovalo do různých výstavních a jiných kulturních 

akcí knihovny (výstavy, besedy se spisovateli, zájezdy…). Pracovnice oddělení také průběžně připravují 

tématické výstavky knih z fondu – podrobněji viz Přehled kulturních akcí – Výstavy.  

 Jednou ze zajímavých akcí uskutečněných přímo v prostoru půjčovny bylo Rande naslepo… 

s knihou – podrobněji viz Přehled kulturních akcí, s. 24. 

 

Rande naslepo… s knihou 
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knihy vrácené             
do biblioboxu 

rezervace                    
a objednávky 

leden 412 434 

únor 329 390 

březen 300 449 

duben 539 449 

květen 526 385 

červen 418 373 

červenec 489 411 

srpen 519 369 

září 505 399 

říjen 486 511 

listopad 339 402 

prosinec 466 362 

CELKEM 5328 4934 

 

  

 

Naučná literatura a bibliograficko-informační služba 

 

 Oddělení naučné literatury zahrnuje fond naučné literatury ve volném výběru, přilehlý sklad 

naučné literatury (od října 2015 přestěhován do Ellerovy ulice) a Regionální oddělení. 

Mezi pravidelné činnosti oddělení naučné literatury patří: 

 bibliograficko – informační služba čtenářům 

 poskytování informací čtenářům ohledně e-knih, e-čteček (smlouvy se čtenáři) 

 průběžná kontrola fondu, pravidelně se řadí a rovná 

 vyřazování zastaralých a poškozených knih, málo využité knihy se přeřazují do skladu 

 pomoc při instalacích a následných likvidacích různých výstav ve vstupní hale ŠK 

 podatelna pošty pro celou knihovnu, zadávání údajů do programu Česká pošta on-line 

 pomoc při přípravě a rozvozu knih pro seniory podle pořadníku 

 kopírování a kroužková vazba 

 přebalování a oprava poškozených knih 

 

 Každý měsíc se na tomto oddělení také zpracovává Kalendárium a výstavka výročí významných 

osobností (životopisy osobností + knihy), zpracované údaje byly vkládány i do Kalendária na webových 

stránkách knihovny.   

Ve spolupráci s katalogizačním oddělením byla zavedena nová signatura 615 (alternativní 

medicína, homeopatie, léčitelství). Tím jsme pro čtenáře zpřehlednili fond. Před letní sezónou byl pro 

větší přehlednost také rozdělen třídník 908.437 (vlastivěda a průvodci po ČR) na jednotlivé kraje a 

turistické cíle (na kole, po hradech, s dětmi, tajemno apod.). Dále došlo k roztřídění cizojazyčné 

literatury. Anglická i německá četba se rozdělila na originální díla a na zrcadlové a zjednodušené texty  

v těchto jazycích. Pro lepší orientaci čtenářů byly knihy označeny samolepkami s piktogramy.  

Loni zavedená služba OBJEDNEJ, kdy si čtenáři on-line mohou objednat knihy, o něž mají zájem 

a tyto jsou aktuálně k dispozici a knihovnice je dle požadavku připraví k vypůjčení na dohodnuté datum, 

se stále setkává s velkým ohlasem. 

V roce 2015 bylo pro čtenáře prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby objednáno celkem 

1326 knih, z jiných knihoven jsme obdrželi 470 požadavků.  

V říjnu v rámci celostátní akce Týden knihoven (letošní motto znělo „Zažijte knihovnu jinak“) 

byla pro návštěvníky knihovny u oddělení naučné literatury zpřístupněna odpočinková místnost 

nazvaná LenoŠKa. 
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Pravidelně se zde připravovaly výstavky k aktuálním tématům. Podrobněji viz Přehled 

kulturních akcí – Výstavy, s. 23. 

 Provoz oddělení v roce 2015 zajišťovaly Iva Formánková a Lenka Horníková, DiS.   

 

LenoŠKa – nová odpočinková místnost 

 

 

   

Studovna 

Studovna po celý rok zajišťuje přístup k informacím, prostřednictvím jednak knižního fondu, 

jednak přístupu na PC a veřejný internet. 

            Knižní fond studovny je rozdělen na dvě části. Prezenční fond, který se skládá z encyklopedií, 

slovníků a vzácných tisků, je čtenářům k dispozici ke studiu na studovně, z absenčního fondu si mohou 

knihy zapůjčit i domů.  

            Ve studovně je k dispozici 6 počítačů, dataprojektor a elektricky stahovatelné plátno. Čtenáři mají 

také možnost využít wi-fi a připojit se se svým notebookem či tabletem. Moderní vybavení studovny 

umožňuje kvalitní a přehledný průběh počítačových školení a rychlý a snadný přístup uživatelů k 

informacím. Kromě základních kancelářských programů a přístupu na internet, jsou na počítačích 

zpřístupněny dvě databáze, Virtuální kolega a Konzultant. Konzultant je elektronická knihovna právních 

předpisů. Nahradila dříve zavedený systém EPIS, který byl již finančně nevýhodný. 

            Virtuální kolega nabízí on-line kurzy počítačové gramotnosti. Obě databáze jsou pro uživatele 

knihovny zdarma.  

             Pracovnice studovny zpracovává také analytický popis periodik. V roce 2015 bylo zpracováno 

486 aktuálních čísel novin a časopisů.  

Pravidelnému aktuálnímu zpracování podléhají: 

• Strakonický deník – 302x 

• Týdeník Strakonicko – 51x 
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• 5+2 Písecko a Strakonicko – 48x 

• Naše noviny – 21x 

• Moderní byt – 12x 

• Pes přítel člověka – 12x 

• Zpravodaj města Strakonice – 12x 

• Kompost – 12x 

• Zpravodaj obce Chelčice – 6x 

• Blatensko sobě – 6x 

• Vítaný host – 4x 

 

Pracovnice studovny má na starosti i část knižního fondu. Jedná se o regionální fond a poezii.  

V průběhu roku jsou staré a poškozené knihy vyřazovány, ostatní opraveny, opatřeny novým obalem a 

značením. Fond se také pravidelně rovná a řadí.  

         Uživatelé studovny mají také možnost domluvit si individuální lekce. Tuto možnost oceňují hlavně 

starší lidé, kteří jsou úplní začátečníci v práci s PC. V roce 2015 tuto možnost využilo 7 uživatelů 

knihovny, dohromady proběhlo 40 individuálních lekcí. Pracovnice studovny začala v průběhu roku 

2015 připravovat v regionálním oddělení výstavky, zaměřené na zajímavé osobnosti, události a místa  

v našem regionu - Podrobněji viz Přehled kulturních akcí – Výstavy, s. 23. 

Provoz studovny v roce 2015 personálně zajišťovala Jitka Kotálová. 

 

Oddělení pro děti 

 

Dlouhodobou snahou oddělení pro děti je vytvářet takové podmínky, aby se dětem v knihovně 

líbilo a rády sem chodily a aby se tak knihovna stala oblíbeným místem pro jejich mimoškolní vyžití a 

lákadlem pro maminky s malými dětmi.  

V roce 2015 nám k tomuto cíli dopomohla velmi povedená rekonstrukce celého oddělení. 

Poslední týden v únoru proběhlo stěhování oddělení do krásných a nově vybavených prostor, kde byly 

vytvořeny volnočasové zóny. Na malé návštěvníky čeká hrací nora, plná divokých afrických zvířat, kde 

mohou nakrmit hada nebo se bát obrovského pavouka. Starší čtenáři si oblíbili lenošení s knihou  

v sedacích vacích, či obklopeni polštářky na pódiu. Úžasný je i zašívací koutek pro samotáře.  

Od 1. 3. 2015 byla výpůjční doba rozšířena o sobotní dopoledne. 

Nové uskupení regálů dalo vzniknout studijním koutkům a internetové zóně se čtyřmi novými 

počítačovými stanicemi pro uživatele. Celá knihovna je uspořádána přehledně, na návštěvníky působí 

vzdušně a také pozitivně, díky citlivě zvoleným interiérovým barvám.  

Vzniklo i mnoho nových ploch pro výstavky s informacemi o dění v knihovně (proběhlé a 

plánované akce, Seznamte se s …, Nápadník, Doporuč knihu, Nechej vzkaz).  

Knihovní fond byl průběžně aktualizován, taktéž časopisy. Pro lepší orientaci čtenářů je fond 

označován piktogramy.  

Dvakrát ročně, v červnu a prosinci, vychází časopis Kamarád s nejnovějšími informacemi o 

činnosti oddělení a zajímavými příspěvky našich čtenářů. 

V průběhu celého roku bylo pořádáno mnoho rozmanitých akcí a projektů, např. knihovnické 

lekce na různá témata, autorská čtení, Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro prvňáčka, Noc  

s Andersenem, Týden knihoven, Tvořivé dílničky, Čokoládování, Mikulášská nadílka, soutěž Lovci perel 

atd.  

 Novinkou roku 2015 bylo navázání úzké spolupráce s pedagogy místní Základní umělecké školy 

– s učitelkou výtvarného oboru Jitkou Petrášovou a učitelkou tanečního oboru Alicí Janotovou. V rámci 

této spolupráce vznikly zajímavé pořady, spojující výtvarné a taneční dílny – Kraslení, Z pohádky do 

pohádky a Haloweenské strašení. Příprava a organizace všech těchto akcí tvoří podstatnou část práce 

oddělení pro děti – podrobněji viz Aktivity – Přehled akcí, s. 27-29..  

 V oddělení pro děti pracují Mgr. Blanka Auterská a Marcela Rejková. 

