
  Výroční zpráva za rok 2016 

1 
 

Výroční zpráva za rok 2016 

 

 

 

 

 



  Výroční zpráva za rok 2016 

2 
 

Název organizace: Městská knihovna Písek 

Adresa: Alšovo náměstí 85, 397 01 Písek 

Kontaktní údaje: 
tel.: 382 201 811, e-mail: dub@knih-pi.cz, 

www: http://www.knih-pi.cz 

Zřizovatel: město Písek 

Právní forma: příspěvková organizace 

Uživatelé: 
5 350 registrovaných uživatelů 

z toho 1 455 dětí ve věku do 15 let 

Knihovní fond: 

146 690 knihovních jednotek 

165 docházejících periodik 

přírůstek 7 588 ks KJ za rok 2016 

Výpůjčky: 291 417 ks 

Pobočky: 
Nábřeží 1. máje (DPS), Hradiště, Seniorský 

dům, ZŠ Šobrova 

 

http://www.knih-pi.cz/
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Úvod 

Vize 

Moderní knihovna vnímaná občany města jako jedinečný a otevřený prostor, který dokáže 

uspokojit široké potřeby veřejnosti v oblastech vzdělávání, kultury a zábavy, posiluje vztah lidí 

k městu, rozvíjí sociální vazby a obohacuje společenský život ve městě. 

Priority činnosti v roce 2016 

Priority činnosti knihovny pro rok 2016 vycházejí ze střednědobé koncepce rozvoje činnosti 

knihovny a z konkrétních úkolů stanovených ročním plánem činnosti.  

 Příprava projektu nové knihovny včetně zpracování podkladů pro zpracování žádosti o 

dotaci do integrovaného operačního programu. Propagace projektu směrem k písecké 

veřejnosti. 

 Systematické zkvalitňování a rozšiřování služeb pro všechny cílové skupiny, rozvoj 

základních informačních funkcí knihovny s důrazem na budování knižního fondu. 

 V rámci vzdělávací činnosti propagovat četbu a čtenářství zejména u dětí a mládeže, 

realizovat projekty na rozvoj čtenářských a jiných gramotností v součinnosti 

s píseckými mateřskými, základními i středními školami. Zahájit práce na přípravě 

programů zájmového vzdělávání dětí a mládeže v oblasti polytechnického vzdělávání. 

Pokračovat v projektech neformálního celoživotního vzdělávání a učení dospělých.  

 Zpracování vzdělávacího programu Centra vzdělávání při Městské knihovně Písek. 

 Ve spolupráci s dalšími subjekty rozvíjet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity 

vycházející z potřeb komunity, podporovat aktivní účast obyvatel na životě komunity 

města, podporovat toleranci a sociální integraci. Aplikace dobrovolnického programu 

do činnosti knihovny. 

 Poskytování informačních služeb zřizovateli, místním sdružením, zájmovým skupinám 

a neziskovým organizacím. 
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 Rozvíjet kulturní rozmanitost a kreativitu lidí, podporovat regionální kulturu s důrazem 

na regionální literaturu, posílení pozitivního obrazu města Písku a celého regionu 

s úzkou vazbou na literární tradici a kulturní současnost. Nová grafická podoba 

webových stránek www.ctenizpisku.cz. 

I. Hlavní oblasti činnosti 

1. Služby uživatelům 

1.1 Knihovnicko-informační činnost 

Knihovnicko-informační činnost a v prvé řadě péče o knihovní fond, jeho atraktivitu, 

aktuálnost a propagaci patří k jednomu z hlavních úkolů, které městská knihovna plnila v roce 

2016. Knihovní fond je profilován tak, aby odrážel směry ve vývoji společnosti, aktuální trendy 

a reagoval na místní potřeby. Pro pracovníky knihovny, jejichž úkolem je profilace fondu, 

je nezbytná nejen odborná znalost a orientace v místním prostředí, ale velmi důležitá je rovněž 

zpětná vazba od uživatelů – čtenářů a jejich podněty získávané osobním kontaktem 

i prostřednictvím elektronické komunikace (webové stránky, sociální sítě atd.).  

Celkový počet knihovních jednotek dosáhl k 31. 12. 2016 počtu 146 690 kusů. Přírůstek činil 

7 588 kusů, úbytek, tj. odepsané jednotky, potom 4 290 kusů. Přes poměrně výrazný meziroční 

pokles nákladů v roce 2016 (- 88 tis. Kč) způsobený poklesem DPH dosáhl počet kusů 

nakoupených knižních titulů v roce 2016 ve srovnání s ostatními roky svého maxima. Celkové 

náklady vynaložené na nákup knihovního fondu plně vyhovují stanovenému standardu 30–

45 Kč/1 obyvatel (Písek 37,37 Kč). Obrat knihovního fondu, tj. kolikrát byla každá knihovní 

jednotka (vyjma knihovních jednotek výměnného fondu) půjčena během jednoho roku, dosáhl 

hodnoty 2,62 (hodnota ukazatele mezi 2 až 3 = ideální hodnota). Míra aktivace knihovního 

fondu, tj. kolik % dokumentů bylo využito v hodnoceném roce, dosáhl 48 %. 

http://www.ctenizpisku.cz/
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Struktura knihovního fondu ve svazcích 2016 

 

5 nejpůjčovanějších tištěných titulů v roce 2016 

Beletrie pro dospělé 

Hawkins, Paula Dívka ve vlaku Ikar, 2015 

Lagercrantz, David Dívka v pavoučí síti Host, 20125 

Třeštíková, Radka Bábovky Motto, 2016 

Jonasson, Jonas Analfabetka, která uměla počítat Panteon, 2014 

Boček, Evžen Poslední aristokratka Druhé město, 2012 

Naučná pro dospělé 

Vágnerová, Marie Vývojová psychologie Karolinum, 2012 

Hnízdil, Jan Zaříkávač nemocí Lidové noviny, 2014 

Trischberger, 
Cornelia 

Kuchařka pro lenochy Vašut, 2011 

Mahler, Zdeněk …ale nebyla to nuda Sláfka, 2015 

Prášek, Jiří Písecké XX. století J & M, 1999 
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Čtení pro děti 

Kinney, Jeff Deník malého poseroutky (všechny díly) CooBoo, 2009–2015 

Rowling, J. K. Harry Potter (všechny díly) Albatros 

Russell, R. R. Deník mimoňky (všechny díly) Mladá fronta 

Petiška, Eduard Staré řecké báje a pověsti Albatros 

Saint-Exupéry, A. Malý princ  

 

5 nejpůjčovanějších audioknih na CD 

 

Celý rok pokračovalo online půjčování e-knih. Služba je poskytována zcela zdarma. 

Vypůjčené e-knihy lze číst na čtečkách e-Reading, chytrých telefonech a tabletech s operačním 

systémem Android. K 31. 12. 2016 nabízela knihovna více než 2400 titulů. Celkový počet 

výpůjček/stažení e-knih dosáhl 134. 

