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Základní statistické údaje k 31. 12. 2012 
 

 

Registrovaní uživatelé knihovny: 4 166 (17% obyvatel města), z toho 1 139 dětí  

ve věku do 15 let (36% obyvatel města do 15 let) 

 

Knihovní fond:  123 071 knihovních jednotek, 163 titulů periodik 

Přírůstek knihovního fondu: 6 400 

Počet výpůjček: 286 330 

 

Návštěvnost knihovny: 135 376 

Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 66 499 

Virtuální návštěvnost: 57 868 

Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 6 359 

Návštěvnost internetu: 4 650 

 

Kulturní akce pro veřejnost: 143 

Vzdělávací akce pro veřejnost: 109 

 

Regionální funkce 

Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 92, počet svazků v nich: 17 845 

Poradenská a konzultační činnost: 355  

 

Organizační a správní opatření 

Kontroly 

 VZP ČR Strakonice. Předmětem kontroly bylo projednání závad a rozdílů zjištěných při 

provedené kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného. 

 OSSZ Strakonice. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. 

 Finanční odbor – oddělení kontroly Město Strakonice. Prověření hospodaření 

s veřejnými prostředky za období r. 2011 a r. 2012.  

 

Revize 

 

 Fyzická revize knihovního fondu ŠK proběhla dle zákona po 10 letech ve dnech 19. 11. 

2012 – 4. 2. 2013. V době od 3. 12. 2012 do 31. 1. 2013 proběhly dohledávky hledaných 

dokumentů a opravy zjištěných chyb. Dne 4. 2. 2013 byla revize definitivně ukončena a 

odepsány nedohledané ztráty.  

 Z celkového počtu 120 100 zrevidovaných svazků je konečný počet ztrát 973 svazků 

(=0,81% ztrát) 
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Z toho: 

Oddělení pro dospělé                 579 svazků ztrát (0,69%) 

Oddělení pro děti                          74 (0,43%) 

Pobočka Za parkem     211 (2,06%) 

Oddělení základních knihovnických informací     11 (0,03%) 

Ostatní (čítárna + hudební)         98 (0,8%) 

Celkem                                    973 svazků ztrát 

 

 Závěr revize: z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší ztráty jsou v odděleních s velkým 

volným výběrem a velkým počtem svazků. Přesto ztráty nedosahují celkově ani jedno 

procento.  

 

Opravy a údržba 

 

 Během uzavření knihovny z důvodu revize fondu byla vyměněna část linolea v prostoru 

vstupu do knihovny. Po přesunu bezpečnostních bran v lednu zůstalo totiž linoleum na 

několika místech trvale poškozeno.  

 Běžné opravy služebního automobilu. 

Vybavení 

 technické vybavení: 

- tiskárna Canon MF do studovny 

- tiskárna HP LJ k výpůjčnímu pultu oddělení pro dospělé 

- PC sestava s monitorem na oddělení katalogizace 

- monitor na oddělení pro dospělé 

- monitor do kanceláře ředitelky 

- 2 elektronické čtečky knih Amazon Kindle 

 pořízení 10 ks mobilních dřevěných stánků využívaných pro pořádání farmářských trhů 

 šatní stěna do oddělení pro děti  

 lednice – oddělení pro děti 

 3 ks regálů pro volný výběr CD na hudebním oddělení 

 regál na audioknihy – oddělení pro dospělé 

 skříňka na elektronické přílohy knih – oddělení pro dospělé 

 

Personální záležitosti  

Kvalifikace zaměstnanců 

 

Počet zaměstnanců celkem 20 

VŠ knihovnického směru 5 

VŠ ostatní 2 

SŠ knihovnického směru 8 

SŠ ostatní 4 

ostatní 1 
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Přehled zaměstnanců knihovny 

V roce 2012 došlo k těmto personálním změnám: 

Do starobního důchodu odešla Hana Čakrtová, na dobu určitou byly přijaty dvě nové 

zaměstnankyně – Veronika Samková (půjčovna oddělení pro dospělé) a Gabriela Nováková 

(studovna, zpracování článků z periodik), pracovní poměr byl ukončen s paní Danou 

Bezděkovou (uklízečka, úvazek 0,3)) a přijata byla paní Marta Dejmková (uklízečka, úvazek 

0,3). 

Vzdělávání a školení 

V roce 2012 zaměstnanci ŠK absolvovali tato školení a studijní cesty: 

 

 Zákoník práce – novela – Městská knihovna Jihlava 

 Konference Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době internetu - 

Praha                    

 Dotkněte se historie – Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice 

 Biblioterapie, Městská knihovna Písek - Mgr. Jiří Pokorný 

 Aktualizace a novinky programu Clavius - O. Široký - A. Justinová z firmy Lanius 

 Společný seminář Svazu Knihovníků a informačních pracovníků a Spolku pro obnovu 

venkova - Chelčice 

 Přednášky o současné české, britské a americké literatuře - lektoři Literární akademie J. 

Škvoreckého, ŠK 

 Současná rakouská literatura - Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice 

 Seminář sdružení SKAT na téma Clavius REKS, Národní knihovna Praha 

 Školení na používání čtečky e-knih Amazon Kindle, ŠK  

 Inovační knihovnický kurz pro pracovníky v kulturních organizacích – sekce fondy, 

služby, práce s dětmi  - Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice 

 Vedení kampaní s pomocí nových elektronických médií – České Budějovice 

 Konference Budoucnost hudebních oddělení, Městská knihovna Louny 

 Katalogizace elektronických zdrojů, Národní knihovna Praha 

 Školení počítačové gramotnosti, modul Počítačové prezentace – Jihočeská vědecká 

knihovna České Budějovice 

 Školení Komunikace se čtenářem – Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice 

 Svět knihy – knižní veletrh, Praha 

 Knihovnický happening na úvod Týdne knihoven – Městská knihovna Písek 

 Ekoporadenství je systém 

 Proč lidé (ne)chrání přírodu a životní prostředí 

 Výzvy blízké budoucnosti - domy s nulovou spotřebou energie 

 Změny ve zdaňování příjmů – Strakonice 

 Účetnictví – Praha 

 Odpisy příspěvkových organizací – České Budějovice 
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Knihovní fond 

Oddělení akvizice a katalogizace 

 

 V roce 2012 došlo k ustálení a zapracování katalogizačního oddělení. Zpracováno bylo 

celkem 5968 titulů (5756 kniha a 212 brožur). I nadále se v oddělení katalogizace zpracovávají 

veškeré tištěné dokumenty (knihy, brožury, drobné tisky, kartografické a hudební dokumenty) 

a elektronické zdroje pro všechna oddělení knihovny. Nákup a katalogizace AV medií a 

zvukových knih zůstává v kompetenci hudebního oddělení.  

 Vzhledem k neustálému růstu cen knih, do kterých se promítá i zvyšování DPH, je 

nutné věnovat objednávkám a nákupu zvýšenou pozornost. V dubnu byla uzavřena smlouva  

s dodavatelskou firmou Euromedia Group na dodávky knih s rabatem 35 % (33%),  

s Nakladatelským servisem bylo vyjednáno zvýšení rabatu na 34% a od firmy OPA rabat 30%. 

Dále se nakupují knihy a publikace v různých slevových akcích, na veletrzích, prostřednictvím 

internetu, v obchodech Levné knihy a podobně. Tím se zatím daří kompenzovat neustálé 

zdražování při již několik let nezvyšujícím se objemu finančních prostředků.  

 Literatura regionálního charakteru, produkce malých a nezávislých nakladatelství nebo 

autorská vydání se získávají podle nabídky v knihkupectvích nebo od drobných dodavatelů. 

Významnou složkou jsou i knižní dary, většinou od čtenářů nebo organizací (nakladatelství) a 

také dary z projektu Česká knihovna.  

 Brožury a drobné tisky jsou i nadále nakupovány průběžně v remitendě od firmy VARA 

České Budějovice.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všechny zpracované záznamy se pravidelně zasílají do souborných katalogů SKAT a 

CASLIN.  