 



 
12 

Rekonstruované oddělení pro děti 
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Hudební oddělení 

 

 Ne tak hluboký, jako v předchozím roce, ale přesto znatelný a setrvalý pokles všech statistických 

ukazatelů (počtu čtenářů, návštěv i výpůjček) v hudebním oddělení potvrzuje stálý trend rostoucího 

nezájmu o poslech a tedy i půjčování hudby na fyzických nosičích. Oddělení navštívilo 1161 zájemců a 

vypůjčilo si 2817 AV médií. Je nevyhnutelně otázkou několika nejbližších let, kdy další existence 

hudebního oddělení ve stávající podobě bude už nadstandartem. Do činnosti hudebního oddělení – 

akvizice a katalogizace AV médií a zvukových knih – se promítl jarní přechod na nová katalogizační 

pravidla RDA, díky kterému došlo k prodlevě ve zpracování nových přírůstků. Po zapracování změn se 

ale do konce kalendářního roku podařilo ztrátu dohnat a nové přírůstky už jsou zpracovávány opět 

obratem. Dluhem tak zůstává jen rozsáhlý dar čtenářky paní Hrádkové, která v průběhu roku darovala 

hudebnímu oddělení kolem 100 ks starších hudebních CD. Dar bude zkatalogizován postupně. 

 Tradiční akce Drumcircle – bubnování pro všechny s lektorem Zdeňkem Drahošem se po 

nucené pauze znovu konala 18. září a odtud se bude opakovat pravidelně 2x ročně v cyklu jaro – podzim. 

 

 Činnost oddělení zajišťoval pracovník Petr Kalaš. 

 

 

Čítárna  

 

Činnost čítárny v roce 2015 se odvíjela především od půjčování časopisů a čtení novin i dalších 

periodik v prostorách čítárny Šmidingerovy knihovny na hradě. Čtenáři mají k dispozici z předplatného 

71 odebíraných titulů časopisů a 7 titulů novin. Mnohé další časopisy knihovna získává koupí za 

výhodné ceny v tzv. remitendě (33 titulů), tedy ty časopisy, které se neprodaly v novinových stáncích a 

jsou k dispozici za zvýhodněnou cenu. Některé tituly pak získáváme i jako dary od samotných čtenářů. 

Statisticky je činnost oddělení několik let stabilní. V roce 2014 se půjčilo 48 471 periodik a v roce 

2015 to bylo 48 467 periodik. To je přes stále vzrůstající konkurenci periodik na internetu potěšující 

číslo. 

Periodika se v čítárně vkládají do systému Clavius a označují se čárkovými kódy. Některé se 

obalují průhlednou fólií, aby vydržely nápor čtenářů. Na začátku roku se aktualizují evidenční listy 

v knihovnickém systému (ceny, dodavatelé). 

Časem - při zvýšení jejich množství ve výklopných regálech - se periodika odsouvají do skladu  

v prostoru čítárny, kde se podle zákona skladují měsíčníky po dobu 5 let a týdeníky i noviny 1 rok. Pak 

se odepisují z fondu knihovny a nabízejí k prodeji.  

         Mezi další služby čtenářům patří rezervace jednotlivých čísel požadovaných časopisů, ty v roce 

2015 činily 6 273 ks. Uživatel čítárny si průměrně vypůjčil 128 periodik za rok, což je počet, který by si 

sám velmi pravděpodobně nekoupil. Osvědčilo se o rezervaci informovat pomocí e- mailů, což zrychlilo 

jejich vyzvedávání. Na požádání bývají časopisy i prodlužovány pomocí telefonu, nebo e-mailu. 

Čtenáři si mohou v čítárně okopírovat hledané články, nebo se zdarma připojit na internet, využívá 

se i optické připojení k internetu a tak si uživatel může přinést i vlastní zařízení. 

Konečné zútulnění výměnou nábytku v minulých letech přispělo ke zvýšení počtu prezenčních 

výpůjček, tedy výpůjček, které se uskuteční přímo v místě čítárny. 

Celá knihovna odebírala v roce 2015 156 exemplářů časopisů. Pobočka Za parkem pak 11 

exemplářů. 

Provoz oddělení zajišťují Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš. 
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Oddělení pro nevidomé a slabozraké - Zvuková knihovna 

 

Činnost zvukové knihovny ve Šmidingerově knihovně Strakonice jako pobočky Knihovny a 

tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze stále pokračuje. Počet uživatelů se v roce 2015 ustálil na 

152, nejstarší uživatelé bohužel umírají a nejmladší si stahují zvukové knihy elektronicky přímo z webu 

Macanovy knihovny v Praze. 

Po rozhodnutí knihovny K. E. Macana o možnosti půjčování zvukových knih také pro dlouhodobě 

nemocné např. s bolavými zády, třesem rukou a s omezenou chůzí, kterým jejich onemocnění 

znemožňuje čtení tištěných knih, pracovnice informovala všechny obvodní lékaře, ortopedy, optiky a 

lékárny, kde zanechala podrobné informace a přihlášky, aby se toto zvýhodnění dostalo do širšího 

povědomí co největšího počtu občanů. Přihlášky se dostaly i do poštovních schránek na sídlišti, kde bydlí 

hodně starších občanů. 

Již koncem roku 2007 se přešlo na modernější a hlavně obsažnější médium CD – MP3 (značeno 

kCD). V roce 2014 se půjčilo 7142 těchto nosičů a v roce 2015 již 8937 kCD, tím se však stalo, že 

naopak původně půjčované magnetofonové kazety s načtenými knihami se půjčovaly méně, starší 

uživatelé si tak postupně zvykají na používání nové techniky a začínají jí považovat za přínos, ač se jí 

původně bránili. 

Majitelům CD přehrávačů ještě Šmidingerova knihovna nabídla i půjčování ze svého fondu 

hudebních CD, čehož zatím využilo ke své spokojenosti 18 nevidomých. 

Z fondu Macanovy knihovny pravidelně přibývaly nově vyrobené kCD, jejichž počet se prudce 

zvýšil a po 7 letech se přiblížil 4400 knih ve formátu MP3. Pro lepší a rychlejší orientaci při jejich 

vyhledávání jsou ve zvukové knihovně značeny ještě čísly po stranách kCD. 

Vkládání nových MP3 do systému Clavius se přesunulo z katalogizace do zvukové knihovny. 

Pravidelně se kopírovaly a rozesílaly seznamy nových přírůstků jednotlivým uživatelům, 

zájemcům i elektronicky. 

Novinkou již není ani on-line podávání odesílaných balíků na poštu. 

I nadále využíváme pro označování kCD Braillovým písmem služeb paní Benešové. 

Nově se opravy fyzicky poničených MP3 dají stáhnout přímo z Macanovy knihovny v Praze. 

Přetržené, či neposlouchatelné magnetofonové kazety jsou nadále opravovány v Macanově 

knihovně. 

Činnost oddělení zajišťovali Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš. 
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Oddělení základních knihovnických informací (metodické oddělení) 

 

Síť obsluhovaných knihoven v roce 2015 tvořilo 10 profesionálních knihoven (Blatná, 

Vodňany, Volyně, Bavorov, Bělčice, Katovice, Štěkeň, Lnáře, Radomyšl, Střelské Hoštice), 66 místních 

lidových (obecních) knihoven, 4 pobočky (Křtětice, Radčice, Škůdra, Dunovice) a 5 odborných 

knihoven. 

Informace o knihovnách i pro knihovny jsou uvedeny na webové stránce Knihovny 

Strakonicka http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/. Jsou zde mimo jiné vystaveny materiály  

ze setkání knihovníků a také seznam jednotlivých knihoven s fotografiemi budov a interiérů. 

V roce 2015 proběhlo 89 metodických návštěv a uskutečnilo se 350 metodických konzultací. 

S knihovnami Bavorov, Bělčice, Čestice, Předslavice a Třebohostice byly sepsány žádosti do 

grantového programu Ministerstva kultury VISK 3. V roce 2015 se svým projektem ve VISK 3 uspěly 

knihovny: Vodňany, Volyně, Dunovice, Lnáře, Blatná, muzejní knihovny Blatná a Strakonice, ŠK 

Strakonice. 

S knihovnou Novosedly byla řešena duplicita jejího evidenčního čísla v souvislosti se sloučením 

adresářů Ministerstva kultury a Národní knihovny. 

Za region bylo zpracováno 78 Ročních výkazů o knihovně do programu STAT včetně 

překopírování do oficiálního statistického programu NIPOS. Vytvořeny byly 4 sumáře – pověřená 

knihovna, profesionální knihovny, neprofesionální knihovny a region celkem. 

Obslouženo bylo 66 obecních knihoven a 10 profesionálních knihoven včetně poboček. 

Zpracovány byly 2 výkazy neevidovaných knihoven – Litochovice a Nová Ves. 

Formuláře Ročního výkazu včetně dopisu se sepsanými vysvětlivkami obdržely všechny 

knihovny poštou. Na vyžádání byl zaslán Deník veřejné knihovny a další potřebné tiskopisy. V lednu a 

únoru probíhaly konzultace k vyplňování výkazů, byly opravovány chybné a doplňovány chybějící údaje. 

Porada profesionálních knihoven proběhla 4x – 7. dubna, 16. června, 29. září a 1. prosince. 

Při dubnové poradě si kolegyně prohlédly po rekonstrukci nově otevřené prostory oddělení pro děti 

Šmidingerovy knihovny. Zářijová porada se konala v revitalizované knihovně v Blatné 

http://www.ckvb.cz/knihovna/uvod-knihovna/. 

8 profesionálních knihovnic se 29. 9. v Blatné zúčastnilo školení Katalogizace v programu 

Clavius ve formátu  MARC21 a podle nových katalogizačních pravidel RDA, které provedla 

katalogizátorka ŠK Strakonice Marta Hessová. 

Setkání knihovníků obecních knihoven se uskutečnilo 16. 3. v rámci Března – měsíce čtenářů 

(10 účastníků) a 7. října v Týdnu knihoven (opět 10 účastníků). V březnu byly představeny nápady, jak 

nabídnout služby knihovny netradičně, např. při vyrábění v prostorách knihovny. Knihovnice si zkusily 

vystřihování z papíru a prohlédly si příručky s návody, které si mohou půjčovat do výměnných souborů 

knih a dále je nabízet svým čtenářům. 