Velmi žádanou službou se stalo rovněž půjčování filmů na DVD. Nákup se zaměřuje 

především na  novinky filmové produkce (hudební oddělení) a dokumenty s cestovatelskou 

tematikou (čítárna). Na konci roku dosáhl počet filmů na DVD 429 kusů (z toho bylo v roce  2016 

nakoupeno 135 kusů). 

5 nejpůjčovanějších filmů na DVD 

Filmy na DVD Počet 

Domácí péče 24× 

Everest 17× 

Jurský svět 17× 

Audioknihy Počet 

May, Peter: Výjimeční lidé 20× 

Nesbo, Jo: Syn 20× 

Vondruška, V.: Velký král Přemysl I. Otakar 19× 

Charriere, Henry: Motýlek 16× 

Karvaš, Peter: Sedm svědků 14× 
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Marťan 17× 

Život je život 17× 

Městská knihovna Písek disponuje  velmi kvalitním a v mnohém ohledu originálním fondem 

regionální literatury. Propagace tohoto fondu probíhala podobně jako v minulých letech 

zejména ve vazbě na specializovaný informační portál www.ctenizpisku.cz a prostřednictvím 

doprovodných akcí k tomuto projektu. Webové stránky v roce 2016 dostaly částečně nový obsah 

i podobu. Naprostou novinku a jednu z hlavních částí webu tvoří trasy turisticko-literárních 

vycházek. První z nich provede dospělé i děti městem „Po stopách Fráni Šrámka“ (modrá trasa). 

Její součástí je pracovní list s otázkami, jejichž řešení lze také najít na webových stránkách. 

Celou trasu si je možné také stáhnout jako GPS body ve formátu GPX. Literární trasa „Po 

stopách Fráni Šrámka“ je také dostupná v tištěné podobě (Prácheňské muzeum a městská 

knihovna) včetně německé a anglické jazykové mutace. Webové stránky www.ctenizpisku.cz 

nabízejí všem, kteří chtějí poznat Písek „jinak“ než podle turistického průvodce, stručné 

životopisy autorů, v nichž je zdůrazněn zejména jejich vztah k Písku, dále ukázky z beletrie i 

naučné literatury týkající se našeho města, a zajímavosti o místech, která jsou s těmito 

spisovateli nebo jejich díly spjatá. Nechybí zde ani pověsti z Písecka a pohádky. Součástí 

stránek je i fotogalerie obsahující historické i současné fotografie Písku, takže zájemce může 

sledovat proměny. Některá díla jsou k dispozici v plném znění. Redesign webu 

www.ctenizpisku.cz byl podpořen městem Písek. 

 

  

http://www.ctenizpisku.cz/
file:///C:/Users/dub/AppData/Local/Temp/www.ctenizpisku.cz
http://www.ctenizpisku.cz/
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Doprovodné akce:  

 Jan Kouba – přednáška „Loutkářství na Písecku – Od Mikoláše Sychrovského po Josefa 

Zelinku“ – 27 účastníků 

 Petr Mano – křest knihy „Kalužiny“ – 57 účastníků 

 Zábavné a soutěžní putování ulicemi Písku – 110 účastníků 

 Bohumil Ždichynec – autorské čtení a autogramiáda „Známe sami sebe?“ – 57 účastníků 

 Olga Walló – prezentace knih a beseda „3× znova“ – 19 účastníků 

Městská knihovna Písek i v roce 2016 pokračovala v zajišťování provozu a správy 

specializovaných webových stránek SOPOP.cz (web Sociální Pomoci Písecka). Portál slouží 

zejména k usnadnění orientace a zlepšení přístupu veřejnosti k sociálním službám. Součástí 

portálu, který je strukturovaný dle hlavních cílových skupin (senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi 

a osoby s postižením), jsou kontakty na poskytovatele sociálních služeb, informace z oblasti 

legislativy a také další informace týkající se doprovodných akcí.  

 

1.2 On-line služby 

Knihovna zabezpečuje přístup k veřejnému internetu a informačním technologiím. Současně 

prostřednictvím on-line služeb poskytuje všem bez rozdílu přístup ke svým elektronickým 

katalogům a službám z domova, ze školy nebo z pracoviště prakticky sedm dní v týdnu, 

24 hodin denně. 

Ve všech veřejných odděleních je k dispozici celkem 

21 veřejně přístupných míst připojených k internetu, 

a to včetně PC s primárním přístupem k elektronickému 

katalogu knihovny, a tabletů určených pro prezenční 

půjčování v oddělení pro děti a mládež. Internetová síť 

je uživatelům dostupná v celé budově prostřednictvím Wi-

Fi připojení.  

Knihovna provozuje vlastní webovou stránku, 

samozřejmostí je elektronický katalog i služby e-rezervace 

a e-prolongace. V roce 2016 čtenáři rovněž mají možnost 
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prohlížení katalogizačních záznamů knih z fondu a rezervaci výpůjček z mobilních zařízení 

prostřednictvím aplikace Smart katalog. Zavedenou a oblíbenou je i služba „objednej titul“, která 

prostřednictvím elektronického katalogu Clavius umožňuje blokovat nevypůjčenou knihu.  

Objednané knihy (maximálně 3 kusy) si čtenář vyzvedává v knihovně po obdržení potvrzovací 

zprávy. On-line komunikace se čtenáři probíhá prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv i sociálních 

sítí. Čtenáři mohou rovněž využít službu Ptejte se knihovny. Ve studovně je k dispozici 

elektronický právní systém Codexis pokrývající problematiku národní legislativy i legislativy EU.  

Od roku 2014 slouží uživatelům také samoobslužné zařízení – selfcheck, které umožňuje 

samostatné půjčování, prodlužování a vracení knih do boxů opatřených elektronickým zámkem 

bez asistence knihovníka. Zařízení je umístěno v přízemí knihovny. 

 

1.3 Vzdělávací činnost 

Největší objem práce knihovny (z hlediska četnosti a celkového počtu návštěvníků) v oblasti 

vzdělávání tvoří informačně vzdělávací lekce. Stejně jako v předchozích letech byly i v roce 

2016 realizovány lekce pro všechny stupně vzdělávání (od mateřských po střední školy). 

Všechny tyto lekce jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP 

MŠMT ČR) tak, aby prohloubily zájem žáků o prezentovanou tematiku se zapojením 

aktivizačních metod. Důraz je kladen na prohloubení klíčových kompetencí k řešení problémů 

komunikativních, sociálních a personálních. 

Programy a lekce určené pro žáky mateřských škol a žáky nižších ročníků základních 

škol se zaměřují především na podporu čtenářství, čtenářské gramotnosti a dále seznamují 

dětské čtenáře s novými tématy či samotnou knihovnou. Obsah lekce odpovídá požadavkům 

RVP, a školy si tak mohou vybrat lekci na základě vzdělávací oblasti, průřezového tématu 

či rozvíjených kompetencí. Zejména s ohledem na prostorové možnosti knihovny jsou 

informačně vzdělávací lekce realizovány také v prostorech spolupracujících základních škol.  