 Od roku 2012 jsou také nově zpracované knihy beletrie při katalogizaci značeny podle 

témat piktogramy, abychom čtenářům usnadnili orientaci ve fondu. 
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 Vyřazeno bylo 2295 titulů. Většina titulů z důvodu opotřebování nebo zastarání. Čtenáři 

celkem ztratili a zaplatili 15 titulů. Seznamy vyřazených knih byly pravidelně vystaveny na 

našich stránkách a v konferencích a nabídnuty k využití a odkupu případným zájemcům. 

Knihy, o které nikdo neprojevil zájem, se za minimální částky nabídly zájemcům v prostorách 

knihovny během Týdne knihoven.  

 Po dohodě s pracovnicemi oddělení pro děti došlo k přepracování jednoho oddílu MDT 

(byl zrušen oddíl 58/59 : 82). Knihy byly přeznačeny, převedeny a přepsány i  

v katalogu do jiných oddělení.  

 Podle potřeby se poskytují konzultace katalogizace a práce s katalogizačním systémem 

Clavius menším knihovnám regionu. 

 

 

Knihovnicko-informační služby 

Oddělení pro dospělé 

Beletrie 

 

Oddělení zajišťovalo po celý rok provoz půjčovny pro dospělé čtenáře ke spokojenosti 

návštěvníků. Se zajištěním provozu souvisí tyto hlavní činnosti: 

 

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

výpůjček 

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

 vyřizování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací 

 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, 

vytisknutí seznamů, zařazení těchto knih do fondu 

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

 balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih 

 laminování materiálů pro čtenáře i potřeby knihovny 
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 Jednou z důležitých činností, kterou oddělení zajišťuje již dlouhou řadu let, je rozvoz 

knih pro imobilní čtenáře po celých Strakonicích. Tato služba je poskytována pravidelně 

vždy první úterý v měsíci. V současnosti využívá službu 10 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 

3 domovů důchodců nebo domů s pečovatelskou službou. Celkem je evidováno 31 čtenářů, 

kterým jsou vybírány knihy dle speciálních požadavků.  

 Službu vracení knih do biblioboxu využívá stále více čtenářů.  Čtenáři mohou do 

biblioboxu vracet knihy kdykoliv, i tehdy, když je knihovna uzavřena. Každý den ráno jsou 

knihy z biblioboxu vyjmuty a čtenářům odečteny z uživatelského konta. Do biblioboxu mohou 

čtenáři vhazovat dokumenty ze všech oddělení knihovny. 

 Od října 2012 byla spuštěna nová služba čtenářům usnadňující orientaci při výběru knih 

- označování hřbetů knih piktogramy. Bylo jich vytvořeno prozatím 26 a zaznamenáváme 

kladnou odezvu z řad návštěvníků knihovny. 
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Fyzická návštěvnost, Oddělení pro dospělé, 2012 

 
 

 

 

 

 

Virtuální návštěvnost celé knihovny, 2012 – využití služeb knihovny z pohodlí domova 

 
 



 

 9 

Výpůjčky beletrie, Oddělení pro dospělé, 2012 

 
 

 

Naučná literatura a bibliograficko-informační služba 

  

 Od října je možné si na tomto oddělení zapůjčit elektronické čtečky knih. Byly 

zakoupeny dvě a zpočátku byla k dispozici jedna absenčně a jedna prezenčně, po určité době se 

půjčují obě čtečky domů. Všichni pracovníci ŠK byli proškoleni v používání čteček. 

 Naplánováno bylo také vyklizení skladu naučné literatury. Regionální časopisy a 

noviny dosud nepřehledně umístěné v krabicích na oddělení katalogizace byly utříděny, 

částečně vyřazeny, tituly sepsány a uloženy ve skladu.  

 Každý měsíc připravuje pracovnice oddělení Kalendárium pro Zpravodaj města 

Strakonice (osobnosti, události...). 

 Pravidelně se zde připravují výstavy k aktuálním tématům – viz Aktivity – Přehled 

akcí. 

Od ledna se změnilo podávání poštovních zásilek a dopisů, veškerá pošta ŠK se začala 

vyřizovat elektronicky prostřednictvím Klientské zóny České pošty. Ze začátku se řešily 

drobné nedostatky, ale postupně začalo vše fungovat bez větších problémů. 

 

 

Výpůjčky naučné literatury, Oddělení pro dospělé, 2012 
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Studovna 

Od 1. 11. byla změněna maximální doba využití internetu v knihovně ze 2 hodin na 0,5 

hod. Od 1. 12. je internet pro čtenáře i nečtenáře zdarma. 

 Pracovnice studovny pravidelně zpracovává analytický popis 6 periodik. V roce 2012 

bylo zpracováno celkem 3534 článků 

 

Strakonický deník      2504 

Moderní byt                 175 

Pes přítel člověka         509 

Zpravodaj města ST     210 

Vítaný host na Šumavě 111 

Výběr z prací členů historického kroužku 21 

Zprávy muzeí jihočeského kraje 4 

Oddělení pro děti 

 

 Oddělení pro děti se soustředilo na podchycení nejmenších čtenářů se snahou zaujmout 

je, naučit je lásce ke knihám a posilovat jejich vztah k městu a regionu. Důraz byl kladen opět 

na spolupráci se školami, kromě celostátních projektů zmíněných dále, zejména na 

koncipované knihovnické besedy. 

 Dětským čtenářům jsou předkládány novinky české i světové literatury, snaha o 

přiblížení našich i zahraničních spisovatelů a ilustrátorů se odvíjí i formou besed, či výstavek 

(Jiří Trnka, bratří Čapkové). 

 Naším cílem je, aby knihovna byla pro děti místem, kde se občas dějí fantastické a 

vzrušující věci, kde se dítě může setkávat s kamarády a vrstevníky a kde se může seznámit se 

spoustou zajímavých lidí při nejrůznějších besedách. Místem, kam může dítě kdykoli přijít, kde 

je nikdo neokřikuje a nekárá, ale naopak se o něj s hlubokým porozuměním zajímá. Díky 

neformální atmosféře se malý čtenář cítí v naší knihovně dobře a objevuje zde svět knih 

přiměřený jeho věku, zálibám a znalostem. 

 Pro lepší komfort čtenářů a jejich rodičů byla ve vstupním prostoru vytvořena nová 

prostorná šatna. 

 Při rozsáhlé revizi byla vyřazena řada starých a opotřebovaných knih a časopisů. 

Nadčasové časopisecké tituly (Čtyřlístek, Tom a Jerry, Witch atd.) se snažíme čtenářům 

zachovat, proto jsou poškozené exempláře opravovány. 

 Dle požadavků jednotlivých škol proběhly lekce a besedy pro ZŠ a MŠ. 

 Dvakrát ročně (v červnu a prosinci) vyšel časopis Kamarád s informacemi o aktuálním 

dění v knihovně a vlastní tvorbou našich čtenářů. V červnovém čísle jsme dětem připomněli, že 

rok 2012 byl vyhlášen ve Strakonicích Rokem dudáků. V každém čísle vždy vypisujeme dvě 

ankety. V tomto vydání nás například děti mile potěšily roztomilými příhodami s jejich 

domácími mazlíčky. Otiskli jsme příspěvky účastníků Noci s Andersenem, z nichž nám 

dokonce jeden složil oslavnou báseň. Prosincovému číslu nechyběl tradiční nekonečný 

čtenářský příběh, skládaný větu po větě dětmi v Týdnu knihoven. Závěr čísla zpestřily „vážně 

nevážně“ netradiční horoskopy.  