 

http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/
http://www.ckvb.cz/knihovna/uvod-knihovna/
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Připomenuty byly novinky z knihovnictví, balení knih do igelitové fólie, počítačové kurzy 

neziskové organizace Attavena, o.p.s Virtuální kolega, tipy, koho pozvat do knihovny apod. Navštíveno 

bylo po rekonstrukci nově otevřené oddělení pro děti. 

V říjnu, v duchu motta Týdne knihoven "Zažijte knihovnu jinak", byly knihovníkům 

představeny originální aktivity. Mimo jiné miniknihovny, testy připravené knihovnicí pro využití při 

akcích v obci, hraní her v knihovně, využití databází s hodnocením knih a netradiční hrací kostka. 

Při obou akcích měli knihovníci možnost hovořit o svých zkušenostech a osvědčených tipech. 

Oba zápisy ze Setkání byly i nezúčastněným knihovnám rozeslány mailem a vystaveny na webové 

stránce Knihovny Strakonicka. 

7. dubna se 13 profesionálních knihovnic zúčastnilo školení Novinky v programu Clavius – 

Výpůjční protokol, které vedli pracovníci firmy Lanius Tábor Alena Justinová a Ondřej Široký. 

14. května se opět uskutečnila oblíbená společná návštěva veletrhu Svět knihy 2015 v Praze. 21 

knihovnic a knihovníků využilo možnost seznámit se s nejen knižními novinkami, navštívit literární 

pořady a s veletržní slevou obohatit knihovní fondy svých knihoven. 

V prosinci pracovník hudebního oddělení ŠK Strakonice Petr Kalaš provedl školení zpracování 

záznamů AV médií v MARC21 podle pravidel RDA v programu Clavius pro knihovnice z Blatné. 

Průběžně při metodických návštěvách byly individuálně školeny nové knihovnice v OK 

Drahonice, Štěchovice, MLK Čichtice, Libějovice, Pracejovice a OK Kocelovice (změna od 1. 1. 2016). 

Do OK Přešťovice se vrátila knihovnice po RD. 

Výměnný fond Šmidingerovy knihovny, ze kterého si mohou jednotlivé obsluhované knihovny 

půjčovat, obsahuje 42 814 svazků. Za rok 2015 bylo nakoupeno 1 762 novinek např. z distribuce OPA 

Praha (se slevou 30 %), Euromedia Group Praha (35 %), Nakladatelského servisu (35 %). Objednávky 

knih byly evidovány v tabulce vytvořené v Excelu. 

Nejčastěji jsou jednotlivé tituly knih nakupovány jednou, žádané knihy vícekrát. Doplňována je 

nejen beletrie, ale i naučná literatura napříč obory (oblíbené jsou cestopisy a průvodce, životopisy, knihy 

s návody na vyrábění, historie, region, encyklopedie pro děti).  

Nabídku audioknih využily 2 knihovny – Blatná a Dřešín. Předplaceno je 12 titulů časopisů – 

Květy, Bravo, Top Dívka, ABC, Receptář, Domov, Bydlení, Čtenář, Burda, Praktická Slovenka, 

Praktická žena – Kreativ, Večery pod lampou a 8 titulů z remitendy firmy VaRA. 

Výměnný fond určený výhradně pro obsluhované knihovny je vyhledatelný v samostatném on-

line katalogu na webu Knihovny Strakonicka http://www4.knih-st.cz/clavius/region/. 

 

 

 

http://www4.knih-st.cz/clavius/region/
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Výměnné soubory knih jsou evidovány v programu Clavius. V roce 2015 si soubor objednalo 

50 knihoven. Půjčeno a rozvezeno bylo 75 souborů obsahujících 15 411 svazků v hodnotě 2 916 340,- 

Kč. Průměrný počet svazků na jeden soubor činil 205 v hodnotě 38 884,- Kč. Většina knihoven žádá 

výměnu souboru 1x ročně, několik knihoven 2x až 3x ročně. Cca 20 knihoven si ponechalo soubor z roku 

2014 (nejsou započítány ve statistice roku 2015). 

Distribuce souborů na jednotlivé knihovny probíhá služebním automobilem, příležitostně si 

soubor vymění knihovníci sami při cestě do Strakonic. 

Knihovny si objednávají i jednotlivé knihy z dalších oddělení na dobu 1 měsíce, aby rychle 

splnily aktuální požadavky svých uživatelů ohledně školní a odborné četby. 

Revize knihovního fondu (v revizním modulu programu Clavius včetně půjčení bezdrátové 

čtečky) se uskutečnila v OK Malenice (2 199 sv.) a MLK Střelské Hoštice (4 621 sv.). Ručně podle 

přírůstkového seznamu proběhla v OK Drahonice (1 394 sv. + aktualizace), MěK Bavorov (knihy 

nezpracované v programu Clavius – 6 000 sv.) a MLK Čichtice (3620 sv.). MěK Volyně byly půjčeny 

bezdrátové čtečky a vysvětleno použití revizního modulu programu Clavius. V MLK Předslavice 

proběhla aktualizace knihovního fondu po přestěhování knihovny do nových prostor. 

Servis automatizovaného knihovního systému Clavius REKS proběhl u napojených knihoven 

Cehnice, Dunovice, Hoštice, Kladruby a Řepice. V MLK Střelské Hoštice upravil IT pracovník nastavení 

v jejich lokálním programu Clavius. Dále byly za knihovny regionu propláceny faktury za servis AKS 

firmě Lanius Tábor. 

Pokračovalo zapojení profesionálních knihoven do projektu Česká knihovna. Deseti 

knihovnám byly průběžně rozesílány dodané knihy. 

Průběžně byly do knihoven distribuovány materiály obdržené z JVK České Budějovice. 

Profesionálním knihovnám byl rozesílán Zpravodaj města Strakonice. Všechny knihovny s funkční  

e-mailovou adresou byly průběžně informovány o aktuálním dění. 

Pro 6 zájemců – knihovny Blatná, Vodňany, Volyně, Bělčice, Radomyšl a Střelské Hoštice – 

pokračovala smlouva s firmou Konzulta Brno pro posílání SMS zpráv uživatelům z programu Clavius. 

Profesionální knihovny řešily přechod na formát MARC21 a nová katalogizační pravidla 

RDA u svého knihovnického programu Clavius. Vyřešeno mají ŠK Strakonice, MěK Blatná, Vodňany, 

Volyně, MLK Střelské Hoštice a MK Lnáře. Žádost podanou do VISK 3 na rok 2016 mají MěK 

Bavorov, MLK Bělčice, z dalších knihoven MLK Čestice a Třebohostice. Kolářova knihovna Katovice a 

MLK Radomyšl si přechod pořídí z rozpočtu. 

Nové prostory i vybavení získala MLK Předslavice http://knihovna.predslavice.cz/ , 

rekonstrukce probíhá v OK Horní Poříčí. 

Další obecní knihovny mají svoji webovou stránku v rámci webu obce – např. Nihošovice, 

Drážov, Pracejovice, knihovny Čejetice a Mladějovice, Třebohostice, Rovná. E-stranky použila knihovna 

Buzice, MLK Předslavice změnila vzhled webu, vlastní web má knihovna Čečelovice. 

Dvě knihovny se zúčastnily soutěže Svazu měst a obcí "Knihovna jinak" – OK Řepice se 

svým Řepickým antikvariátem a MěK Blatná, která v soutěži obsadila 3. místo s 288 hlasy. 

Pracovnice oddělení absolvovaly tato školení a semináře v JVK České Budějovice – školení 

Nová katalogizační pravidla RDA – PhDr. Zuzana Hájková, Mgr. Lenka Bejlková, Moderní knihovnické 

systémy pro malé knihovny, Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven – PhDr. Bohdana 

Stoklasová, v ŠK Strakonice – Novinky v programu Clavius – Výpůjční protokol – A. Justinová, 

O. Široký – Lanius Tábor, školení MARC21 v programu Clavius – A. Justinová, M. Novotný – Lanius 

Tábor, v Českých Budějovicích seminář Sociální dialog a NOZ – JUDr. Marilla Kokešová a v 

Pardubicích Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015. 

Příspěvek Krajského úřadu na regionální funkce pro Šmidingerovu knihovnu na rok 2015 činil  

1 347 000,- Kč. 

Provoz oddělení zajišťovaly Irena Plošková a Martina Zusková Bbus, kterou v srpnu vystřídala 

Mgr. Zdeňka Řezníčková. 

http://knihovna.predslavice.cz/
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Pobočka Za Parkem – půjčovna pro děti a dospělé 

 

 Pobočka Šmidingerovy knihovny Za Parkem sídlí v Husově ulici č. 380. Fond zahrnuje 8 700 

knih. Pokud jde o periodika, je odebírán Strakonický deník a 5 titulů časopisů, což je hojně doplňováno 

z remitendy a z darů. Půjčovna pro děti a dospělé velmi úzce spolupracuje s Ekoporadnou při IC pro NO 

a s CEGV Cassiopeia (sídlící též v budově pobočky) a s hlavní knihovnou (vzájemné půjčování knih  

z fondu, šíření informací o činnosti jednotlivých oddělení, o jejich akcích, atd.). Pro čtenáře i nečtenáře je 

také k dispozici veřejný internet, černobílá kopírka, barevná tiskárna a scanner. Příležitostně se půjčují 

stolní hry pro děti i dospělé a při některých akcích se hrají i přímo na pobočce (tak aby místo úmorného 

studování návodu si zájemci hru vyzkoušeli a mohli vše pochopit „za pochodu“).  