Nové lekce 2016 pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Čtvero ročních období (MŠ) – Tematicky laděné lekce pro děti z MŠ, při kterých si žáci 

povídají o daném ročním období a všem, co s ním souvisí. Při tom všem jim pomáhají dětské 

knihy. 
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Cíl: Pomocí dětských knih děti poznají základní atributy stávajícího ročního období. 

Letem pohádkovým světem (3. až 5. třída; v návaznosti na lekci Lidové pohádky) – 

Lekce provede žáky pohádkovým světem. Získané znalosti žáci ihned využijí při skupinovém 

tvůrčím psaní. Na závěr si vše zopakují pomocí kvízu. 

Cíl: Žáci budou znát rozdíl mezi pohádkou lidovou a autorskou, dokážou vyjmenovat 

a aplikovat znaky autorské pohádky a specifika moderní autorské pohádky. 

Přehled lekcí s počtem jejich realizací a počtem účastníků (MŠ a 1. Stupeň ZŠ) 

Název lekce Anotace 
Počet 

prezentací 
Účast 

11 světů. Moderní 
ilustrace 

Seznámení s nejznámějšími ilustrátory dětských 
knih a animovaných filmů současnosti.    

5  

 
3 české pověsti trochu 
jinak 
 

Povídání nad trojicí knih Lucie Seifertové, které 
pojednávají o 3 příbězích úzce spojených s 
českou historií. 

16  

Devatero povolání 
Povídání o tradičních i méně známých 
povoláních. 

5  

Dobrodružná literatura 
Na knize Příšerné paměti Odvážňákových 
odhalují děti pomocí úkolů podstatu a znaky 
dobrodružné literatury. 

10  

Hravě s hudbou Hra s hudbou, zvuky a hudebními nástroji. 1  

Chci být dospělý 
Lekce na motivy knihy ilustrátora VHRSTI o 
tom, jak všechny děti touží být velké. 

2  

Ilustrátoři 
Seznámení s nejznámějšími ilustrátory dětských 
knih a animovaných filmů. 

10  

Jak se vaří kniha 
Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na 
motivy velice povedeného díla. (4.–6. třída) 

2  

Kamil neumí lítat 
Na motivy knihy Kamil neumí lítat o malém 
špačkovi, který se naučil číst a místo létání 
raději trávil čas v knihovně. 

8  

Knížka o knížce 
Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na 
motivy velice povedeného díla. (2.–4. třída) 

12  

Knížkáci. Seznámení s 
knihovnou 

Seznámení s chodem knihovny a zejména 
dětského oddělení. Úvodní lekce k pasování na 
čtenáře.    

18  

Koblížek. Poprvé v 
knihovně 

Seznámení s prostředím knihovny.  8  

Letem pohádkovým 
světem 

Seznámíme se základním rozdělením pohádek 
na pohádky lidové a autorské. Zaměříme se na 
ty autorské 

2  

Lidové pohádky Lekce o lidových pohádkách.   19  

Naše léčivé rostliny 
V rámci lekce žáci teoreticky prozkoumají 
několik základních druhů léčivých rostlin.   

2  

Než zazvoní potřetí 
Lekce o divadle s poznáváním divadelních 
povolání podle básniček Jiřího Havla.  

1  

O hrůzném padouchu 
Manfredovi  

O tom, že ne vždy se vyplácí dát na první 
dojem. 

3  
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Recyklované pohádky 
Lekce na aktuální téma recyklace. Součástí je 
čtení pohádky.   

7  

Roční období 
Povídání o daném ročním období a všem, co 
s ním souvisí. 

3  

Státní svátky 
Přiblížení podoby a významu českých státních 
svátků v historickém kontextu 

15  

Umíš se správně 
chovat? 

Na mnoha ukázkách představíme dětem, jak se 
správně chovat a co se rozhodně nedělá! 

2  

Vážně i nevážně o poezii 
Představení různých druhů poezie s tím, že 
poezie není jen nuda.      

9  

Velryba a pruhované 
tričko 
 

Lekce na motivy knihy Jiřího Žáčka o světě, 
světadílech a zvířatech a o jednom statečném 
klukovi 

7  

Celkem  162 3 405 

Lekce určené především žákům vyšších ročníků ZŠ a SŠ prezentované v roce 2016 byly 

zaměřeny na multikulturní výchovu a podporu občanské gramotnosti spojenou s  výchovou 

k občanské demokracii. Žákům byly předloženy teoretické koncepty sociálního konstruktivismu 

společenských a kulturních stereotypů a následně se žáci zapojili do řízených diskuzí, jejichž 

předmětem byly situace a jevy z reálného života. Další část lekcí obsahuje průřezová témata 

český jazyk a literatura, dějepis, občanská výchova, ZSV, výtvarná výchova a knihovnicko-

informační výchova.  

V roce 2016 byl využit jeden z nových přístupů k realizaci lekcí ve vzdělávací oblasti Člověk a 

svět práce pro žáky 7.–9. tříd ZŠ formou tzv. živých knih. Interaktivní besedy se studenty SZeŠ 

žáky seznámily s problematikou studia, odborné přípravy a průpravy na budoucí zaměstnání 

v zemědělství a ochraně přírody. 

Nové lekce 2016 pro 2. stupeň ZŠ 

Frazeologie – koření řeči (6. až 9. třída) – V rámci lekce budou žáci uvedeni do 

problematiky frazeologie a seznámí se s jednotlivými typy frazémů. 

Cíl: Žák bude po skončení lekce schopen obecně charakterizovat frazém a uvést jednotlivé 

typy frazémů, které na základě získaných znalostí dokáže rozlišovat. 
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Přehled lekcí s počtem jejich realizací a počtem účastníků (2. stupeň ZŠ, SŠ) 

Název lekce Anotace 
Počet 
prezentací 

Účast 

Obraz doby – předválečná 
žurnalistika 

Předválečná žurnalistika, osobnosti 
kulturního a politického života nové české 
republiky.  

1  22 

Kultura terezínského ghetta 
Holocaust v českých zemích a reálie 
kulturního života v terezínském ghettu. 

2 53 

Rituály a tradice kmene 
Chezciů 

Aktivní poznávání kulturní podmíněnosti 
vzorců chování, jednání a myšlení formou 
pohledu zvnějšku na svoji vlastní kulturní 
a etnickou identitu. 

1 24 

Sexuální menšiny  
Problematika sexuálních menšin 
a představení teoretického rámce sociální 
konstrukce genderových kategorií. 

2 59 

Romové – dějiny a kultura 

Nástin historického vývoje soužití romského 
etnika a majoritní společnosti, specifika 
romské tradiční kultury v oblasti lidového 
umění a tradičních řemesel. 

2 54 

Doporučená literatura 
ke studiu umění antiky 

Přehled základní literatury a významných 
autorů studia umění antiky. 

1 16 

Doporučená literatura 
ke studiu umění renesance 

Přehled základní literatury a významných 
autorů studia umění renesance. 

1 9 

Dějiny knihy a knihtisku Vývoj knihy od středověku až po současnost.  1 25 

Středověké písemné 
památky a staré tisky 

Písemné památky českého středověku. 1 6 

Slovníky 
Historie české lexikografie, druhy slovníků 
a encyklopedií, zásady vyhledávání. 