 

 Podstatnou část práce oddělení pro děti tvoří příprava a organizace různých akcí – více 

viz Aktivity – Přehled akcí. 
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Fyzická návštěvnost, Dětské oddělení, 2012 

 
 

 

Výpůjčky beletrie, Oddělení pro děti, 2012 

 
 

 

Výpůjčky naučné literatury, Oddělení pro děti, 2012 
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Hudební oddělení 

  

 Poprvé za poslední roky se zastavil propad počtu výpůjček a oproti loňskému roku 

dokonce došlo k jeho nepatrnému nárůstu, stejně tak i k nárůstu počtu návštěvníků. Počet 

registrovaných čtenářů se naopak mírně snížil (o 14 čtenářů), tento rozdíl ale můžeme připsat 

předpokládanému odlivu specifických skupin čtenářů (maminek s menšími dětmi a seniorů), 

které do hudebního oddělení přicházely výhradně pro mluvené slovo, přeřazené v průběhu 

předchozího roku do fondů oddělení pro dospělé a oddělení pro děti. 

 Podnětná byla účast pracovníka oddělení na dvoudenní konference „Budoucnost 

hudebních oddělení“ v MK Louny. Přes počáteční skepsi k možnosti zásadně změnit situaci 

hudebních oddělení (strmý propad výpůjček a odliv čtenářů v posledních letech se týká 

naprosté většiny z nich) si přivezl řadu podnětů, jak se o změnu alespoň pokusit. Některé dílčí 

změny byly prováděny průběžně už dříve a jejich pozitivní vliv na počet výpůjček se odrážel 

už v předcházejícím hodnocení (zrušení omezeného počtu výpůjček na jednoho čtenáře, 

prodloužení výpůjční doby a snížení poplatků za pozdní vracení). Nejzásadnější změna, ze 

které máme upřímnou radost, se podařila realizovat před koncem roku, kdy byly zakoupeny 

nové regály do prostoru čítárny a konečně mohl být vystaven celý fond CD do volného výběru. 

S tím souviselo i kompletní přeřazení fondu – pro snazší orientaci byl celý fond, dosud řazený 

podle signatur, přeřazen abecedně. Z abecedního řazení byly vyjmuty po úvaze pouze 

kompilace, filmové soundtracky a hudbu z muzikálů. Všechny boxy na CD byly také kvůli 

snazšímu vyhledávání označeny na hřbetech počátečními písmeny jmen interpretů nebo názvů 

hudebních skupin, byly vyměněny všechny poškozené obaly a samotné nosiče vyjmuty z boxů 

a dány do náhradních obalů, které musely být také označeny, aby v nich bylo možné 

vyhledávat. Po prvních zkušenostech lze říci, že volný výběr i nový systém řazení přijala 

většina čtenářů s povděkem a bez větších problémů se v něm orientují. Doufáme, že se to 

pozitivně projeví i na zvýšení návštěvnosti oddělení. 

 V září byla uspořádána akce „Drumcircle – bubnování pro všechny“ s lektorem 

Zdeňkem Drahošem. Zájem o akci daleko předčil naše skromné očekávání a dvojnásobně 

překročil maximální možnou kapacitu. Zapojilo se do ní nakonec 32 nadšených účastníků a 

jelikož akce měla mnoho kladných ohlasů, počítá se s jejím pokračováním v příštím roce. 

  

 

Fyzická návštěvnost, Hudební oddělení, 2012 
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Výpůjčky, Hudební oddělení, 2012 

 
 

 

 

Návštěvnost Hudebního oddělení, 2010-2012 

 
 

 

 

Výpůjčky, Hudební oddělení, 2010-2012 
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Oddělení pro nevidomé a slabozraké - Zvuková knihovna 

 

 Počet nevidomých uživatelů Šmidingerovy knihovny se ze 175 mírně snížil na 156, 

nejstarší uživatelé bohužel odcházejí a nejmladší si začínají stahovat zvukové knihy 

elekronicky přímo z Macanovy knihovny v Praze. 

 V roce 2012 se půjčilo 4 754 kCD (v roce 2011 to bylo 4 198), tím se však stalo, že 

naopak původně půjčované magnetofonové kazety s načtenými knihami se půjčovaly méně. I 

starší uživatelé si postupně zvykají na používání nové techniky a začínají jí považovat za 

přínos, ač se jí původně bránili.  

 Nově Šmidingerova knihovna nabízí nevidomým i půjčování ze svého fondu hudebních 

CD, čehož zatím využilo ke své spokojenosti 43 nevidomých. Nabídka se pravidelně 

aktualizuje a seznamy nových přírůstků (jak kCD, tak i hudebních CD) se zasílají jednotlivým 

uživatelům poštou, či elektronicky.  

 Z Macanovy knihovny pravidelně přicházejí nová kCD, jejich počet se  prudce zvyšuje 

- po necelých 5 letech překročil 3 500  titulů zpracovaných ve formátu mp3.  

 Již  roce 2011 byly pro nedostatek místa vytipovány nejméně půjčované magnetofonové 

kazety a odsunuty do skladu, aby uvolnily regály právě pro nové tituly na CD nosičích.  

 Vkládání nových kCD přešlo do kompetence oddělení pro nevidomé. 

 Opravy fyzicky poničených kCD se nyní již stahují přes internet přímo z  Macanovy 

knihovny v Praze. Přetržené, či neposlouchatelné magnetofonové kazety jsou nadále 

opravovány v Macanově knihovně, protože o ně nepřestává být u starší generace zájem.  

 V rámci spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých byla v 

Týdnu knihoven uskutečněna poslechová akce k nedožitým 80-tinám Miloslava Švandrlíka, 

která se shledala s velkým zájmem místních i dojíždějících klientů. 

 

 

Výpůjčky v Oddělení pro nevidomé a slabozraké, 2012 
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Čítárna  

 

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

periodik v prostorách čítárny Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Čtenáři mají trvale  

k dispozici 149 odebíraných titulů časopisů, z toho 6 titulů novin. Mnohé další časopisy 

knihovna získává koupí za výhodné ceny v tzv. remitendě (časopisy, které se nestačily prodat v 

novinových stáncích) a některé jsou i dary od samotných čtenářů.  

 Statisticky je činnost oddělení vzrůstající - z 40 699 v roce 2011 na 46 342 v roce 2012. 

Je to zajímavý údaj, zejména při dnes již velké dostupnosti řady periodik na internetu.    

Vzrostl také počet rezervací jednotlivých čísel časopisů -  z 5 412 na 6 103. Jeden uživatel 

čítárny si průměrně vypůjčil skoro 120 periodik za rok. Osvědčilo se také o rezervacích čtenáře 

informovat e- mailem - což výrazně urychlilo jejich vyzvedávání.  

 Čtenáři v čítárně dále mohou využít 1 PC s připojením na internet, skener, tiskárnu či 

kopírku. Novinkou je i možnost wifi připojení k internetu. 

 

 

 

Fyzická návštěvnost, Čítárna, 2012 

 
 

 

 

Výpůjčky periodik, Čítárna, 2012 
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Oddělení základních knihovnických informací (metodické oddělení) 

 

Na Strakonicku tvoří síť obsluhovaných knihoven 10 profesionálních knihoven 

(CKV Blatná, MěK Vodňany, MěK Volyně, MěK Bavorov, MLK Bělčice, Kolářova knihovna 

Katovice, MK Štěkeň, MK Lnáře, MLK Radomyšl a MLK Střelské Hoštice), 67 místních 

lidových (obecních) knihoven, 5 poboček (MěK Volyně – Zechovice, MěK Vodňany – Křtětice 

a Radčice, Obecní knihovna Strašice – Škůdra, OK Cehnice – Dunovice) a 5 odborných 

knihoven (Knihovna Muzea středního Pootaví Strakonice, Knihovna Městského muzea 

v Blatné, Knihovna Městského muzea a galerie Vodňany, Knihovna Městského muzea ve 

Volyni, Středisko vědeckých informací Okresní nemocnice Strakonice). 

Zrušena byla pobočka MěK Volyně v Zechovicích, vojenská knihovna, obnovena 

činnost v OK Čečelovice, k 31. 12. 2012 ukončila činnost Místní lidová knihovna Slaník. 

K 1. 1. 2012 došlo ke sloučení Městské lidové knihovny v Blatné s Městským muzeem 

v Blatné, s kulturním oddělením a s kinem. Nově vzniklá organizace se jmenuje Centrum 

kultury a vzdělávání Blatná. 