Pro pobočku je typické hlavně propojení literatury a praxe, a tak zejména pořádané akce jsou 

jakýmsi rozvedením toho, co si čtenáři mohou nastudovat v knihách. Při přírodovědných výletech 

poznáváme rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí, při Tvořivých podvečerech si můžeme pod 

vedením lektora vyzkoušet různé výtvarné techniky a naučit se je, při koncertech kantelistů se hraje a 

zpívá z not, v kroužku MOPíků se děti (i rodiče) učí různé dovednosti stylem „škola hrou“, při 

přednáškách a besedách je velký prostor věnován dotazům a odpovědím. Asi nejvíce je to patrné při 

regionálně zaměřených „Strakonických příbězích“ nebo v pořadu „Vzpomínky Otava neodnáší“, ale platí 

to pro všechny aktivity pobočky, že s návštěvníky se počítá jako se spolutvůrci, aniž by se to ale od nich 

nějak požadovalo – vše se děje spontánně.  

 Prostředí malé, útulné knihovny, kde část pro dospělé je pod jednou střechou s místností pro děti, 

je vhodné hlavně pro seniory, děti a jejich rodiče. Mnozí čtenáři chodí zároveň na pobočku i do hlavní 

knihovny a mají půjčené knížky na více odděleních. 

 Při půjčování knih i při akcích se navzájem vyměňují tipy, aniž by někdo někomu vnucoval svůj 

vkus nebo názory. Vše se jen přátelsky porovnává. K inspiraci dále slouží „Čtení na pobočce“, akce 

„Nejmilejší knihy“ (sepsané a vystavené tipy od čtenářů), výstavky, pravidelně obměňovaná výzdoba  

(k ročním dobám, svátkům aj.), fotografie zapůjčené od čtenářů, větvičky k učování podle pupenů, 

pravidelně obměňované kvetoucí rostliny z přírody, tipy z „Burzy námětů na cestování“, výrobky 

čtenářů, dětí, básničky s obrázky nebo fotografiemi a další zajímavosti.  

Čtenáře při každé jejich návštěvě čeká něco nového, na co může být zvědavý a k čemu může také 

sám přispět, pokud má chuť. To je dobrá příležitost jak pro aktivní, sdílné povahy, tak i pro lidi spíše 

plaché, třeba i nějak hendikepované, kteří se ostýchají nějak veřejně projevovat. V domáckém prostředí 

malé knihovny snadno mezi ostatní zapadnou a postupně se více otevřou (často i ke svému velkému 

překvapení), protože nacházejí pozitivní zpětnou vazbu. Pobočka je na to vysloveně zaměřená, aby 

možnost individuální práce se čtenáři byla maximálně využita a aby skupinky, které se při půjčování a 

hlavně při akcích vytvářejí, byly věkově různorodé a i jinak co nejpestřejší. To je blahodárné hlavně pro 

děti a pro seniory a přispívá to k porozumění napříč generacemi, k návaznosti zkušeností, což je v dnešní 

době spíše vzácné, a přitom velmi potřebné.  

Za nejdůležitější je v činnosti pobočky pokládána vlastní zkušenost čtenářů, protože ani ty 

nejlepší informace se nedají dobře vstřebat bez příznivého zážitku, kterým vše začíná a který motivuje  

ke zvídavosti. 

           Počet účastníků na akcích pro veřejnost dosáhl na 2 548. Byly vyhledávány zejména přednášky, 

které se konají v budově gymnázia. Byly zaměřeny hlavně na přírodu, historické památky a na ochranu 

našeho společného životního prostředí. Přednášející podávají své informace názorně a srozumitelně, tak 

aby zaujaly i odborníka, ale aby neodradily laika. Stejné je to s Tvořivými podvečery v prostorách 

půjčovny, při kterých se uplatní jak pokročilí, tak začátečníci. Někdo se přidá třeba i náhodně, při 

půjčování knížek, protože se mu vystavené výrobky zalíbí - a ke svému překvapení pak zjistí, že jejich 

výroba je vlastně snadná. Také při hraní na kantely je vítán kdokoliv, ať má talent, nebo nemá. Někdo 

hraje a zpívá hlasitě, někdo jen přizvukuje, případně poslouchá. Někdo se přidá s vlastním nástrojem, 

například s houslemi. Původní myšlenka byla taková, že půjde o jednorázovou záležitost, navazující na 

vlastnoruční výrobu kantel při jiné akci knihovny. Akce se ale tehdy tak líbila, že další setkávání si 

účastníci vysloveně vyžádali a takto se spontánně pokračuje již pátým rokem (ve spolupráci se spolkem 

Spona). 

 Pokud jde o „Strakonické příběhy“ a setkání pod názvem „Vzpomínky Otava neodnáší“, obojí se 



 
19 

konalo ve společenském sále ŠK. Vytvořila se víceméně stálá skupina účastníků, doplněná o další 

zájemce podle toho, jak atraktivní komu připadá které z probíraných témat. Celodenní výlety se konají 

každý měsíc (i o prázdninách) za každého počasí, přičemž je vždy připraveno více variant podle přání 

účastníků. Vedou je už od roku 1997 zdarma členové místní Základní organizace Českého svazu 

ochránců přírody. Při cestách na Šumavu byl v roce 2015 navíc objednán i profesionální průvodce Ing. 

Josef Pecka a „Mrak Šumavák“ Vladimír Frenzl. Kromě toho se uskutečnily i kratší procházky a dva 

celodenní autobusové zájezdy. 

 Už od roku 2008 se každý pátek kromě prázdnin schází kroužek Malých ochránců přírody (MOP) 

pro předškolní a mladší školní děti a jejich rodiče nebo jiné členy rodin, případně další účastníky.  Kromě 

toho se konaly pro kroužek i větší mimořádné akce, např. tradiční výlet do Plzně na Dny vědy a techniky. 

Hlídání dětí a program pro ně zajišťuje bez nároku na odměnu vedoucí kroužku Mgr. Zdeňka Skalická. 

Pomáhá také Mgr. Alena Hrdličková, Ing. Jitka Svobodová a Eva Legátová. Střídají se v tom 

s přítomnými rodiči a prarodiči, takže každý si může vybrat, kolik času chce dětem věnovat. Kroužek lze 

navštěvovat i nepravidelně, i bez dítěte, zkrátka podle času a chuti. Velmi oblíbené jsou (mimo jiné) 

různé tradiční zábavy, které se tím připomínají a přispívá se k udržování jejich znalosti (přebírání 

provázku, skákání panáka, kuličky, drápky apod.). Kroužek sdružuje příznivce nekonzumního životního 

stylu, kteří se tak navzájem seznámí a nacházejí zde zázemí. 

 Kromě výše jmenovaných akcí se často uskutečňují i návštěvy dětí z blízkých ZŠ a MŠ. Poloha 

pobočky je k tomu velmi příznivá a některé třídy přicházejí pravidelně jednou za měsíc. 

 I ti nejmladší školáčci se v knihovně chovají velmi dobře a program je zajímá. Učitelky se snaží 

seznamovat děti s klasickou i moderní literaturou a rády si pro ně nechávají vybírat z fondu pobočky 

tituly s dobrou češtinou a vkusnými obrázky. 

 Z přírodovědných akcí ŠK se pořizují podrobné zápisy, uveřejňované na webových stránkách 

strakonické Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (www.csop-strakonice.net). Dále je  

ve spolupráci s Ekoporadnou ŠK vydáván od ledna 2012 elektronický časopis Kompost - měsíčník 

zaměřený na ekologii. Archiv všech čísel se nalézá v Dokumentech na  www.knih-st.cz. Ohlasy na něj 

jsou velmi dobré. 

 Provoz pobočky Za Parkem zajišťuje Mgr. Alena Hrdličková. 

 

 

http://www.csop-strakonice.net/
http://www.knih-st.cz/
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Informační centrum neziskových organizací , Ekoporadna 

 

Pracoviště fungující od roku 1998, resp. od roku 2005 rozšířené o služby v oblasti 

ekoporadenství. V roce 2015 probíhaly kontinuální činnosti, periodicky se opakující akce, byly také 

zahájeny některé nové projekty a činnosti. 

 

Činnosti související s organizací pracoviště: 
K žádným podstatným změnám v organizaci pracoviště v roce 2015 nedošlo. Opět probíhala úzká 

spolupráce a vzájemná výpomoc subjektů sídlících v budově (Pobočka ŠK Za Parkem, CEGV 

Cassiopeia) i spolupráce s organizacemi jinými (ZO ČSOP Strakonice, JSME Strakonice...). 

 

Průběžné aktivity: 
Probíhaly v normální otevírací době pracoviště (Po - Čt 7:30 - 16:00, Pá po dohodě) 

- všeobecné ekoporadenství: Osobní návštěvy, e-mailová konzultace, telefonická konzultace, knižní a 

letákový fond (průběžná aktualizace, v roce 2015 zahájena aktualizace letákového fondu neziskových 

organizací).  

- poradenství v oblasti NO: především výpomoc s organizačními a propagačními aktivitami NO na 

Strakonicku. K dispozici byl rozsáhlý knižní i letákový fond s tématikou NO. V roce 2015 spolupráce  

s NO souvisela zejména se změnami v občanském zákoníku a úpravami údajů ve spolkovém rejstříku. 

Byla poskytnuta konzultace několika organizacím při vkládání změn do nových spolkových rejstříků. 

- tematika EU: z důvodu nízkého zájmu a zastarávajících materiálů byly tyto materiály zaarchivovány a 

poradenství v této oblasti bylo opuštěno. 

Část poradenské činnosti probíhala spontánně na tematických akcích, pořádaných pracovištěm. 