2 64 

Živé knihy se SZeŠ 
Interaktivní besedy se studenty vybraných 
středních odborných škol na téma výběru 
studia a přípravy na zaměstnání. 

4 97 

Celkem   33 491 

 

Informační vzdělávání uživatelů pro veřejnost realizované knihovnou v roce 2016 

zahrnovalo především dlouhodobé programy a kurzy v oblasti celoživotního vzdělávání. Bylo 

určeno pro všechny věkové skupiny. Část programů byla rovněž zaměřena na občany 

s hendikepem. 

Virtuální univerzita třetího věku – je určena především pro vzdělávání seniorů, kteří 

se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V. Cílem je aktivizace 
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seniorů, rozšiřování jejich vědomostí, zabránění sociální vyloučenosti za využití moderních 

technologií. Předpokládá účast seniorů na přednáškách (natočených vysokoškolskými lektory, 

zprostředkovaných pomocí internetu 

a přenášených na plátno), diskusi 

a vypracování společných testů 

po přednášce, samostatnou práci a další 

aktivity.  

Cyklus přednášek probíhal v městské 

knihovně v režimu letního a zimního semestru 

vždy jednou za 14 dní. V letním semestru 

2015/2016 byl realizován cyklus na téma Dějiny oděvní kultury I. (17 studentů) a cyklus 

Genealogie (17 studentů), v zimním semestru 2016/2017 byly tématem přednášek Dějiny oděvní 

kultury II. (17 studentů) a Lesnictví (17 studentů). Povinné přednášky byly doplněny o další 

navazující programy, které nad rámec povinného studia pro studenty VU3V organizuje městská 

knihovna. V zimním semestru ukončilo šestisemestrový cyklus dalších deset studentů, kteří 

se slavnostní promoce zúčastnili na Zemědělské univerzitě v lednu 2017. 

Přehled přednášek a doprovodných akcí VU3V 

Název Anotace Počet Účast 

Dějiny oděvní kultury I. letní semestr – přednáška 6 102 

Genealogie letní semestr – přednáška 6 102 

Dějiny oděvní kultury II. zimní semestr – přednáška 6 102 

Lesnictví zimní semestr – přednáška 6 102 

Závěrečný seminář a promoce 
na ČZU 

předání osvědčení, hodnocení, 
zkušenosti, komentovaná prohlídka 
barokní architektury –  Staré Město, 
Hradčany + Tizian – výstava 

1 11 

Gotické umění v Čechách a jeho 
evropské souvislosti 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. – přednáška 6 437 

Nejpilnější český člověk – Před 90 
lety zemřel August Sedláček 

PhDr. Jiří Prášek – přednáška 1 17 
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Muzejní knihovna – Prácheňské 
muzeum – prvotisky 

Mgr. Jan Adámek – přednáška 1 25 

Zájezd klášter Plasy a zámek 
Manětín 

Tematická poznávací cesta za barokní 
architekturou 

1 33 

Zájezd Březnice 
Tematická poznávací cesta – Carlo 
Lurago a renesanční životní styl, zámek, 
hřbitov, synagoga 

1 15 

Státní okresní archiv Písek Přednáška + výstava archiválií 1 16 

Celkem   36 962 

Klub Souvislosti 

V rámci Klubu Souvislosti, který vznikl ve spolupráci s organizací Fokus – Písek, o. s., a 

poskytuje sociální služby a sociální rehabilitaci osobám s duševním onemocněním, se 

uskutečnila v roce 2016 celkem 4 setkání. Jejich obsah byl zaměřen na kulturní a společenská 

témata. V otevřené a příjemné klubové atmosféře měli účastníci možnost seznámit se s historií 

modernizace města Písku, problematikou československé předválečné žurnalistiky, filmem, 

literárními díly a osobnostmi předválečného kulturního života.  

Přehled aktivit Klubu Souvislosti 

Téma setkání Popis Účast 

Písecké solitéry 
Beseda s pozvaným hostem, autorem 
stejnojmenného titulu Mgr. Ondřejem Kryštofem 
Kolářem. 

24 

Československý film I Seznámení s počátky čs. filmu a jeho 
představiteli a tvůrci. 

19 

Československý film II Pokračování předchozího dílu a doplněné 
medailony filmových předválečných „stars“. 

22 

Předválečná žurnalistika 
Téma předválečné žurnalistiky s ukázkami, 
představení osobností, které tvořily podobu 
tehdejšího tisku. 

25 

Rok 1914 
Rok 1914 – předvečer 1. světové války a 
bohatý kulturní život, který přinesl mnoho 
zajímavého. 

18 

Celkem  108 
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Klub cestovatelů 

Klub cestovatelů v roce 2016 pokračoval již 5. ročníkem. Jedná se tak o dlouhodobě 

udržitelný projekt, který posiluje rozvoj a podporuje motivaci vzdělanostního potenciálu klientů 

sociálně terapeutických zařízení s kombinovaným postižením. Mezi očekávané dopady projektu 

patří zvýšení integrace osob s kombinovaným postižením v rovině sociální, edukační a 

umělecké. Rok 2016 Klub cestovatelů byl věnován putování světem přírody. Celkem se 

uskutečnila 4 setkání, ve kterých účastníci blíže poznali svět rostlin, lidské tělo a vesmír. 

Součástí projektu byla výstava výtvarných artefaktů klientů sociálně terapeutických zařízení 

DATS Duha Písek, Občanské sdružení HORIZONT Písek a Protivín a Chelčický domov sv. 

Linharta, o. p. s., s vernisáží.  

Přehled aktivit Klubu Cestovatelů 

Téma setkání Popis Účast 

Svět rostlin 
Jak rostliny dělíme, proč je pěstujeme a jakým 
způsobem je využíváme. 

33 

Lidské tělo 
Seznámení s lidským tělem, jak rosteme a jak 
se o své tělo a zdraví dobře starat. 

29 

Výprava do vesmíru 
Seznámení se Sluneční soustavou s praktickými 
prezentacemi toho, co se nám děje nad hlavou. 

34 

Výstava s vernisáží 
Poděkování všem zapojeným tvůrcům 
a zástupcům organizací. Živý hudební doprovod. 

77 

Celkem  173 

 

Aktivizační činnost pomocí ICT pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením – 

knihovna v průběhu celého roku poskytovala pro občanské sdružení Horizont a DATS Duha 

Písek prostory a tři počítačové stanice pro aktivizační činnost. Aktivita probíhala pravidelně 

dvakrát týdně kromě prázdnin. Klienti se učili využívat základní funkce a ovládání počítačů, 

někteří využívali čas pro sledování svých oblíbených videí či pro vyřizování e-mailů. Celkem 

klienti obou zařízení realizovali 56 návštěv v celkovém počtu 190 účastníků. 
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Vyzkoušej si skřítka Všeználka – program určený dětem od dvou let a jejich rodičům. 

Program se zábavnou formou zaměřuje na oblast rozvoje řeči, jemné motoriky, pohybových 

vlastností a kreativity. 