Provoz oddělení včetně nákupu nových knih pro výměnné soubory (určené 

knihovnám) je financován z dotace Jihočeského krajského úřadu na regionální funkce. 

 

Přehled knihoven a další informace jsou vystavené na webové stránce Knihovny 

Strakonicka http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/ . 

V roce 2012 bylo vykonáno 99 návštěv knihoven a poskytnuto 256 konzultací. Nejen 

knihovníkům, ale i jejich zřizovatelům.  

Rozsáhlejší metodická pomoc byla poskytnuta dalším knihovnám, které se zapojily do 

Regionálního knihovnického systému Clavius REKS. V MLK Kladruby byly knihy vytříděny 

a zpracovány. V OK Řepice byly knihy zatím jen vytříděny. Nyní je jejich knihy možné 

vyhledávat v on-line katalogu Šmidingerovy knihovny pod příslušným názvem knihovny. 

Obec Bělčice požádala o pomoc při výběrovém řízení na knihovnici MLK. Od 

1. července pracuje v MLK Bělčice na půl úvazku Markéta Sudová, Marie Vonášková odešla 

do důchodu. Do důchodu odešla i Marie Pazderová v Blatné a knihovnu vede Jindřiška 

Formánková. 

 

Za region Strakonicko bylo zpracováno 87 Ročních výkazů o knihovně za pomoci 

počítačového programu STAT – s možností překopírování dat do oficiálního statistického 

programu NIPOSu. 

Obslouženo bylo 67 evidovaných MLK a 10 profesionálních knihoven včetně jejich 

poboček, zpracováno 6 výkazů nezaevidovaných knihoven. Vytvořeny byly 4 sumáře – 

pověřená knihovna, profesionální knihovny, MLK a region celkem. 

Rozeslány byly formuláře výkazů včetně vysvětlivek, poskytnuta pomoc s vyplněním 

formulářů, rozeslán Deník veřejné knihovny. 

 

3x proběhla porada profesionálních knihoven – 21. února, 19. června a 11. prosince. 

V Březnu – měsíci čtenářů (20. 3.) navštívili profesionální knihovníci 3. ročník Burzy 

zajímavostí využitelných v knihovnách. Propagována byla např. webová stránka Čtení z 

Písku, Kniha – závislost na celý život – kampaň Svazu českých knihkupců a nakladatelů, 

připomenuty on-line katalogy knihoven na Strakonicku pro potřeby MVS, představeny 

povedené webové stránky knihoven, knihovnice se navzájem inspirovaly svými nápady a opět 

byl aktualizován materiál Zajímavé www adresy. 

Knihovníkům profi i neprofi knihoven regionu byla nabídnuta také účast na již 

tradičním zájezdu na veletrh Svět knihy 2012 do Prahy (17 účastníků). Knihovníci si zde opět 

obohatili svůj přehled o novinkách na trhu a doplnili knihovní fond svých knihoven žádanými 

knihami za výhodné ceny.  

http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/
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Dále bylo uspořádáno školení v používání novinek knihovního systému Clavius a 

přednáška lektorů z Literární akademie Josefa Škvoreckého v Praze na téma současná česká 

literatura a literatura pro děti, angloamerická literatura a přehled sci-fi. 
Pro knihovníky obecních knihoven se v Týdnu knihoven uskutečnil seminář, na 

kterém byla mimo jiné představena novinka naší knihovny – půjčování čteček e-knih – 

Amazon Kindle 4 Wi-Fi. Knihovníci měli možnost si čtečku prohlédnout a seznámit se 

s pravidly půjčování e-knih – zatím jen z pohledu autorských práv volnými díly. Dále byly na 

semináři např. zopakovány možnosti hledání pro MVS – on-line katalog a katalog Carmen 

a jejich funkce, připomenut standard VKIS, webová stránka Knihovny Strakonicka, systém 

Clavius REKS a také to, co má obsahovat webová stránka knihovny. Zúčastnilo se 

10 knihovníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             V rámci běžných metodických návštěv byly proškoleny knihovnice v MLK 

Pracejovice, MLK Bělčice a OK Čečelovice. 

 

         
Pozvánka na Seminář pro knihovníky  

obecních knihoven 

ve středu 3. 10. 2012 od 14.30 do 16 hod. 

do Šmidingerovy knihovny Strakonice, kancelář oddělení ZKI 

Program: 

novinky v knihovnictví a v knihovnách regionu Strakonicko 

představení webových stránek obecních knihoven 

prezentace čtečky e-knih 

standard VKIS (např. stanovení půjčovní doby knihovny, odborného 

vzdělávání knihovníka) 

 
Těšíme se na Vás   Irena Plošková, Martina Zusková 
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Výměnný fond Šmidingerovy knihovny je v regionu jediný, obsahuje 36 810 svazků. 

Nové knihy jsou odebírány z distribuce OPA Praha (od podzimu se slevou 30%), 

Nakladatelského servisu (sleva 34%), Euromedie (35%), Krameriovy K. D., Kosmase a od 

distributorů levných knih. 

V roce 2012 bylo nakoupeno 1 939 novinek. Tyto knihy jsou určeny pro potřeby 

obecních knihoven a nepůjčují se uživatelům Šmidingerovy knihovny. Dále VF obsahuje 12 

titulů časopisů pravidelně odebíraných na předplatné a 8 titulů odebíraných z remitendy z firmy 

VaRA. 

I ve výměnném fondu proběhla aktualizace jak knih, tak časopisů a na podzim revize 

knihovního fondu po 10 letech. 

Evidence souborů knih a časopisů probíhá v programu Clavius. V roce 2012 bylo 

půjčeno a služebním automobilem rozvezeno 92 souborů se 17 845 svazky v hodnotě 

3 110 392,- Kč. Průměrný počet svazků na jeden soubor činil 194 v hodnotě cca 34 tisíc. 

Knihovny si půjčují i jednotlivé knihy z dalších oddělení knihovny prostřednictvím služby 

MVS na omezenou dobu 1 měsíce. 

 

Revize a aktualizace knihovního fondu byla provedena v MLK Pracejovice, 

Mečichov, OK Čečelovice a s pomocí revizního modulu Clavius v MLK Čestice. Revize, 

aktualizace, zpracování knih do programu Clavius REKS (926 svazků) a seřazení celého fondu 

v MLK Kladruby. V OK Řepice byla provedena aktualizace a seřazení knihovního fondu. V po 

letech obnovené OK Čečelovice bylo do přírůstkového seznamu zaevidováno 93 svazků. Při 

revizích jsou vždy tříděny darované knihy. 

 

 

Porovnání výsledků 2009 2010 2011 2012 

počet souborů: 111 104 87 92 

počet svazků v nich: 16508 16450 15662 17845 

počet met. návštěv: 121 115 96 99 

počet konzultací: 258 210 268 256 

počet školení pro knihovníky: 7 4 5 6 

počet knihoven: 81 82 82 82 

 

Průběžně byly rozesílány knihy z projektu Česká knihovna prof. knihovnám, dále 

Zpravodaj města Strakonice, materiály z JVK České Budějovice. E-mailem byly přeposílány 

aktuální zprávy z elektronických konferencí MLK i prof. knihovnám. 

 

Pobočka Za Parkem – půjčovna pro děti a dospělé 

 

Statistika: 

Počet registrovaných čtenářů: 591 

Počet návštěvníků: 6 146 

Počet výpůjček: 19 263 

 

 Pokračovala spolupráce s CEGV Cassiopeia, sídlící v budově pobočky. Vyhledávání 

literatury pro ekologické lekce pro děti, pomoc s propagací, spolupráce na přípravě programu 

na biologicky cenném území Kalvárie a Podskalí. 