 

Výpomocné aktivity: 
- spolupráce se ZO ČSOP Strakonice na environmentálně zaměřených akcích, výpomoc s ostatními 

aktivitami ČSOP, členské propojení  

- spolupráce s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia Strakonice 

- výpomoc při propagaci první lesní mateřské školy na Strakonicku (o.s. Dětský klub Remízek) 

- pomoc při organizaci akcí jiných organizací - ADRA den, Zahradní slavnost Fokusu 

- spoluorganizování tradiční materiální sbírky pro útulek Sirius v Záhoří u Písku, vytvoření sběrného 

místa 

- spoluorganizování materiální sbírky na pomoc uprchlíkům, vytvoření sběrného místa 

- spolupráce s OŽP na kauzách vyvolaných veřejností 

- spolupráce se Zdravým městem Strakonice 

 

Ostatní aktivity: 
- příprava elektronického měsíčníku Kompost (čtvrtý kompletní ročník, několik desítek přispěvatelů, cca 

1000 odběratelů) 

- osvětová činnost pro strakonickou veřejnost, možnost zapojení se do regionálních kauz 

- záskok při knihovnických službách pobočky ŠK 

 

 

Statistika kontaktů za rok 2015: 

 
leden únor březen duben květen červen 

27 33 36 32 43 36 

 

červenec srpen září říjen listopad prosinec 

39 29 39 40 45 31 
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Počet poradenských kontaktů se pohyboval většinou mezi 30 a 50 za měsíc. Více než polovina 

dotazů měla ekoporadenský charakter. Druhá část se týkala neziskového sektoru a také akcí pořádaných 

Ekoporadnou. Dotazy s tématikou EU se již téměř nevyskytovala. Část dotazů se uskutečnila na 

pořádaných akcích, nebo mimo pracoviště. V posledním roce oproti předchozím narostl počet klasických 

ekoporadenských dotazů a také počet dotazů, které vyžadovaly komplexnější práci (literární rešerše atd.) 

 

Propagace: 
- elektronický měsíčník Kompost - přehled pořádaných akcí a reporty z nich (včetně akcí pobočky Za 

Parkem a akcí ŠK), regionální aktuality 

- Regionální média - Strakonický deník, Týdeník Strakonicko, 5+2, Zpravodaj města, regionální weby, 

Strakonická televize 

- Facebook - tematické stránky Farmářských trhů a měsíčníku Kompost (propagace důležitých akcí 

Ekoporadny) 

- plakáty - Inf. centrum, obchody zdravé výživy, vývěsky MÚ 

- webové stránky ŠK- oddělení Ekoporadna, webové stránky Farmářských trhů 

- propagace akcí na regionálních webech zivyregion.cz a estrakonice.cz 

- poskytování informací místním médiím 

- informační stánek Ekoporadny na Veget festu 

- informační stánek Ekoporadny na otevíračce ekocentra Proud v Horažďovicích 

 

 

Nemalou součástí činnosti oddělení je organizace různých akcí – podrobněji viz Přehled 

kulturních a vzdělávacích akcí – Akce inf. centra NO a Ekoporadny, s. 27. 

 

Průběžně je udržována a rozšiřována databáze e-mailových kontaktů pro zájemce o 

environmentální akce a zájemce o zasílání elektronického měsíčníku Kompost.  

 Informační centrum pro NO a Ekoporadnu vede Ing. Jan Juráš. 
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Aktivity  

Celostátní projekty 

 Březen měsíc čtenářů - v rámci tohoto projektu jsme zorganizovali slavnostní zahájení provozu 

nového oddělení pro děti, dále setkání se strakonickou rodačkou, zpěvačkou Hankou Křížkovou, 

besedu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou pod názvem Staročeský Dekameron anebo láska 

ctná a nectná, první část přednášky módní stylistky Módní poradna a řadu dalších…. 

 Vyvrcholením prezentace knihoven je vždy v říjnu takzvaný Týden knihoven. Motto této akce bylo 

tentokrát "Zažijte knihovnu jinak". V tomto termínu jsme návštěvníkům knihovny zpřístupnili 

novou odpočinkovou místnost, kde lze v příjemném klidném prostředí pohodlně posedět či se 

občerstvit vodou nebo nápojem z automatu. Místnost jsme nazvali LenoŠKa. 

 Akce oddělení pro děti – Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro 

prvňáčka – podrobněji viz níže 

  

Přehled kulturních a vzdělávacích akcí 

Výstavy 
 

Výstavy ve vstupní hale ŠK: 

 Literární a historický odkaz mistra Jana Husa. Výstavu k 600. výročí upálení Jana Husa 

poskytla Městská knihovna Prachatice a zaměřila ji na studenty a žáky základních škol 

 Výstava věnovaná 90. výročí vzniku tří monumentů na Strakonicku - mohyly Jana Žižky 

v Sudoměři, sochy Alfonse Šťastného ve Štěkni a sousoší Mistra Jana Husa ve Strakonicích. 

Výstavu připravil pan František Sáček za o.s. Sbor selských jízd Jana Žižky z Trocnova.  

 Co dovedou naše ruce – výstava prací klientů Denního stacionáře při Městského ústavu 

sociálních služeb  

 Zahrada barev - Výstava prací žáků Základní umělecké školy ve Strakonicích, třídy PaeDr. 

Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany Schwarzové  

 Operace Anthropoid. Někomu život, někomu smrt. Výstava pořádaná k 70. výročí konce 2. sv. 

války a věnovaná operaci Anthropoid – atentátu na R. Heydricha. 

 Slunce a sluníčka -Výstava prací žáků Základní umělecké školy ve Strakonicích, třída Věry 

Bělochové  

 Bolestné kameny – křížová cesta moderního člověka končící nadějí. Výstava k projektu studentů 

Obchodní akademie a jazykové školy Písek. 

 Strakonice nejen sobě – ohlédnutí za nultým ročníkem kulturního festivalu. Výstava fotografií. 

 Pojďte s námi do přírody. Výstava, která představila činnost Centra ekologické výchovy 

Podskalí (pobočky DDM Strakonice  

 Žár pravdy nezhasí – Autorský komiks o životě Mistra Jana Husa autorek Nely Vadlejchové a 

Eli Švecové. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. 

 

 

Výstavy ve společenském sále ŠK:  

 Výstava děl strakonických fotografů a výtvarníků - ve spolupráci s ARTWALL Strakonice 

 Obrazy Josefa Říhy 

Výstavy v oddělení pro dospělé – beletrie:  

 Leden - E-knihy (propagace+ návod na jejich využití) 

 Únor - Rande naslepo (připraveno cca 223 knih, zabalených v neprůhledných obalech, půjčeno 

147 knih 

 Březen - Současní čeští spisovatelé (Šabach, Rudiš, Hakl, Žák, Kraus…) 
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 Terry Pratchett (zemřel 12. 3.) 

 Duben - Magnesia Litera 2015 

 Günter Grass (zemřel 13. 4.) 

 Květen – 2. světová válka v beletrii 

 Červen – Ludvík Vaculík 

 Červenec – srpen – Česká historie v beletrii 

 Září – Jan Bauer 

 Říjen – Nejčtenější knihy 

 Listopad – Čtenáři doporučují… 

 Prosinec – Významná výročí 

Výstavy v oddělení pro dospělé – naučná literatura:  

 Leden - Hubnutí jako novoroční předsevzetí aneb odlehčujeme jídelníček 

 Únor – Zločinci a jejich oběti 

 Březen - Nejlepší čtenář je táta aneb Tátové čtou dětem 

 Duben – Navštivte historické památky 

 Květen - Události května 1945 ve Strakonicích 

 Červen – Odkaz mistra Jana Husa 

 Červenec, srpen – Poznejte krásy naší vlasti aneb dovolená nemusí být vždy u moře 

 Září – Září – měsíc biopotravin 

 Říjen – Podzimní dekorace – zkuste je vyrobit doma  

 Listopad – Jak si zlepšit náladu aneb nepodléhejte podzimním depresím 

 Prosinec – Svátečně prostřený stůl, Vánoční svátky – doba setkávání 

 
Výstavy v oddělení pro dospělé – regionální oddělení: 
 

Na tomto oddělení se začaly v průběhu roku 2015 připravovat menší výstavky, zaměřené na 

zajímavé osobnosti, události a místa v našem regionu. 

 

Témata: 

 Karel Bečvář – sochař, keramik, výtvarník 

 Kamil Běhounek – hudebník, jazzman 

 Ladislav Kořán – Mukl 010806 

 Gymnázium Strakonice – historie – připraveno v rámci Majálesu 

 

Akce 
 

 Knihovna na cestách. Proběhl další ročník akce Knihovna na cestách, v posledním týdnu v březnu 

měla knihovna stánek na tržnici u Sv. Markéty a přes léto opět fungovala na plaveckém stadionu. 

Tentokráte jsme rozšířili na plaveckém stadionu provozní dobu v červnu vždy od pátku do neděle a  

o prázdninách každý den od 10.00 do 17.00. Protože léto se skutečně vydařilo, službu využilo téměř 

1000 návštěvníků plaveckého stadionu a kromě denního tisku bylo půjčeno téměř 800 titulů. 

 Novým projektem pak od 26. června je Kniha do vlaku. Regál umístěný ve vestibulu vlakového 

nádraží je pravidelně doplňován vyřazenými knihami a nevyužitelnými dary. O službu je opravdu 

velký zájem a přestože si na toto místo někteří dárci zvykli darovat i své soukromé knihy, musí se 

neustále doplňovat  minimálně 30 -50 knih týdně.  

 Dalším místem, kde funguje podobná služba, je oblíbená rekreační zóna místo strakonických 

obyvatel – Podskalí. Tam byla v areálu restaurace Zavadilka v červenci otevřena Miniknihovna.  

I sem se knihy pravidelně doplňují a obzvláště v sezoně je Miniknihovna využívána návštěvníky a 

turisty. Mottem obou posledně zmíněných projektů je tzv. miniknihovní patero, které zní: 

OTEVŘI (miniknihovna i Kniha do vlaku je volná, otevřená a určená všem lidem) – SDÍLEJ (vezmi si 

knihu a vrať jinou nebo tu stejnou) – PEČUJ (starej se o knihy i o miniknihovnu, jinak by se jednoho dne 
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mohla třeba sbalit a jít jinam, buď ohleduplný i vůči jiným čtenářům) -  POCHLUB SE (řekni o projektu 

přátelům a známým a třeba i vytvoř další miniknihovnu či knihobudku) – MILUJ (knihy, rodinu, přátele, 

přírodu, celý svět) 

 Dalším novým cyklem je: Jaroslav Landsinger uvádí … filmy z archivu Muzea středního 

Pootaví a Strakonické televize:  
 Galerie osobností strakonicka (medailónky Josefa Režného, Miroslava Vondřičky, Ladislava 

Roma, Ladislava Matějky a MUDr. Zdeňka Cvrčka) 

 Zásadní proměny tváře Strakonic – přestavba v 70-tých letech  

 

 Akademie volného času 
 Jan Burian – Ženou se člověk nerodí, ale stává 

 Pavel Taussig – Zdeněk Podskalský: Rozesmát člověka, kterého bolí zuby 
 Operace Anthropoid. Přednáška s promítáním od Tomáše Pucholta o atentátu na R. Heydricha a 

vysazování parašutistů z Velké Británie do protektorátu 

 Setkání s Olgou Sommerovou, filmovou dokumentaristkou, pedagožkou a spisovatelkou. 