 V roce 2016 se uskutečnilo 8 lekcí na témata zima, pohádky, jaro, lidské tělo, poznej 

broučky, u vody a v lese, podzim v přírodě a Mikuláš. Program probíhal pravidelně první středu 

v měsíci vyjma prázdnin. Vzhledem k oblíbenosti pořadu byla nutná rezervace na daný termín. 

V prvním pololetí program lektorsky zajišťovala Markéta Tíchová a v pololetí druhém Lucie 

Mužíková.   

 

Další přednášky 

 Dagmar Švecová – přednáška „Jak si více pamatovat“ – 62 posluchačů 

 Vladimír Pravda – mykologická přednáška a poradna „Tajemný svět hub“ – 8 posluchačů 
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1.4 Komunitní aktivity 

Projekt Knihovna plná života v roce 2016 navázal na úspěšný druhý ročník a vstoupil do 

třetího roku svého fungování. Tento projekt je zaměřen na vybudování a udržení veřejné 

a otevřené platformy, v jejímž rámci budou rozvíjeny komunitní aktivity vzdělávacího, 

proaktivního i kulturního stylu (a dojde k prohloubení zájmu obyvatel města o komunitní život 

a také k aktivní účasti na jeho realizaci). V průběhu roku došlo i k  probuzení zájmu veřejnosti 

o zapojení do tohoto projektu v dobrovolnických pozicích.  

Cíle projektu byly dosaženy vybudováním okruhu stálých návštěvníků přednášek a setkání, 

které byly v průběhu roku 2016 uskutečněny. Na základě příznivých ohlasů a zájmu byly některé 

přednášky i další aktivity zopakovány či rozšířeny o další témata, která si návštěvníci vyžádali. 

Nadále bylo pokračováno ve formátu Creative Café, který v roce 2016 tvořila pravidelná 

měsíční setkání zájemců o ruční práce s názvem „Háčkujeme s Andělkou“ pod vedením lektorky 

paní Anděly Kobzové a další rukodělné techniky, které zájemce učila dobrovolná lektorka paní 

Marie Kupcová při pravidelných setkáních „Tvoření pro malé i velké". 

Dalším pravidelným formátem je měsíční promítání dokumentárních filmů z nabídky festivalu 

„Jeden svět“ mapujícího situace a problémy dnešního stále více se globalizujícího světa pod 

názvem „Promítáme i My“. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 10 promítání s celkovým 

počtem 62 diváků. 

Jinou rozšiřující aktivitou, která se setkala s velkým zájmem, byl stejně jako v roce 2015 

autobusový zájezd na Šumavu s oblíbenou autorkou populárních knih o každodenním životě 

šumavských obyvatel v historii dávné i poměrně blízké paní Marií Malou.  

Přehled aktivit v rámci programu 

Název aktivity Přednášející Účast 

Veterinární přednáška o domácích 
mazlíčcích 

MVDr. Jan Náhlík 32 

Etikoterapie MUDr. Jan Vogeltanz 54 

Seminář o včelaření Josef Zimen 19 

2× Seminář Kreativní psaní Mgr. Monika Hodáčová 35  
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Japonsko na vlastní kůži Mgr. Klára Hamanaka 31 

Etiopie země šťastných lidí Mgr. Eva Altšmídová 29 

Madeira – ostrov květů Mgr. Josef Šindelář 41 

Psí zvyky a zlozvyky MVDr. Jan Náhlík 28 

Velký výlet s paní Malou na Šumavu Marie Malá 30 

Tradiční odrůdy ovoce Ing. Zdeněk Buzek 28 

Tradiční čínská medicína Dionýz Bezák 35 

Feng-shuej Ing. Pavel Plzák 38 

Řemeslo a umění: beseda s uměleckým 
truhlářem a restaurátorem 

Libor Pražan 24 

10× Creative Café – Háčkujeme 
s Andělkou 

Anděla Kobzová 154 

Promítáme i My 
(Lukáš Linha, Eliška 
Kloboučníková) 

59 

11× Creative  Café – Tvoření pro malé i 
velké 

Marie Kupcová 176 

Celkem  813 

Fair-trade ochutnávka 

v knihovně – v květnu proběhla 

ve vestibulu knihovny ochutnávka 

čajů a kávy z fair-tradeové 

produkce a pro všechny 

zúčastněné bylo připraveno 

drobné občerstvení z lokálních 

surovin. Z produkce společnosti 

NaZemi.cz byly zájemcům 

distribuovány informační materiály 

o problematice fair-trade.  
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Naděje je vzdělávací program realizovaný ve spolupráci se z. s. Naděje Písek, který pomocí 

tematických ročních celků podporuje komunikativní a kognitivní kompetence a zároveň posiluje 

estetickou a kreativní složku předškolní přípravy předškoláků z rodin ohrožených sociálně 

kulturním vyloučením. Cílem je napomoci získání školní zralosti, rozvoj kreativity, jazyková a 

matematická příprava, orientace v okolním prostředí atd. prostřednictvím interaktivních činností. 

Děti též poznávají prostředí knihovny, seznamují se s četbou apod. Aktivity zohledňují specifické 

potřeby jednotlivých účastníků.  

V závěru školního roku 2015/2016 bylo celoroční téma „Vše kolem nás“ završeno vernisáží, 

na které děti vystoupily s připraveným kulturním programem a pozvaly na ni své rodiče a 

příbuzné. Výstava prací vznikla na základě znalostí a zážitků získaných v knihovně během 

vzdělávacích lekcí. Od nového školního roku (září 2016) bylo vyhlášeno téma „Indiáni“ a 

zároveň se změnou lektora došlo k dalšímu posílení didaktické roviny programu. Lekce 

probíhaly v pravidelném měsíčním intervalu v průběhu školního roku (celkem 10). 

Dobrovolnické aktivity 

V roce 2016 byl v Městské knihovně Písek úspěšně implementován Dobrovolnický program, 

který poskytl prostor a možnosti pro rozvoj o podporu zájmu písecké komunity o dobrovolnickou 

činnost v knihovně. V rámci tohoto programu vznikla dobrovolnická skupina Dobrá pomoc, 

která se věnuje výrobě a přípravě drobných dárkových předmětů pro potřeby místních 

organizací. Tato skupina se od února roku 2016 schází na pravidelných tvořivých setkáních.  

V druhé polovině roku vznikly i další dobrovolnické vzdělávací programy Základy práce na 

počítačích pro seniory pod vedením dobrovolnického lektora Mgr. Petra Bruncvíka a 

Čtenářský klub (ne)jen pro rodiče, který připravuje Mgr. Hana Manková a věnuje se titulům 

populárně-naučné literatury z oblasti psychologie a pedagogiky.  

V roce 2016 v rámci dobrovolnického programu zahájila činnost Kariérní a profesní poradna 

pod vedením Ing. Jany Bojarové. V poradně mají uživatelé možnost získat informace a rady 

ohledně způsobů osobní prezentace na pracovním trhu, seznámit se s tématy spojenými s 

budováním pracovní kariéry a hledáním správné pracovní pozice. Poradna funguje každý týden 

a je otevřena všem zájemcům, absolventům škol a dalším.  