 Během roku byla na pobočce zorganizována řada akcí, které mají už dlouholetou 

tradici. Jsou pořádány ve spolupráci se strakonickou Základní organizací Českého svazu 

ochránců přírody. Celkový počet účastníků na těchto akcích v roce 2012 dosáhl 1 780. 
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Nejnavštěvovanější byly stejně jako v minulém roce přírodovědné přednášky, které se konají v 

budově gymnázia: Těch bylo v tomto roce 8 s celkovou účastí 310. Další vyhledávanou akcí 

jsou Tvořivé podvečery pořádané v prostorách půjčovny (10 s účastí 262 osob). Celodenních 

výletů se konalo 12 (účast 179), procházky 3 (účast 78 osob), hraní na kantely bylo 10 x (159 

osob). Uskutečnily se 3 celodenní autobusové zájezdy. Zájezdy vedl Vilém Hrdlička (účast 149 

osob). O zájezdy je každoročně velký zájem, takže na každý se kromě účastníků zapisuje ještě 

tolik náhradníků, že by zaplnili další autobus. Stejně jako v roce 2011 byl jeden z těchto 

zájezdů určen výhradně účastníkům cyklu Akademie volného času („Po stopách Oty Pavla a 

Františka Nepila“). Akce se velmi vydařila, opět se skloubil výlet do krásné přírody s obsahem 

literárních děl. Podobně jako po minulých zájezdech se silně zvýšil zájem o knihy, o nichž byla 

řeč a z nichž se během zájezdu také předčítalo. 

 

Výpůjčky, Pobočka Za Parkem, 2012 
  

 
           

 

           Každý pátek kromě prázdnin se scházel kroužek Malých ochránců přírody (MOP) pro 

předškolní a mladší školní děti a jejich rodiče nebo prarodiče, případně další účastníky.  Kromě 

toho se konaly i další akce pro kroužek (sobotní výlet + o prázdninách tábor, který vedla Ing. 

Jitka Svobodová). Celková účast dětí a dospělých na všech těchto aktivitách včetně schůzek 

dosáhl 643. Děti z kroužku se umí samy zabavit, a tak se zúčastňují s rodiči i výletů a 

přednášek, kde buď vše sledují, nebo si hrají a neruší – tím pádem rodiče mohou navštěvovat 

přírodovědné akce, aniž by si museli zařizovat hlídání dětí. 

 Kromě výše jmenovaných akcí se každý měsíc uskutečnilo i několik návštěv školních 

tříd s celkovou účastí 815 žáků ze ZŠ F. L. Čelakovského. Jednorázově navštívili pobočku i 

žáci 9. třídy ZŠ Štěkeň, kteří přijeli do Cassiopeii na besedu o vánočních zvycích, a tak využili 

příležitosti a tentýž den absolvovali v půjčovně předem domluvený přírodovědný a literární 

program (25 žáků). 

 Děti z mateřských škol navštívily pobočku tentokrát jen jednou, v počtu 20 dětí. 

Spolupráce s DOZP Osek sice neskončila, ale z provozních důvodů zařízení tentokrát navštívili 

jeho chovanci pobočku jen jednou (v počtu 10 osob). Počítá se ale s tím, že časem budou zase 

jezdit více, protože se na pobočce cítí dobře a je to vítané zpestření jejich aktivit. 

Důvodem menší návštěvnosti ze strany škol, MŠ a DOZP není nezájem, ale jejich celkově 

nabitý program a nedostatek času. 

 

 

 

 



 

 20 

  

            Veřejný internet v roce 2012 využili 98 x čtenáři a 46 x nečtenáři.  

 Pracovnice pobočky publikovala v časopisu Krasec, v Naší rodině, v týdeníku 

Strakonicko (články pojednávající o přírodovědné osvěty pobočky pro veřejnost).  

Zpracovala také podrobné zápisy z přírodovědných akcí ŠK pro www.knih-st.cz a  

www.csop-strakonice.net. 

 

 Ve spolupráci s Ekoporadnou začal v lednu vycházet elektronický časopis Kompost. Je 

to měsíčník zaměřený na ekologii. První ročník čítá 12 čísel, která jsou kromě www.knih-st.cz 

přístupná i v papírové podobě v knihovně. Časopis může být libovolně šířen, takže si ho mohou 

volně stahovat, tisknout a půjčovat další knihovny i jednotlivci podle vlastního uvážení.  

 Každý měsíc se v půjčovně objevuje něco nového pro potěšení i inspiraci – výstavky, 

obměněná výzdoba (k ročním dobám, svátkům aj.) atd.: fotografie p. Zdeňka Kozla, větvičky k 

určování podle pupenů, kvetoucí rostliny, tipy z Burzy námětů na cestování, knížky vybrané 

jako nejmilejší v akci Kniha mého srdce, výrobky čtenářů, dětí, básničky s obrázky nebo 

fotografiemi... 

 Je také možné si domluvit individuální lekce (určování rostlin, mikroskopování, 

vyrábění apod.). V roce 2012 se takovýchto lekcí uskutečnilo 82. 

 

Fyzická návštěvnost, Pobočka Za Parkem, 2012 

 
  

 

            V roce 2012 se na pobočce zaregistroval stejný počet čtenářů jako v roce 2011 (591). 

Přesto byla návštěvnost i počet výpůjček o něco nižší. V dubnu došlo k vleklým potížím 

s připojením počítače ke knihovnickému systému, což se nepříznivě odrazilo na kvalitu 

půjčování a dalších služeb. Stále se ale hlásí noví čtenáři, takže je reálná naděje na obnovení 

stoupající tendence. Asi největším „lákadlem“ jsou přírodovědné akce, které už mají svou 

tradici a stálý okruh příznivců. Díky časopisu Kompost se navíc zlepšila i informovanost o 

našich záměrech a vytvořila se platforma, jíž může kdokoliv využít i k vlastním aktivitám. 

 

http://www.knih-st.cz/
http://www.csop-strakonice.net/
http://www.knih-st.cz/
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Informační centrum NO a EU, Ekoporadna 

 

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

ekoporadenství, bylo přebíráno po personální změně na konci března a začátku dubna 2011. 

V roce 2012 bylo pokračováno v činnostech z roku předchozího i započaty projekty nové.  

 

Činnosti související s organizací pracoviště: 
Po změnách v roce 2011 byl ustálen provoz na pracovišti. K větším změnám technického 

charakteru již v této sezóně nedocházelo. Opět probíhala úzká spolupráce a vzájemná výpomoc 

subjektů sídlících v budově (Pobočka ŠK, CEGV Cassiopeia). 

 

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).  

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

aktivitami NO na Strakonicku. Knižní i letákový fond s tématikou NO a EU. Návštěva 

některých NO přímo v jejich sídle. 

- aktualizace adresáře NO na Strakonicku. Vytvořen webový formulář a třídění NO dle 

nejrůznějších charakteristik. NO na Strakonicku osloveny dle seznamu statistického úřadu 

s žádostí o aktualizaci a doplnění údajů - malá odezva. 

- členství v redakční radě časopisu Krasec: příprava jednoho čísla občasníku, příprava a 

publikace článků 

 

Důležitou součástí práce oddělení je pořádání akcí – více viz Aktivity – Přehled akcí. 