 Přijďte na kus řeči s Arnoštem Goldflamem - známým režisérem, spisovatelem, hercem a 

pedagogem 

 Sylva Daníčková - vyprávění o Laterně Magice, Černém divadle Jiřího Srnce, o překládání 

z cizího jazyka a o redakční práci 
 Díky, pane Werichu. Průřez tvorbou Osvobozeného divadla a životy jeho protagonistů doplněný 

ukázkou nesmrtelných písní. 

 Výlet po stopách Jana Husa, Petra Chelčického a Josefa Holečka. Program: Stožice (rodná 

obec J. Holečka), Chelčice, Lomec (kostel, hřbitov, klášter), Netolice, Zábrdí (sbírka 

papírových betlémů a podmaleb na skle jako ukázka lidové zbožnosti v Čechách), Husinec 

(Památník Jana Husa, park). 

 

Z dalších akcí knihovny: 

 

 Druhý ročník únorového Rande naslepo … s knihou. Organizačně ji zajišťovalo oddělení 

katalogizace ve spolupráci s ostatními odděleními. Vybrané knihy se zabalily do balícího papíru, 

ozdobily papírovou mašlí, označily čárovým kódem (pro půjčování) a piktogramem pro přibližné 

určení obsahu. Čtenáři si tak vybrali knihu, aniž tušili autora či název, jen podle piktogramu. Někteří 

byli spokojení, jiní méně, ale to je nakonec stejné i na skutečném rande naslepo. Ohlasy byly velmi 

pozitivní, naslepo se půjčilo přes 300 knih. 

 Kino v knihovně nabízí naše knihovna od března roku 2014.  Z nabídky strakonického kina 

vybíráme filmy související s knihami v našem fondu a uveřejňujeme je na našich webových 

stránkách 

 Čtení sluší každému - knihy, které frčí. Prostřednictvím krátkých medailonků a ukázek z knih jsme 

čtenářům představovali zajímavé knihy z beletrie i naučné literatury.  

 V dubnu se knihovna připojila k tradiční akci – Strakonické vítání léta. Tentokrát bylo otevřeno 

oddělení pro děti i v sobotních odpoledních hodinách a byla zde připravena celá řadu úkolů a soutěží. 

Účast byla velká a ohlas taktéž. 

 Majáles – se strakonickým gymnáziem jsme spolupracovali na Majálesu, jehož hlavní program se 

odehrával na strakonické hradě. Knihovna nabídla k dispozici prostory s free wifi zónou, ve 

společenském sále byla nonstop projekce animovaných humorných filmů a na 3. hradním nádvoří 

fotokoutek.  

 Festival Strakonice nejen sobě – v rámci nultého ročníku festivalu kultury se knihovna zapojila 

těmito akcemi: Ondřej Frencl – tvůrce komiksů, grafik a ilustrátor. Součástí setkání byla ukázka 

procesu vzniku komiksu. Josef Němec – představení mladého spisovatele a jeho tvorby. Součástí 

setkání autorské čtení. Petr Toman – dokumentární fotograf a novinář, workshop. Vystoupení 

kapely Člověk v písni – Vít Malota, Jan Mrázek a spol. Jaroslav Landsinger – projekce 

archivních záběru Strakonic s komentářem.  

 Festival Pro Tibet. Filmy a dokumenty, prodej tibetských výrobků, prezentace Učení Fráni Drtikola 

– knihy, samizdat apod. a křest sbírky básní Svítání od Michala Štěpánka 
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 Expediční kamera - 6. ročník v současnosti největšího festivalu outdoorových a cestopisných filmů 

v ČR. Program festivalu tvoří téměř desítka filmů z celého světa oceněných festivalovými cenami, 

filmů o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. 

 Snowfilmfest. Celovečerní promítání filmů, které získaly řadu ocenění na zahraničních filmových 

festivalech a týkají se extrémního lyžování, zimního lezení, snowboardingu, skialpinismu a dalších 

extrémních zážitků a sportů 

 DRUMCIRCLE – bubnování pro všechny. Bubnování v kruhu pod vedením p. Zdeňka Drahoše 

 Karel Poláček - poslechové pásmo pro nevidomé a slabozraké návštěvníky s občerstvením - 

ukázky z majetku zvukové knihovny a čtené ukázky z knih. Akce nejen pro nevidomé, ale pro 

všechny čtenáře s handicapem 

 Staročeský Dekameron anebo láska ctná a nectná – beseda se spisovatelem Vlastimilem 

Vondruškou  

 Módní poradna – stylistka Dana Beranová radila zájemcům, jak vyladit osobní styl a image, účesy a 

líčení  

 Setkání s Pavlem Sekyrkou – autorem knihy Zmizelí a nalezení a dále projektů Memento 

strakonických Židů či Bolestné kameny  

 Historie u Vás doma. Nahlížení nejen do genealogických (rodopisných) písemností na internetu. 

Přednáška pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni  

 Evropská unie a migrace – beseda s europoslancem Tomášem Zdechovským 

 Kurzy počítačového školení se konají pravidelně každé druhé úterý v měsíci, vždy jeden pro 

začátečníky a jeden pro pokročilé. Jsou zdarma a jsou určeny široké veřejnosti, přičemž přednost mají 

čtenáři knihovny. Podle dosavadních zkušeností s poptávkou střídáme vždy tři témata po jednotlivých 

měsících, pro začátečníky to jsou Základy práce s počítačem, Základy práce s internetem a 

Posíláme první e-mail. Pro pokročilé pak podrobnější vhled do MS Word, MS Excel a MS 

Powerpoint. V rámci celostátních projektů Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven pak proběhly 

ještě speciální počítačové kurzy. V březnu to byly Jízdní řády a Mapy, On-line katalogy 

Šmidingerovy knihovny a Bezpečnost na internetu. V rámci Týdne knihoven pak Virtuální kolega. 

 

Akce pobočky Za parkem 

 

Tvořivé podvečery: 
 s p. Boženou Legátovou – Pletení na prstech,  

 s p. Janou Lebedovou – Šperky z PET lahví, Ozdoby z vlny a papíru, Drobné ozdoby a dárky 

s p. Hanou Taschnerovou – Velikonoční holubičky 

 s p. Janou Lebedovou – Kytičky ze saténu, Drhané ozdoby, Papíroví motýlci 

 s p. Alenou Šimáčkovou – Netradiční nástěnka, Pouzdro na mobil či brýle 

 

 

Z dalších akcí pobočky: 

 Strakonické příběhy - vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci                      

rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení: 

SP XIII. Voda most sebrala. Příběhy jednotlivých strakonických mostů. Velká povodeň roku 1784 a 

všední život tehdejšího města na divoké Otavě. 

SP XIV. Domové v plameni. Zhoubný požár na Velkém městě v roce 1508 a plamínky dalších 

příběhů oněch časů.  

SP XV. Hrana pro sekretáře i šaršanty. Francouzská armáda ve Strakonicích v roce 1742 při válkách  

o rakouské dědictví. 

SP XVI. Ulice Bezděkov. Příběh života jedné části města. Od středověkých počátků až k přerodu v Nové 

Strakonice. Urbanistický vývoj, obyvatelé, povídačky... 

SP XVII. Hrabě Colloredo. Město a panství Strakonice v letech 1637 - 1657 za vlády johanitského 

velkopřevora a habsburského polního maršála Rudolfa von Colloredo (1585 - 1657). 

SP XVIII. Žádné bludy a kacířstsva. Mistr Jan Hus a jeho šlechtičtí stoupenci na Prácheňsku  

v 1. třetině 15. století. Obraz města i širšího kraje po roce 1400. 

SP XIX. Tenkrát za Čejky. Detailní pohled na město Strakonice v době kolem roku 1750. Jednotlivé 
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měšťanské rodiny. Řemeslníci a jejich cechy. Správa panství. Církevní záležitosti. 

SP XX. Kůže Fabiána Sekouška. Strakonický koželužský cech od dob nejstarších až do jeho zrušení. 

Mistři, tovaryši, učedníci. 

SP XXI. Modrotiskař Kropáček. O strakonických barvířích od středověku až do 19. století. 

SP XXII. Pimprlata za dva grejcary. Loutkové divadlo ve Strakonicích v časech monarchie. Potulní 

loutkáři a loutkářské rody na Prácheňsku od 2. poloviny 18. do začátku 20. století. 

SP XXIII. Pan  Labuť. Johanitský velmistr Jan ze Švamberka a vlákna příběhů jeho časů. 

SP XXIV. Smradlavá robota. K verpánku již pospíchám... Ševcovské řemeslo ve Strakonicích od 

nejstarší doby až do zrušení cechu.   

 

 

 Odpolední Čtení na pobočce - 2 x (leden, březen) 

 Vzpomínky Otava neodnáší – 2 x (červen, říjen) 

 deskové hry na pobočce pro děti a dospělé 

 výlet na Dny vědy a techniky do Plzně 

 

 

Akce pobočky Za parkem ve spolupráci se ZO ČSOP 

 

Přednášky s promítáním 
 doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.: Když dva dělají totéž, není to totéž (porovnání 

parkových okruhů ve Vídni a v Praze). 