Dobrovolníci také chodí číst do seniorských zařízení a jedné mateřské školy. V mateřské 

škole proběhlo i Adventní tvořivé setkání s dětmi a rodiči, které připravila paní Marie Kupcová.  
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V oddělení naučné literatury a dětského oddělení dobrovolnicky vypomáhají 2 dobrovolnice. 

Dobrovolníci se také zapojili do příprav a realizace workshopů v rámci festivalu Očima generací 

a také při organizaci a průběhu letní soutěže Literární putování Pískem a dalších akcí knihovny.  

 

 

Dobrovolnický program Zapojeno 

Dobrá pomoc 11 dobrovolnic 

Čtení pro radost  1 dobrovolnice 

Pohádková babička 1 dobrovolnice 

Čtenářský klub (ne)jen pro rodiče 1 dobrovolnice 

Základy práce na PC 1 dobrovolnice 

Pořadatelská služba 4 dobrovolnice 

Výpomoc ve službách 2 dobrovolnice 

Tvoření pro malé i velké  1 dobrovolnice 
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1.5 Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství 

Celostátní a regionální projekty 

 Březen měsíc čtenářů 

 Noc s Andersenem (H. Ch. Andersen – Malá mořská víla) – 20 dětí 

 Noc literatury 

V roce 2016 se knihovna již podruhé zúčastnila akce na propagaci současné světové 

literatury, Noc literatury (10. ročník), 

pořádané Českými centry a Svazem 

knihovníků a informativních pracovníků. 

Literární akce se na šesti stanovištích 

zúčastnilo celkem 70 posluchačů. Stejně 

jako loni ožil Dům U Slona, kde četla 

Hana Rambousová. Na parkánech muzea 

měli účastníci možnost vyslechnout čtení 

Jaroslava Volfa. V přednáškové místnosti Římskokatolické farnosti Písek, v tzv. Konírně, 

zazněl hlas Olgy Walló a v Divadle Pod čarou doprovodil své předčítání hrou na kytaru 

Jiří Smrž. Milena Štráfeldová předčítala v příjemném prostředí kavárny Až na půdu. 

V klubovně Městské knihovny Písek četl prostřednictvím on-line přenosu Jakub Kajtman 

z Bruselu, kterého ze Švýcarska doplňovala Markéta Müllerová. 

 

 Pasování prvňáčků na čtenáře (Záhada oživlé mumie) – 18×, 371 dětí (z toho 266 

nových čtenářů) 

 Knížka pro prvňáčka – 4×, 81 dětí 

 Týden knihoven 

 

V závěru Týdne knihoven se Městská knihovna Písek připojila k celostátnímu festivalu 

Očima generací, jehož posláním je šířit mezigenerační dialog a porozumění. Dne 8. 10. 

proběhl v Městské knihovně Písek 1. ročník tohoto multižánrového festivalu. Po celý 

sobotní den se knihovna otevřela svým malým i velkým návštěvníkům, kteří měli 

možnost se podle své chuti i nálady zapojit do rozmanitých aktivit. Na programu byly 
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malé kreativní dílny, tvorba společného artefaktu, ale také prezentace stolních a 

karetních her, divadelní představení Studia Damúza, japonská čajovna a na závěr i 

hudba skupiny French Touch. Akce se zúčastnilo přibližně 200 spokojených návštěvníků, 

kteří měli možnost poznat knihovnu trochu jinak. Nechybělo ani již zmíněné porozumění 

a podle ohlasů se akce líbila napříč všem generacím.  

 

 Den poezie 

V den poezie v Městské knihovně Písek proběhlo autorské čtení mladé místní autorky 

Šárky Uhrové, která četla ze starší básnické tvorby a představila i svoji novou knihu 

„Montril“ za hudebního doprovodu klasické kytary Karolíny Frűhbauerové; 41 

návštěvníků 

 Den pro dětskou knihu – výroba společného betlému; 31 návštěvníků 

Besedy pro dospělé 

 Adéla Procházková, Tereza Kautzká, Jakub Filipov – autorské čtení poezie – 

70 posluchačů 

 Jiří Hájíček – autorské čtení spisovatele z knihy „Zloději zelených koní“ – 30 posluchačů 

 Milena Štráfeldová – autorské čtení spisovatelky z její nové knihy „Trestankyně“ – 

15 posluchačů 

 Vlastimil Vondruška – Oldřich z Chlumu – historický román a skutečnost – 

115 posluchačů 

 Václav Větvička – autorské čtení spisovatele z knihy „Pod dubem, za dubem“ – 

40 posluchačů 

 Marek Šindelka – autorské čtení spisovatele z knihy „Mapa Anny“ – 5 posluchačů 

Besedy pro děti 

 Ondřej Frencl – Komiks „Zombíci“ – 2×, 70 dětí  

Výstavy  

1. Patro knihovny 

 Písecká literární výročí 2016  

 Každý jsme jiný a všichni malujeme/kreslíme – výstava výtvarné tvorby Alžběty Vláškové, 

Adély Procházkové, Terezy Kautzké, Matouše Kautzkého a Jakuba Filipova 

 Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme… – výstava Klubu přátel červenobílé hole 
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 Karel IV. – výstava k 700. výročí jeho narození  

 Vše kolem nás – výstava předškoláků Naděje 

 TATOTU – výstava kreseb Marcely Vichrové na náměty litevských pohádek 

 Klub cestování za poznáním přírody 

 175. výročí založení Městské knihovny Písek 

 Výstava lidových řemesel 

 

2. Dětské oddělení 

 Čtení na jaro 

 Magnesia Litera 

 Doporučujeme k přečtení 

 Den poezie 

Ostatní 

Další akce pro dospělé 

 Dnes nečteme, dnes posloucháme 

 Adventní prodej knih 

 VIII. adventní matiné (ve spolupráci s La Ponto Písek) 

 Zábavné a soutěžní putování ulicemi Písku 

Městská knihovna Písek na 20. srpna připravila netradiční zábavnou orientační soutěž 

po velmi známých místech centra Písku. Akce byla uspořádána jako součást propagace 

nově redesignovaných webových stránek www.ctenizpisku.cz za podpory města Písku. 

 

Další akce pro děti 

 Čtení v družinách – 16× 

 Společné čtení – 2×  

 Věda je prima – 80 účastníků 

 Noc pohádek pro děti – 140 účastníků 

 Vernisáž výstavy Naděje 

 Příměstský tábor – 20 dětí     

 Ukázka deskových her Piatnik 

 Halloweenská noc v knihovně – 16 dětí 

file:///C:/Users/dub/AppData/Local/Temp/www.ctenizpisku.cz


  Výroční zpráva za rok 2016 

25 
 

 Herní odpoledne s DDM – 2×  

 

1.6 Ostatní služby 

Donášková služba spočívá v dovážce  knih přímo do domácnosti čtenářů a je určena pro 

seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Rozvoz knih probíhá pravidelně jednou za 

měsíc.  V roce 2016 tuto službu využilo 6 seniorů a Diakonie Písek. Bylo rozvezeno celkem 580 

knih.  