 

 

Výpomocné aktivity: 
- spolupráce se ZO ČSOP Strakonice na environmentálně zaměřených akcích (procházka 

s úklidem, výlet Vodňansko), výpomoc s ostatními aktivitami ČSOP (účast na řízeních o 

povolování ke kácení dřevin ve Strakonicích, transfer žab přes silnici Volyňská, péče o 

chráněná území PP Přešťovická pastvina a PP Sedlina) 

- spolupráce s CEGV Cassiopeia Strakonice, pomoc při organizování Ekofestivalu na Otavě 

- spoluorganizace několika akcí - ADRA den, Zahradní slavnost Fokusu, výpomoc při zavádění 

trhů v Blatné 

- spoluorganizování materiální sbírky pro útulek Sirius v Záhoří u Písku 

- spolupráce s neformálním sdružením Jsme Strakonice 

 

Ostatní aktivity: 
- příprava elektronického měsíčníku Kompost 

- účast na Burze zdravého životního stylu a ochrany přírody při Farmářských trzích 

- účast na „Sousedském adventu“ na hradním nádvoří 

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

- záskok při knihovnických službách pobočky ŠK 

 

Zvyšování kvalifikace: 
- účast na školících seminářích - Ekoporadenství je systém, Proč lidé (ne)chrání přírodu a 

životní prostředí, Clavius, Kampaně s pomocí nových elektronických médií, Výzvy blízké 

budoucnosti - domy s nulovou spotřebou energie 

- průběžné samostudium 
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Statistika kontaktů za rok 2012: 

 
duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

39 49 55 52 36 62 52 48 34 

 

 

Počet poradenských kontaktů se pohyboval mezi 30 a 60 za měsíc. Dají se rozdělit zhruba do 

třech skupin s přibližně stejným zastoupením: 

- dotazy všeobecně ekoporadenské či přírodovědné 

- dotazy týkající se NO a EU (velká část spojená s výpůjčkou materiálů např. pro tvorbu 

seminární práce) 

- dotazy týkající se akcí pořádaných ŠK nebo přímo mým pracovištěm (přihlášky k FT, na 

kurzy vaření atd.) a dotazy jiného charakteru, do této skupiny by se daly zařadit i množící se 

dotazy v oblasti zdravé výživy 

 

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

pobočky 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 

 

Krom toho je udržována databáze mailových kontaktů pro zájemce o environmentální akce a 

nově také zájemce o zasílání elektronického měsíčníku Kompost.  

 

       

Aktivity 

Celostátní projekty 

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

tentokrát Čti. Žij zdravě. Byla připravena výstavka knih o zdravém životním stylu, ta byla 

doplněna ukázkou zdravých potravin (připravil Jan Juráš). Celý týden měli čtenáři možnost 

využít individuální školení se čtečkou knih.  

 

Přehled kulturních akcí 

Výstavy 
 

Výstavy ve vstupní hale ŠK: 

 Šumava a Pošumaví. Prodejní výstava obrazů Jana Čížka 

 Okno do duše - výstava prací klientů občanského sdružení FOKUS Písek – pobočka 

Strakonice 

 Příběh malého prince - výstava prací žáků ZUŠ Strakonice 

 Berte to s nadhledem. Strakonice z ptačí perspektivy. Výstava snímků jihozápadních 

Čech, které fotograf Robert Malota v posledních letech pořídil z letadla, 

horkovzdušného balonu, teplárenského komína a jiných netradičních míst 
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 Draka bolí zub - prodejní výstava prací žáků ZŠ a MŠ speciální ve Strakonicích 

 Kabinet kuriozit - výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Strakonice 

 Zadudej, dudáčku, zadudej. Soutěžní výstava obrázků žáků MŠ a ZŠ k 20. ročníku 

MDF 

 František Machník. Rodák z Nebřehovic,  ministr Národní Obrany 1935 – 1938. 

Živopisná výstava 

 Obrazy Antonína Ševíta 

 

 

Výstavy v oddělení pro dospělé:   

 Plesová sezóna začíná... 

 Kdo si hraje nezlobí 

 Čteš, čteme, čtou 

 28. 4. Mezinárodní den památek 

 Záhady a tajemno 

 Cestujeme na kole 

 Léto, dovolená, prázdniny 

 Mezinárodní dudácký festival 22. 8. – 26. 8. 

 Dny evropského dědictví  

 Čti, žij zdravě 

 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii 

 Vánoce 

 Marie Vilánková – Dřevořezba. Výstava uspořádaná k významnému životnímu jubileu 

autorky 

 

S velkým úspěchem se setkala výstava fotografií Strakonice včera a dnes (pro velký zájem 

výstava pokračovala do roku 2013 v prostorách společenského sálu) 

 

 

Výstavy na pobočce Za parkem: 

 Výstavka fotografií p. Zdeňka Kozla Digitální tvorba 

 Výstava malíře a ilustrátora J. Trnky 

 Paměť strakonických stromů 

 Výstava Mýma očima (pohled na okolí Strakonic) - fotografie klientů občanského 

sdružení Fokus -  Písek, pobočka Strakonice 

 

 

Výstavy v informačním centru NO a EU: 

 Plenkování - akce v rámci „týdne opravdových plen“  

 Kam na Strakonicku - interaktivní výstava tipů na výlety se zaměřením na přírodní 

atraktivity, aktualizované opakování výstavy z roku 2011 

 Pokusy na zvířatech - výstava zapůjčená organizací Svoboda zvířat při příležitosti 

besedy Pokusy na zvířatech - nutné zlo? z cyklu Zelené otazníky  

 Vánoce jinak - ve spolupráci s Městem Vodňany výstava umístěna v průběhu adventu 

v prostorách Informačního centra Vodňany (výstava doplněna praktickými ukázky) 

 Trvanlivé potraviny racionální výživy - výstavka při příležitosti Týdne knihoven  

 Výstava neziskových organizací na Strakonicku 
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Akce 

Akademie volného času:  
 Cestovatel Miroslav Náplava představil neznámé osudy skoro zapomenutého českého 

cestovatele, dobrodruha, hudebního skladatele a autora trampské hymny Niagára 

Eduarda Ingriše  

 Publicista, novinář, spisovatel a cestovatel Stanislav Motl a Akta X po česku. 

 Koření proti choření. Praktické rady,  jak nám mohou kořenky posloužit coby první 

pomoc nebo prevence představila Hana Synková 

 Život po padesátce nás baví – Můžeme a chceme být ještě užiteční? Téma současnosti 

– dobrovolnictví 

 Sám proti stresu a Jak jsem je poznal. Psychiatr, básník, spisovatel a překladatel 

z francouzštiny Jan Cimický o vzácných lidech, kteří vstoupili do jeho života 

v Čechách i ve Francii. 

 Hrdelní příběhy z Prácheňska. Vyprávění ředitele milevského muzea a spisovatele 

Vladimíra Šindeláře o zločinech, zločincích a trestech v dobách dávno minulých. 

 Regionální autor Radek Žitný představil pohnuté osudy českého herce, režiséra 

a scenáristy Čeňka Šlégla, jenž se stal po válce nezaslouženě obětí msty českého 

národa 

 Výlet Po stopách Oty Pavla 

 Jak se plní sny aneb o knížkách a cestování. PhDr. Miloslava Beranová 

 Putování časem paní Marie Malé. Zdánlivě pustá a zapomenutá místa Šumavy 

ožila ve vzpomínkách této regionální autorky 

 Zapomenuté Strakonice. Příběhy domů a lidí. Průvodcem byl Ondřej Fibich 

 

 

 

Z dalších akcí 

 Expediční kamera 2012. Již třetí ročník filmového festivalu o dobrodružství,  přírodě, 

extrémních zážitcích a sportech 

 Festival Pro Tibet. Promítání filmů a prodej tibetských rukodělných výrobků. Veškerý 

výtěžek ze vstupného a z prodeje putoval na pomoc dětem z tibetské školy Gyalten 

v Tibetu 

 Cyril a Metoděj v Africe aneb Všichni chceme číst bibli ve svém rodném jazyce.  
Přednáška Daniela Kaczmarczyka 

 Strakonické vítání léta 

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

Zdeňka Drahoše 

 Terazky….  – akce věnovaná známému českému spisovateli a humoristovi 

Miloslavu Švandrlíkovi k nedožitým 80. narozeninám je určena nevidomým a 

slabozrakým uživatelům ŠK 

 Festival zimních sportů. Celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných na 

mezinárodních filmových festivalech 

 Ondřej Fibich představil písničkáře, básníka, filozofa a nositele hudební ceny Anděl 

Jiřího Smrže 

 Šumavské pohádky a říkadla. Křest nové knihy Ondřeje Fibicha 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99
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Akce pobočky Za Parkem 

 

Tvořivé podvečery: 
 s p. Blankou Cvrčkovou – dárky z barevné marcipánky 

 s Martinem Janským  - psaní klínovým písmem 

 s p. Františkem Langmajerem – dřevěné knoflíky 

 s Mgr. Hanou Janskou – háčkované spirály a jiné jarní dekorace 

 s p. Z. Jankovcovou – základy paličkování 

 s Alenou Šimáčkovou – letní dekorace z papíru 

 s Boženou Legátovou – vypichované dekorace z papíru 

 s p. Boženou Legátovou – kusudama 

 s p. Vladimírou Kastnerovou – harmonie barev 

 