 Ing. Vilém Hrdlička: Lidé a stromy ve městě 

  Ing. Josef Pecka, šumavský průvodce: Šumavskou divočinou. 

 Mgr. Vladimír Ledvina: Revitalizace městské a obecní zeleně. 

 Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.: Švédsko – země lesů, vod... a lidí 

 Jiří Beneš: Osudy rysa Blondýna a jeho divokých příbuzných v přírodě 

 promítání a vyprávění - Fotografie z letních pobytů v přírodě (Slovenský ráj, 

Jindřichohradecko...) 

 Ing. Dagmar Zieglerová: Povídání o netopýrech. 

 František Langmajer: Podzim v přírodní zahradě 

 doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.: Jak zeleň pomáhá udržovat mikroklima, hospodařit s vodou a 

živinami 

 Hana a Jiří Šantrůčkovi: Putování Švédskem po stopách Nilse Holgerssona 

 

Procházky a výlety: 
 

- přírodovědná procházka ke sv. Janu do Radomyšle – 2 x (leden, březen) 

- přírodovědný výlet do Katovic s prohlídkou funkční vodní elektrárny 

přírodovědný výlet na Kbíl s vyprávěním o stromech a o péči o ně 

- přírodovědný autobusový zájezd (okolí Spáleného Poříčí – záchranná stanice s ekocentrem, draha 

v Těchonicích, muzea, památky, výhledy...) 

- přírodovědný výlet do areálu Bažantnice  

- přírodovědný výlet do Blatné 

- přírodovědný výlet do přírodní zahrady a muzea Rudolfov 

- přírodovědný výlet s šumavským průvodcem Ing. Josefem Peckou na Stožecko 

- přírodovědný výlet s šumavským průvodcem Vladimírem Frenzlem na Prášilsko 

- přírodovědný výlet po okolí Štěkně  

přírodovědný výlet do Tchořovic - ornitologická akce Festival ptactva a veřejné kroužkování 

ptáků 

- zájezd do Bavorska (skanzen, sklárna, potok Reschbach aj.)  

- výlet na charitní jarmark v písecké waldorfské ZŠ Svobodná 

- přírodovědný výlet na židovský hřbitov, k pískovně a do okolí Sousedovic  
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Akce Informačního centra NO a Ekoporadny 

 

Jednorázové akce s environmentální tematikou: 
- Jarní úklid Staré řeky - akce v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! - Clean up the world!“  

(ve spolupráci s neformálním sdružením Jsme Strakonice - představení kampaně Naše koše, ZO ČSOP 

Strakonice) 

- Třetí venčící návštěva útulku – oblíbená již tradiční akce 

- Podzimní úklid Kuřidla - akce v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! - Clean up the world!“ 

(ve spolupráci se ZO ČSOP Strakonice) 

- Workshop výroby přírodní kosmetiky – předvánoční akce s teoretickým úvodem i praktickou tvorbou 

 

 

Jednorázové akce s tematikou zdravé výživy: 
- Druhý Veget Fest – pokračování úspěšného festival zdravé výživy, vegetariánství a ochrany zvířat  

ve Strakonicích, bohatý kulturní program, účast cca 500 lidí 

- Jedlé rostliny - terénní workshop – ve spolupráci s MC Beruška a botanikem 

- Jedlé plody - terénní workshop – ve spolupráci s MC Beruška a botanikem 

 

 

Periodicky se opakující akce: 
- Farmářské trhy - pátý ročník na prvním hradním nádvoří ve Strakonicích. Termíny každý druhý pátek 

od 13 do 17 hodin od dubna do října - celkem 15. Účast na jednotlivých trzích zhruba 500 návštěvníků,  

v letním období nižší. Akce měla velký dopad na propagaci a zviditelnění ŠK, prostor hradu a města 

Strakonice zvláště u přespolních prodejců a návštěvníků. Dřevěné stánky téměř plně využívány po 

všechny termíny (většinou minimálně 8 z 10). Účast prodejců - v průměru 15 - 20. Vytvořen prostor pro 

komunitní prodej přebytků bez účastnického poplatku (prostor mezi ZUŠ a mostem Jana Palacha) 

- Zelené otazníky - v roce 2015 konec čtvrtého a začátek pátého ročníku cyklu besed - 7 opakování 

(restaurace Baobab), čtvrtý ročník zakončen exkurzí do úpravny vody Hajská (duben 2015), 

nejvýznamnějším hostem ředitel NP Šumava Mgr. Pavel Hubený. 

- Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření - v roce 2015 čtyři kurzy v prostorách ZŠ Povážská pro 

skupinu "pokročilých" a závěrečná společná akce, zahájení pátého ročníku (kurzy opět rozšířeny i pro 

nové zájemce - „začátečníky“) - celkem 11 lekcí 

- lektorování 4. ročníku Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření v Blatné - pořadatel obchod zdravé 

výživa Slunečnice Blatná a CKV Blatná (7 termínů) 

- lektorování zakončení 1. a zahájení 2. ročníku Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření ve Volyni - 

pořadatel obchod zdravé výživa Zdraví z přírody ve Volyni (7 termínů) 

- lektorování 1. ročníku Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření v Česticích - pořadatel ZŠ Čestice (7 

termínů) 

 

Akce oddělení pro děti: 

 

Tvořivé dílničky pro nejmenší  
leden – Vystřihujeme girlandu 

únor – Hnědá sova ve 3D  

březen – Velikonoční přání s obečkou  

duben – Veselé kuřátko  

květen – Papírové květiny  

červen – Kouzelný ptáček zpěváček  
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září – Kroutící se had  

říjen – Duch z papírových ubrousků  

listopad – Vyrábíme krabičky na šperky  

prosinec - Navrhni si vzorek na čepici a rukavice 

 

Aktivně se zapojujeme do těchto projektů: 

 

Březen – měsíc čtenářů (BMČ) 

2. 3. proběhlo za účasti vedení města slavnostní otevření nového oddělení pro děti.  Program 

odpoledne plného her a zábavy byl bohatý - vystoupila hudební skupina ÁDH MÓR složená ze žáků 

základní umělecké školy, následoval zábavný koncert Marka Šolmese Srazila, nechyběly soutěže a hry, 

sladké pohoštění a přišel dokonce i vodník Otík.  

V rámci BMČ byla také zahájena čtenářská soutěž Lovci perel, kterou děti všech věkových kategorií 

přivítaly s nadšením, do lovení se jich nakonec zapojilo na 130 a rozdáno bylo přes 1 200 perel.   

(Princip soutěže - děti si po přihlášení vybraly dětské knížky zapojené do projektu a ty se pro ně po 

přečtení a zodpovězení několika otázek z obsahu knihy, staly perlorodkami a přinesly jim zisk v podobě 

perel. Jedna přečtená kniha = jedna perla. Na nástěnce jsou pak vystaveny jejich šňůry se získanými 

perlami.) První ročník soutěže byl ukončen k 31. 1. 2016 a 15. 3. 2016 proběhlo slavnostní vyhodnocení 

nejlepších lovců perel. 

Tato akce je pozitivně vnímána a kladně hodnocena jak dětmi a rodiči, tak i učiteli. Všichni se společně 

shodli, že díky této soutěži se podařilo vzbudit zájem o knihy dokonce i u „zarputilých“ nečtenářů. 

 

Další akcí BMČ byly besedy pro 8. třídy ZŠ se spisovatelem a hercem Vladimírem T. Gottwaldem 

nazvané Tykáme si se Shakespearem. 

 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

Děti zapojené v projektu musely absolvovat nejméně jednu návštěvu knihovny. Akcí, která vede k 

rozvoji zájmu o četbu bylo autorské čtení spisovatelů pana Marka Šolmese Srazila z jeho knih Pohádky 

do postýlky a pana Vladimíra T. Gottwalda z jeho knihy Šmajdovinky. Odměnou za vyloženou námahu 

byla Knížka pro prvňáčka - původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky 

projektu a nelze ji koupit v žádném knihkupectví po dobu tří let. 

 

Noc s Andersenem (27. – 28. 3. 2015) 

Noc s Andersenem je v současné době největším projektem zaměřeným na podporu dětského čtenářství, 

což je i naším cílem. Ani v letošním roce jsme neoslovili konkrétní třídu, ale dali jsme příležitost našim 

věrným čtenářům. Bylo vybráno 21 zájemců, kteří se v pátek navečer sešli v knihovně. Večer začal hned 

po ubytování seznamovací soutěží, čtením pohádek a opět dalším soutěžením.  

Tajemná cesta na noční prohlídku muzea hradu nikoho nenechala chladným. Bílá paní vyprávěla dětem 

něco z historie, šašek vyloudil na jejich tvářích úsměv a když na závěr děti dostaly medovou kaši, bylo 

všem moc příjemně. Pak jsme dobyli energii malou večeří a hurá do dalších dobrodružství.  Děti se zdály 

být neunavitelné, ale nakonec si přece jen rády poslechly pohádky na dobrou noc. 

Ráno jsme se rozloučili společnou snídaní. 

 

Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu proběhlo v roce 2015 již pošesté.  

Děti nejprve musely dokázat, že mohou být pasovány z pážat na rytíře. Mezi tři rytířské důkazy patřil: 

důkaz slušného chování, důkaz, že znají písmenka a umí číst a důkaz bystrého rozumu. Po splnění těchto 

tří úkolů došlo k slavnostnímu složení slibu: „Slibuji ve jménu všech krásných knížek – pohádek, příběhů 

a básniček:  

                   budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského 

                   budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady 

                   budu je mít rád 

                   budu se k nim chovat opatrně a s úctou“ 



 
29 

Poté jednotlivá pážata přistoupili k rytíři Řádu krásného slova za asistence paní ředitelky Šmidingerovy 

knihovny a ten je pasoval na rytíře. Děti dostaly medaili, diplom a průkazku do knihovny na jeden rok 

zdarma. Vše bylo zakončeno slavnostním přípitkem (dětské šampaňské). Doufáme, že se se všemi 

novými rytíři budeme pravidelně v knihovně setkávat!  