Půjčování společenských her patří ke stálé nabídce služeb knihovny. V nabídce je celá 

řada her – deskové, karetní, logické, vzdělávací, zábavné, pro jednoho i více hráčů. Kromě 

dětského oddělení jsou společenské hry nabízeny také v oddělení beletrie.  

Tabulka s počty nejpůjčovanějších her – dětské oddělení 

Hra Počet 

Tučňáci na ledu  20× 

Příběhy z kostek: Story cubes 19× 

Auto blok 18× 

V kostce! Pohádky  18× 

Tik tak bum! 18× 

Duch 18× 

Tabulka s počty nejpůjčovanějších her – beletrie 

Hra Počet 

Jihočesko aneb Z Budějc až na konec Šumavy 18× 

AZ kvíz 14× 

Svět: Otázky a odpovědi 13× 
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Hobit: Neočekávaná cesta 11× 

Activity 2 / iKNOW: Česko / 7 divů světa / iKNOW 8× 



  Výroční zpráva za rok 2016 

27 
 

 

2. Public relations, marketing 

Prezentace činnosti knihovny probíhá jako tradičně všemi dosud používanými komunikačními 

prostředky (webové stránky, sociální sítě, blog, tradiční média – tisk, rádio, direct mail). 

Propagační systém knihovny je dále založen na 

centrálním plakátu, skládacím informačním letáku a 

mailovém zpravodaji.   

Kromě vlastních webových stránek knihovna zajišťuje 

provoz internetového portálu zaměřeného na poskytování 

sociálních služeb www.sopop.cz. V roce 2016 

knihovna za podpory města Písek modernizovala webové 

stránky www.ctenizpisku.cz s důrazem na podporu 

turistické atraktivity města v kombinaci s jeho literárním a 

kulturním odkazem. V rámci projektu byly vytvořeny dvě turistické literární trasy. Na podporu a 

propagaci jedné z nich byla zorganizována literárně orientační soutěž. 

Projekt nové knihovny v Písku ve vazbě na součinnost zadavatele, architekta a knihovny byl 

prezentován jako jeden z hlavních příspěvků na celostátní odborné konferenci Architektura a 

výstavba knihoven v červnu 2016. Zejména z prostředí knihoven prezentace zaznamenala 

výrazný ohlas, a proto byla městská knihovna požádána o další rozšíření tématu do textové 

podoby. Článek vyšel v celostátním časopise Čtenář v únoru 2017.  

Spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi je pro knihovnu jedním z podstatných 

předpokladů pro udržení kvalitní dlouhodobé činnosti. V souvislosti s přípravou projektu nové 

knihovny byla uzavřena memoranda o spolupráci a podpoře s Jihočeskou univerzitou v Českých 

Budějovicích, ZŠ T. Šobra, ZŠ Cesta, Střední zemědělskou školou, Hospodářskou komorou, 

Úřadem práce Písek a společností Schneider Electric. Městská knihovna se i v roce 2016 

podílela na hlavních akcích zřizovatele (Cipískoviště, Městské slavnosti – podpora) a současně 

spolupracovala s řadou dalších kulturních i neziskových organizací a občanských aktivit 

(Horizont, Duha, Domov svatého Linharta; Fokus; Naděje; Diakonie; Athelas, domácí hospic 

Písek; Prácheňské muzeum; Centrum kultury a další). 

file:///C:/Users/dub/AppData/Local/Temp/www.sopop.cz
file:///C:/Users/dub/AppData/Local/Temp/www.ctenizpisku.cz
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3. Regionální funkce 

Městská knihovna Písek je pověřenou knihovnou s regionální funkcí, kterou vykonává Úsek 

regionálních služeb. Obsluhuje 59 veřejných knihoven, z toho 6 profesionálních knihoven 

s 5 pobočkami a 44 obecních knihoven se 4 pobočkami. Pro všechny tyto knihovny byla 

zajištěna poradenská a konzultační činnost. Prioritou byla akvizice knihovního fondu 

a doplňování výměnného fondu. Nákup byl financován z prostředků jihočeského kraje. 

V roce 2016 bylo rozvezeno celkem 246 souborů s 14 505 svazky knih. Rozvoz probíhal 

podle zájmu a požadavků knihovníků a jejich čtenářů několikrát do roka. Poskytnutých 

konzultací obsluhovaným knihovnám bylo v roce 2016 celkem 489, uskutečnilo se také 150 

metodických návštěv a 12 vzdělávacích a kulturních akcí pro 117 účastníků. Oddělení 

regionálních služeb provedlo v průběhu roku revize nebo aktualizaci knihovních fondů 

v knihovnách Drhovle, Přeštěnice, Králova Lhota, Boješice, Putim,  Albrechtice nad Vltavou a  

Mirovice. V rámci regionu Písek bylo celkem najeto 5 230 km, přičemž výměnné soubory knih se 

rozvážely zpravidla dvakrát týdně. Přírůstek nových knih činil za Úsek regionálních služeb 

celkem 1 793 knih, odepsáno bylo 83 svazků knih. 
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II. Materiální zdroje, zaměstnanci 

1. Materiální zdroje 

1.1 Správa budov 

Městská knihovna Písek se nachází v budově č. p. 85 na Alšově náměstí, část oddělení 

naučné literatury je umístěna na základě smlouvy o pronájmu ve vedlejším domě č. p. 84. 

Sklady knih se nachází v budově bývalé Obchodní akademie (Karlova č. p. 111). 

Dlouhodobě se Městská knihovna Písek potýká s nevyhovujícími a nedostatečnými prostory, 

velmi limitující je i neexistence bezbariérového přístupu. Nedostatek prostor tak stále brání 

dalšímu rozvoji knihovny v oblasti základní knihovnicko-informační činnosti i rozvoji dalších 

vzdělávacích, komunitních a kulturních aktivit knihovny. 

 

1.2 Projekt nové knihovny 

V roce 2016 pokračovaly a postupně zintenzivnily práce a činnosti související s přípravou a 

zajištěním realizace projektu přestěhování knihovny do bývalé základní školy J. A. Komenského. 

Na základě usnesení zastupitelstva Města Písek dne 29. září 2016, které souhlasilo s realizací 

projektu Městská knihovna Písek a Centrum vzdělávání a současně schválilo záměr podat 

žádost o dotaci do integrovaného regionálního operačního, zahájila Městská knihovna Písek 

prostřednictvím vytvořené pracovní skupiny práce na přípravě projektu Centra vzdělávání. 

Pracovní skupina se zásadním způsobem spolupodílela na vypracování studie proveditelnosti a 

následně také žádosti o dotaci. Projekt Centra 

vzdělávání řeší problematiku neformálního, 

zájmového a celoživotního vzdělávání a 

doprovodných aktivit v nové budově knihovny.  

Ve vztahu k projektu byl připraven rovněž 

další koncepční materiál, a to Vzdělávací 
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program Centrum vzdělávání Písek, který je veřejně k dispozici na webových stránkách 

knihovny. Zahájeny byly rovněž práce na propagaci projektu knihovny. 