 

Z dalších akcí pobočky Za Parkem 

 Chvála chleba z kvásku. Pečení chleba s Alenou Rampichovou 

 

Přehled vzdělávacích akcí 

Kurzy počítačového školení 
Konají se vždy druhé úterý v měsíci 

 

Akce Informačního centra NO a  Ekoporadny 

 

Jednorázové akce s environmentální tematikou 
 Soutěž „Kompostuj a vyhraj!“ - kvíz s cenami (Pobočka ŠK) 

 Podzimní úklid a posezení u Staré řeky (ve spolupráci s neformálním sdružením Jsme 

Strakonice a ČSOP Strakonice) 

 Fotosoutěž Strakonická ropná skvrna (uzávěrka konec roku 2012) 

 Původní druhy keřů pro město i krajinu - ukázková výsadba s besedou (Pobočka ŠK) 

 

Jednorázové akce s tematikou zdravé výživy 
 Přednáška s ochutnávkou - Zdravé bezmasé stravování jako prevence civilizačních 

chorob - 2 termíny (ve spolupráci s obchodem Zdravé výživy U Hroznu na půdě Místní 

organizace tělesně postižených Strakonice) 

 Přednáška s ochutnávkou - „Zdraví na talíři“ - akce v rámci Dnů zdraví Strakonice (ve 

spolupráci s obchodem Zdravé výživy U Hroznu - Pobočka ŠK) 

 Ukázka - Vegetariánské vaření na grilu - v rámci Trhů Blatná ve spolupráci s obchodem 

zdravé výživy Slunečnice Blatná 

 

Periodicky se opakující akce 

Farmářské trhy - druhý ročník na prvním hradním nádvoří ve Strakonicích. Termíny 

každou druhou sobotu od dubna do října - celkem 13. Přidané hodnoty - hudební vystoupení 

(Piánko, Pošumavská dudácká muzika, Elčovická dudácká muzika), „Zeleninové divadlo“, 

Ekofestival na Otavě, taneční vystoupení (Aiwa! tribe ČB), Burza zdravého životního stylu a 

ochrany přírody v rámci Dnů zdraví 2012. Akce měla velký dopad pro propagaci a zviditelnění 

ŠK, prostor hradu a města Strakonice zvláště u přespolních prodejců a návštěvníků. Organizace 

selského trhu v rámci akce - Odhalení pamětní desky Františka Machníka v Nebřehovicích. 
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Zelené otazníky 

V rámci tohoto cyklu bylo uvedeno: 

 Je v útulcích útulno? Hosty pořadu byly vedoucí strakonického psího útulku paní 

Alexandra Auterská a místopředsedkyně o.s. Cibela paní Petra Šťástková. 

 Jsou stromy skutečně podivuhodné? O stromech posvátných a stromech podřízených, 

o jejich užitečnosti v kilech a metrech a hlavně o úctě k nim pohovořila PhDr. Marie 

Hrušková 

 Exkurze do čistírny odpadních vod ve Strakonicích 

 Dřeviny na soukromých pozemcích – věc veřejná? Přednáška Ing. Ondřeje Feita 

 Pokusy na zvířatech – nutné zlo? Hostem byla socioložka PhDr. Tereza 

Vandrovcová 
 

Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření  
Novinkou pro zájemce o zdravé či bezmasé stravování byly kurzy zdravého vaření, které 1x 

měsíčně od listopadu pořádá Bylinkárna U Lva na Velkém náměstí ve spolupráci se 

Šmidingerovou knihovnou. Lektorem kurzů byl Ing. Jan Juráš z Ekoporadny při ŠK. Samotné 

vaření bylo doprovázeno povídáním o surovinách vegetariánské kuchyně, ať už klasických 

nebo méně známých. Pro velký zájem z řad veřejnosti pak kurzy byly každý měsíc rozšířeny o 

další termín. 

 

Kompost 
Nový elektronický měsíčník o životním prostředí z dílny pobočky Šmidingerovy knihovny Za 

Parkem, ekoporadny při ŠK a CEGV Cassiopeia. Periodikum obsahuje ucelený přehled 

ekologicky zaměřených akcí na Strakonicku, reporty z nich, úvahy a mnoho dalších 

zajímavostí 

 

Z dalších akcí IC NO a Ekoporadny 

 Ekofestival na Otavě. Součástí celodenního programu budou farmářské trhy, 

řemeslný jarmark, přednáška s ekologickou tématikou, loutkové a divadelní představení 

a hudební produkce 

 Burza zdravého životního stylu a ochrany přírody 
 

Akce pobočky Za parkem a ZO ČSOP 
 Přednáška doc. Ing. arch. Jiřího Kupky Ph.D. Krásy historické krajiny  

 Přednáška Mgr. Pavla Šustra, PhD. Sledování velkých savců na Šumavě  

 Přednáška Ing. Ondřeje Feita Stromy pro budoucí generace – jak o ně pečovat  

 Přednáška Ing. Viléma Hrdličky Domácí fujtajblíci, aneb Známí i méně známí 

průvodci člověka 

 Přednáška Ing. Viléma Hrdličky Příroda Nízkého Jeseníku a zkušenosti místních 

ochranářů   

 Romana Bečvářová: Včelaření od jara do zimy (přednáška s promítáním, praktickými 

ukázkami a ochutnávkami) 

 František Langmajer: Neperme se s rostlinkami aneb Principy permakultury v 

praxi (přednáška s promítáním, praktickými ukázkami a ochutnávkami) 

 

Z dalších akcí ŠK 

 Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Durdíka, předního odborníka na českou hradní 

archeologii, o strakonickém hradě, památkách a úctě k tradicím 

 Ekonomie dobra a zla. Přednáška předního českého ekonoma PhDr. Tomáše 

Sedláčka spojená s autogramiádou bestselleru Ekonomie dobra a zla 
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 Projekt Perspektiva nad 50 

 Evoluce a inteligentní design - věda, dogma, filosofie? A Geologie, dinosauři a 

hvězdy trochu jinak – dvě přednášky Mgr. Mgr. Vladimíra Ledviny s videoprojekcí a 

následnými diskusemi 

 Irisdiagnostika. Zjištění příčin zdravotních problémů z oční duhovky 

 Paměť slábne – a co teď? My vám dáme odpověď! Seminář trénování paměti 

 Seminář pro knihovníky obecních knihoven regionu 

 Školení používání čtečky e-knih 
.  

Akce oddělení pro děti: 

 

Aktivně jsme se zapojili do těchto celonárodních projektů na podporu čtenářství: 

 

 Březen – měsíc knihy 

V rámci BMČ  po celý týden probíhala akce 5 + 1 knih. Odměnu dostal každý čtenář, 

který si půjčil alespoň tento počet knih. Byla uspořádána výstavka ke stému výročí 

narození českého výtvarníka a ilustrátora Jiřího Trnky a proběhla autorská čtení pana 

V.T.Gottwalda z jeho knížky Šmajdovinky pro 3. a 4. třídy ZŠ 

 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

Děti v rámci tohoto projektu musí absolvovat nejméně jednu návštěvu knihovny, která 

by je měla motivovat k zájmu o četbu. V letošním roce jsme oslovily všechny první 

třídy ZŠ Dukelská. V tomto roce jsme zvolili autorské čtení spisovatele a herce 

Vladimíra T. Gottwalda z jeho knihy Šmajdovinky. Odměnou za vynaloženou námahu 

pak dětem 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 

(Miloš Kratochvíl - Školníci). 

 Noc s Andersenem  

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

dětského čtenářství, což je i naším cílem.  Rok 2012 byl vyhlášen Rokem dudáků, proto 

i my jsme během naší noci dětem Švandu připomenuli. Dětem se opět líbila noční 

prohlídka hradu s lucerničkama. Prezentací svých vlastních dovedností (zpěv, hra na 

různé hudební nástroje, recitace, scénky, tanec) si své nocování zpestřily. Pohádkovou 

noc jsme ukončili společnou snídaní, která měla i letos u našich „spáčů“ velký úspěch. 