Tomuto slavnostnímu aktu předchály tyto kroky:  

1 Obejít všechny 1. třídy strakonických škol a seznámit je podrobně s touto akcí.  

2 Domluvit návštěvu knihovny – knihovnická lekce. 

3 Proběhnou knihovnické lekce. 

4 Návštěva knihovnic ve všech 1. třídách – prověření důkazů. 

5 Příprava průkazek, medailí a diplomů pro všechny účastníky. 

6 Pasování. 

 

Z dalších akcí oddělení pro děti 

 

 Rande naslepo (11. - 13. 2.). Více než 50 dětských čtenářů si domů odneslo dárkově zabalenou 

knihu, jejíž obsah objevili až doma. Je vidět, že naši čtenáři milují překvapení.  

 Kraslení – velikonoční výtvarná dílna s Jitkou Petrášovou. Děti vyráběly filcová velikonoční 

vajíčka a ozdobily jimi náš magnetický strom.  

 Mezinárodní den dětí - Velký turnaj v pexesu - Děti vyzvaly své kamarády, rodiče, dokonce i 

knihovnice na velké klání, při kterém se zažilo spoustu legrace.  

 Týden v knihovně dětem připravil krtčí omalovánky, které jsme jim po vybarvení vystavily na 

nástěnce. Již tradiční akcí bylo – Čtenáři píší svůj příběh - letos na téma „Jak si Krteček hledal 

nevěstu“. Nechyběla výstava o spisovateli Z. Millerovi a jeho díle, doplněná barevnými obrázky 

hlavních hrdinů jeho knížek.  

 Proběhly dvě velice úspěšné besedy se sympatickou spisovatelkou paní Ivonou Březinovou. 

Pro 7. třídy jsme zvolily trilogii knih Holky na vodítku, ve kterých se zabývá tématem různých 

závislostí – drogy, anorexie a bulimie, gamblerství. 4. třídy besedovaly o knize Kluk a pes,  

o chlapci na vozíku a jeho asistenčním psu.  

 Den dětské (audio)knihy – každý den poslech dvou titulů audioknih Mach a Šebestová a Lovci 

záhad. Výherce soutěžního kvízu „Znáš Macha a Šebestovou“ získal poukaz na nákup jedné 

audioknihy zdarma.  

 Čokoládování – přednáška pro děti o historii čokolády. Ve finále se spustila čokoládová fontána, 

kde si mohli návštěvníci namočit různé kousky ovoce a poznat tak vynikající chuť čokolády 

JORDIS.  

 Mikulášská nadílka v knihovně. Rok od roku návštěvnost této populární akce stoupá přímo 

geometrickou řadou.  

 Ochutnejte knihovnu – akce se konala v době konání adventních trhů na hradě, kdy byla 

knihovna otevřena pro veřejnost i v odpoledních sobotních hodinách. Nabídli jsme jednoduché 

vánoční tvoření z papíru, výrobu linorytových razítek, ozdob a přání Ježíškovi na pohádkový 

strom, promítání animovaných filmů a také zdobení vánočních perníčků. 

 Vánoce v knihovně. Poprvé jsme prožili poetický vánoční čas v nových, vánočně vyzdobených 

prostorách, kterým vévodila voňavá jedlička. 

 

 Novinkou roku 2015 bylo navázání spolupráce s pedagogy místní Základní umělecké školy – 

s učitelkou výtvarného oboru Jitkou Petrášovou a učitelkou tanečního oboru Alicí Janotovou. 

V rámci této spolupráce vznikly zajímavé pořady, spojující výtvarné a taneční dílny – červnové 

Z pohádky do pohádky a říjnové Haloweenské strašení. Při výtvarných dílnách děti vytvářely 

nové ozdůbky na pohádkový strom a krátká animovaná pásma. Výtvarné počiny pak střídala 

hudba a vystoupení několika skupin dětí tanečního oboru, k nimž se zapojovali i další přihlížející 

v improvizovaných tanečních dílnách. 
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Hospodaření 

Výsledky hospodaření ŠK za rok 2015 

 

Příspěvek na činnost pro rok 2015 byl schválen z rozpočtu zřizovatele (Město Strakonice) 

na neinvestiční výdaje ve výši 9.150 000,- Kč. Limit prostředků na platy byl stanoven ve výši 

5.080 000,- Kč, tato částka je včetně náhrad mezd za nemoc. OON byly ve výši  80 000,- Kč. 

Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti byly plánovány ve výši 500 000,- Kč. 

Finanční prostředky určené na el. energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové výši 800 000,- 

Kč jsou účelově určeny a nelze je použít k jiným účelům – podléhající vyúčtování. 

Příspěvek účelově poskytnutých finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven 

v Jihočeském kraji byl 1.347 000,- Kč. Všechny účelově poskytnuté finanční prostředky z KÚ 

Jihočeského kraje byly ke konci roku plně vyčerpány. 

Během roku (1. 7. 2015) došlo ke schválení a zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele o částku 

4.500,-Kč, finanční prostředky byly použity na úhradu opravy osobního vozidla po pojistné události. 

Celkový upravený rozpočet na činnost ŠK tedy činil 9 154.500 Kč. 

Do správy naší organizace byl zřizovatelem předán majetek v hodnotě 997.379,13 Kč, dodaný  

v rámci akce „ Revitalizace Strakonického hradu – II. etapa – vybavení objektu SO16 nábytkem a 

výpočetní technikou“. Majetek byl pořízen s přispěním dotace ve výši 604.237,- Kč. Následně proběhlo 

další fyzické předání majetku od města Strakonice – přenosná nájezdová  

Do rezervního fondu byl schválen a přidělen příspěvek za rok 2014 výši 37.468,24 Kč. Vratka za 

nedočerpaných účelových prostředků ve výši 48.177,- Kč byla zaslána na účet zřizovatele. 

Rozpočet byl schválen a navýšen o investiční a neinvestiční prostředky z Ministerstva kultury 

(dne 13. 4. 2015). Z Ministerstva kultury to bylo z dotačního programu VISK 3 na realizaci projektu „ 

Přechod na formát MARC21 a nákup nového serveru“ve výši 140.000,- Kč. Z toho investice činila 

124.000,- Kč, neinvestice 16.000,- Kč. Neinvestiční prostředky ve výši 16.000 Kč byly plně vyčerpány. 

Investiční prostředky byly vyčerpány jen ve výši 107.413,-Kč. Nevyčerpané účelové investiční 

prostředky ve výši 16.587,-Kč byly vráceny na účet MK. 

Od 1. 11. 2015 z důvodu nařízení vlády došlo ke zvýšení platů zaměstnanců. 

Z rezervního fondu bylo čerpáno 81.312 Kč (část knihovního systému Clavius, přechod na nový 

výměnný formát MARC21). Celkem byly příjmy navýšeny o 81.312,- Kč. 

Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti dosáhly celkem 654.556,64 Kč. 

Roční odpis za investiční majetek v roce 2015 byl ve výši 121.468 Kč (rozpočet 60.000 Kč). Do 

odpisů se nezahrnují odpisy (28.860,- Kč) za majetek fyzicky předaný do užívání od města Strakonice 

(dotace na projekt „Revitalizace Strakonického hradu – II. etapa“). 

Účelové finanční prostředky za el. energii, vodné a stočné, odběr tepla nebyly v roce 2015 

vyčerpány dle rozpočtu. Byly přečerpány o částku 6.900,- Kč.  

Celkové náklady z hlavní a vedlejší činnosti činí 10 983.380,82 Kč a výnosy 11 217.028,64 Kč. 

Výsledek hospodaření za rok 2015 z hlavní činnosti je 215.522,82 Kč a z hospodářské činnosti 

18.125,-Kč (celkem 233.647,82 Kč). 

Šmidingerova knihovna zažádala zřizovatele o schválení a převedení hospodářského výsledku 

do rezervního fondu. 

 

 

 

Kontroly proběhlé v roce 2015: 

 

Hasičský záchranný sbor JK.  Kontrola plnění povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně 

Finanční odbor – oddělení kontroly Město Strakonice. Byla provedena veřejnosprávní kontrola za rok 

2015. 

 U obou kontrol byly shledány drobné nedostatky, které byly následně odstraněny. 

 

Během roku byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 153.563,20 Kč. 
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Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2015  

 
 

Příjmy Kč Výdaje Kč 

Celkem   11 217 029,- Celkem 10 983 381,- 

Příspěvky a dotace 

celkem 
  10 562 472,- mzdové náklady 

celkem 

  5 789 124,- 

- příspěvek na provoz 

od zřizovatele 

  9 154 500,- mzdový fond   5 670 159,- 

JK KÚ ČB – 

příspěvky, granty 

  1 363 000,- -OON       118 965,- 

Dotační podíl na 

odpisy 

       44 972,- - zákonné pojištění    1 920 460,- 

  - zák. sociální 

náklady 

        56 484,- 

 

  - odpisy        121 468,- 

    

příjmy z činnosti 

celkem 

      654 557,- provozní náklady 

celkem 

  3 095 845,- 

-kopírování, 

laminovaní 

         4 472,- - materiál   1 540 099,- 

- popl. čtenářů       456 620,- - - knihy, periodika, 

CD, AV média 

  1 262 747,- 

- prodej knih, map         12 667,- - DDHM      183 655,- 

- prodej zboží              986,- - el. energie      237 241,- 

- úroky              307,- - voda        52 140,- 

- čerpání fondu         81 312,- - topení       484 911,- 

- výnosy z pronájmu         15 900,- - služby       540 205,- 

- jiné výnosy 

z vlastních výkonů 

        67 163,- - pohonné hmoty        13 142,-  

vstupenky         15 130,- - cestovné        22 532,- 

          - náklady na 

reprezentaci - 

pohoštění 

         1 501,- 

  - opravy, údržby          20 056,-   

    

    

 

 

Výsledek hospodaření = 233.648,- 

 

 

 