 

Z dalších akcí oddělení pro děti 

 

 malování papírových velikonočních vajíček, která se pak „položila“ do namalovaného 

košíčku. Zájem dětí byl velký, kraslice nám rychle zaplnily košíček i místo kolem něj. 

 beseda s ilustrátorkou Renátou Fučíkovou v rámci projektu Světový den knihy pro 

dvě sedmé třídy ZŠ FLČ. Beseda děti velmi zaujala – ilustrátorka hned v úvodu řekla, 

že jí samotnou ve škole dějepis nebavil z důvodu biflování suchopárných letopočtů a 

zamilovala si ho v době, kdy si uvědomila, že i v dávných dobách lidé žili každodenní 

běžný život jako my. Tímto hlavně představila svou novou knihu Historie Evropy. 

 Den dětí na nádvoří hradu. Akce připravená ve spolupráci s hudební školou Yamaha 

a jazykovou školou Helen Doron měla hojnou účast a byla hodnocena kladně jak 

návštěvníky, tak pořadateli. 

 Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu. Po celý měsíc duben probíhaly 

knihovnické lekce v rámci projektu Pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnu navštívilo 

všech 11 strakonických prvních tříd, v počtu 238 dětí. Začátkem června pak proběhl 

slavnostní ceremoniál pasování. 
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 Schovávaná v trávě. Vybarvování zvířátek a květin, z výtvorů byla uspořádána 

výstava na improvizované čtenářské loučce. 

 Týden s pejskem a kočičkou. Týden knihoven jsme strávili ve společnosti pejska a 

kočičky. Připravili jsme návštěvníkům modelínu a pastelky a oni se nám odměnili 

krásnými výtvory těchto dvou postaviček, starší čtenáři si luštili křížovku s tajenkou 

jednoho Čapkova díla. Čtenářům jsme přiblížili tvorbu bratří Čapků výstavkou jejich 

děl. 

 Čtenáři píší svůj příběh, tentokrát na téma Velké putování pejska a kočičky.  

 Kouzelné kufříky – novinka pro naše malé čtenáře a jejich rodiče, kteří si s dětmi 

nejen rádi čtou, ale i hrají. Nabízíme kouzelné tematické kufříky. Zatím v osmi pěkných 

barevných kufřících jsou připraveny knihy, hračky, společenské hry a další zajímavosti, 

vztahující se vždy k určitému tématu. 

 Halloween na hradě ve spolupráci s jazykovou školou Helen Doron a hudební školou 

Yamaha 

 Den pro dětskou knihu - Krásná princezna a hodný drak nebo je to naopak? Děti 

si vymalovaly předtištěný obrázek princezny nebo draka. Konečných výtvorů bylo 

tolik, že jsme pro ně stěží našli výstavní prostory. 

 Mikuláš v knihovně spolu s čerty a andělem odměňovali balíčkem s dobrotami 

každého, kdo jim něco hezkého předvedl. Některá vystoupení byla poznamenána 

trémou, možná trochou strachu, ale nakonec si všichni dodali odvahu a žádný čtenář 

nám v pekle neskončil. 

 Kamarádka knihovna – v tento den jsme odeslaly dětskými čtenáři vyplněná 

vysvědčení pro naši knihovnu do NK ČR v počtu 146 kusů 

 Vánoce v knihovně – k vánočně vyzdobené knihovně významně přispěla i výstavka 

dětmi navržených pohlednic. Týden před Štědrým dnem jsme si na besedách se 

školáčky přiblížili kouzelnou atmosféru tohoto svátečního dne povídáním o často dnes 

již opomíjených vánočních zvycích. 

 

Hospodaření 

Výsledky hospodaření ŠK za rok 2012 

 

 Příspěvek na činnost pro rok 2012 byl schválen z rozpočtu zřizovatele (Město 

Strakonice) na neinvestiční výdaje ve výši 8 700 000,- Kč. Limit prostředků na platy byl 

stanoven ve výši 4 887 000,- Kč, tato částka je včetně náhrad mezd za nemoc. OON byly 

určeny ve výši 80 000,- Kč.  

 Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti byly plánovány ve výši 440 000,- Kč.  

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

804 200,- Kč jsou účelově určeny a nelze je použít jinak – podléhají vyúčtování. 

 Během roku (14. 03. 2012) došlo ke snížení příspěvku na provoz od zřizovatele o částku 

100 000,- Kč. Celkový upravený rozpočet na činnost ŠK činil tedy 8 600 000,- Kč. 

Příspěvek 3 000,- Kč z projektu „ Zdravé město “ byl vyčerpán v průběhu roku 2012. 

Dne 28. 03. 2012 Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši 

556 560,42 Kč takto: vratka účelových prostředků zřizovateli činila 327 541,- Kč, do 

rezervního fondu byl schválen a přidělen příspěvek ve výši 229 019,42 Kč. 

 Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti dosáhly celkem 656 173,- Kč. Příjmy byly navýšeny 

o částku 33 409,20 Kč z rezervního fondu na nákup DDHM. V tomto roce ŠK obdržela také 

finanční dar ve výši 200,- Kč od paní Jarmily Štětinové, který byl použit na nákup knihy.  

 Účelové finanční prostředky za el. energii, vodné a stočné a topení nebyly v roce 2012 

vyčerpány. El. energie nebyla vyčerpána z důvodu snížených záloh na rok 2012. Odpisy byly 
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přečerpány z důvodu změny upraveného standardu odepisování od 01. 01. 2012. Roční odpis 

za investiční majetek v roce 2012 byl ve výši 46 916,- Kč. 

 Celkové náklady z hlavní a vedlejší činnosti činí 10 333 999,96 Kč a výnosy  

10 595 173,- Kč. 

 Výsledek hospodaření za rok 2012 z hlavní činnosti 251 950,74 Kč a z hospodářské 

činnosti 9 222,30 Kč (celkem 261 173,04 Kč), by měl být rozdělen takto: vratka zřizovateli 

166 584,- Kč a do rezervního fondu 94 589,04 Kč. 

 

Udělené dotace 

 Podpora zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji – příspěvek 

z Jihočeského kraje ve výši 1 329 000,- Kč. 

 Z KÚ Jihočeského kraje byla dále poskytnuta dotace na realizaci projektu oddělení pro 

děti s názvem „V knihovně nás mají rádi “ ve výši 10 000,- Kč. 

 Všechny účelově poskytnuté finanční prostředky z KÚ Jihočeského kraje byly ke konci 

roku plně vyčerpány. 

 

Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů 
 

Příjmy Kč Výdaje Kč 

Celkem 10 595173 Celkem 10 333999 

Příspěvky a dotace 

celkem 
  9 939000 mzdové náklady 

celkem 

  5 530532 

- příspěvek na provoz 

od zřizovatele 

  8 600000 

 

mzdový fond   5 456932 

JK KÚ ČB – 

příspěvky, granty 

  1 339000  -OON        73600 

       - zákonné pojištění   1 854751 

  - zák. sociální 

náklady 

       54570 

 

  - odpisy        46916 

    

příjmy z činnosti 

celkem 

      656173 provozní náklady 

celkem 

  2 847230 

-kopírování, 

laminovaní 

          5448 - materiál   1 551624 

- popl. čtenářů       458065 - pohonné hmoty      31655 

- prodej knih, map           7376 - DDHM    146440 

- prodej zboží         87169 - el. energie    167803 

- úroky           6256 - voda      33916      

- čerpání fondu + dar         33609    - topení    446887 

- výnosy z pronájmu         36250 - služby    418421 

- jiné výnosy 

z vlastních výkonů 

        22000 - opravy, údržby      29675 

  - cestovné      17861 

  - náklady na 

reprezentaci - 

pohoštění 

       2948 

 

Výsledek hospodaření = 261 174 Kč 