 

1.3 Pobočky 

Na území Města Písku má městská knihovna celkem čtyři pobočky, a to Hradiště, Nábřeží 

1. máje (DPS), Seniorský dům a pobočku při ZŠ T. Šobra (pouze pro děti). Činnost poboček 

se řídí koncepcí rozvoje poboček Městské knihovny Písek, která byla zpracována v roce 2010. 

Statistická data za rok 2016 ukazují dlouhodobě stabilní výsledky v oblasti výkonu a činnosti 

všech poboček.  

V roce 2016 ve spolupráci se ZŠ T. Šobra byla dokončena rekonstrukce pobočky 

v prostorách školy. V rámci změn byla provedena aktualizace knihovního fondu, knihovna 

rovněž zajistila vybavení pobočky nezbytnou počítačovou technikou a příslušným knihovnickým 

softwarem. Současně došlo rovněž k významnému rozšíření otevírací doby (5 dnů v týdnu). 

Nově jsou v místě pobočky realizovány informačně vzdělávací lekce včetně programů na 

podporu čtenářství.  

 

1.4 Opravy a údržba 

 oprava služebního automobilu OCTAVIA 

 oprava osvětlení v knihovně  

 oprava regálů a polic  

 oprava a výměna ohřívače vody 

 oprava oběhového čerpadla v kotelně 

 oprava tiskárny 

1.5 Pořízení vybavení 

 Obnova PC – Lenovo, Fujitsu (1× ekonomický úsek, katalog, pobočky Hradiště a DPS)  

 Obnova monitorů v čítárně a scanner CipherLab (studovna) 

 Obnova tiskárny Canon (oddělení beletrie) 

 SW – část programu Fenix „Kniha vydaných faktur“ (ekonomický úsek) 

 Nábytek a zařízení – Flipchart NOBO, nástěnná mapa (oddělení čítárna), vysavač Nilfisk 
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a regály (oddělení beletrie) 

 Vybavení nové pobočky ZŠ T. Šobra – PC Lenovo včetně monitoru, scanner CipherLab, 

tiskárna HP Laser a tiskárna STAR TSP 

 SW – Část knihovního systému Clavius – (pobočka ZŠ T. Šobra) 

  

1.6 Zapojení do projektů a grantů 

 

Název 
Rok 

podání 
Přijetí 

Požadovaná 

dotace v Kč 

Přiznaná 

dotace 

v Kč 

Realizace 

Regionální funkce knihoven   2015 Ano 1 088 000 1 088 000 2016 

Knihovna 21. století – Knihovna plná života 2015 Ano 16 000 12 000 2016 

Rozvoj vzdělávacích aktivit pro seniory 2015 Ano 12 000 10 000 2016 

Harmonizace národních jmenných autorit 2015 Ano 14 000 14 000 2016 

VISK3 – Změna konceptu pobočky ZŠ T. 

Šobra 
2015 Ano 24 000 24 000 2016 

Čtení z Písku 2.0 – modernizace a rozvoj 2016 Ano 54 700 54 700 2016 

Dotace úřadu práce na zaměstnanost 2016 Ano  301 610 2016 

 

1.7 Organizační opatření 

Směrnice a nařízení 

 S 33/2016 – Směrnice zdravotní volno 

 S 34/2016 – Směrnice upravující zveřejňování smluv uzavřených Městskou knihovnou 

Písek v registru smluv 

 S36/2016 – Směrnice pro čerpání fondu sociálních a kulturních potřeb 

 VP1/2016 – Čerpání dotace na regionální funkce 2016 

 VP2/2016 – Provádění kontrol souladu stavu knihovního fondu se stavem účetním 
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 VP3/2016 – Vnitřní platový předpis 

 VP4/2016 – Seznam pověřených pracovníků odpovědných za ochranu majetku dle 

inventárního seznamu      

 Nařízení č. 2/2016 – Externí komunikace 

 Nařízení č. 3/2016 – Programové skupiny – obsahové naplnění, personální zajištění od 

1. 10. 2016 

 Nařízení č.4/2016 – Příkaz k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků 

k 31. 12. 2016 

Smlouvy 

 Sádlová Marie – Smlouva o poskytování služeb ekonomického poradenství v oblasti 

vedení účetnictví a výkaznictví 

 Písecký svět z. s. – smlouva o reklamě a propagaci 

 FAMO – Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku – Licenční smlouva o 

poskytování licence k užití audiovizuálního díla 

 Úřad práce ČR – Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu (2×) 

 Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální Univerzita třetího věku 

 Jihočeský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace – Regionální funkce knihoven 2016 

 Česká pojišťovna – Pojištění jednorázových akcí – příměstský tábor 

 Smlouva o dílo – PhDr. Vlastimil Vondruška – talk-show „Oldřich z Chlumu“ 

 Centrum kultury – zajištění služeb „Zábavné a soutěžní putování ulicemi Písku“ 

 Moravská zemská knihovna v Brně – projekt „Cizojazyčná literatura“ 

 Jaroslava Bromová – Grafický návrh internetových stránek – „Čtení z Písku“ 

1.8 Kontroly a revize 

 Město Písek – Kontrola inventarizace majetku příspěvkové organizace MěK Písek  

 Město Písek – Prověření dodržování podmínek vyplývajících z uzavřených smluv na 

poskytnutí příspěvku z „Fondu na podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT“ v letech 

2014 a 2015 

 Pravidelné kontroly výtahů, hydrantů a hasicích přístrojů, plynových kotlů, elektrických 

zařízení a zařízení pro zásobování vodou 
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2. Zaměstnanci 

2.1 Kvalifikace zaměstnanců 

 

Počet zaměstnanců 21 

VŠ knihovnického směru 2 

VŠ ostatní 4 

SŠ knihovnického směru 9 

SŠ ostatní 4 

Ostatní 2 

 

2.2 Přehled zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2016 

Počet zaměstnanců knihovny v roce 2016 zůstal stejný jako v roce 2015. Na vlastní žádost 

v průběhu roku odešli z pozice koordinačního a projektového pracovníka Mgr. Lukáš Linha (k 

30. 6. 2016) a Mgr. Radka Nováková (k 4. 9. 2016) z oddělení pro děti a mládež. S ohledem na 

potřeby knihovny došlo po odchodu obou výše uvedených ke změně organizační struktury 

knihovny a vytvoření pracovní pozice Vedoucí programových aktivit (1 úvazek). Tato pozice byla 

obsazena Mgr. Milenou Halámkovou.  Do dětského oddělení 17. 10. nastoupila Mgr. Radka 

Ryjáčková (0,6 úvazku). Jako zástup za mateřskou dovolenou byla za Markétu Tíchovou do 

oddělení naučné literatury přijata Eliška Kloboučníková. 
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Úsek Funkce Jméno A B 

 Ředitel Mgr. Roman Dub 1 1 (řízení, kontrola) 

 
Vedoucí provozu, 

knihovnice 
Věra Vodvářková 1 

1 (hudební oddělení, 

webové stránky, tisk) 

 
Vedoucí 

programových aktivit 
Mgr. Milena Halámková 1 

1 (vzdělávací a komunitní 
činnost, projekty)  

Úsek regionálních 
knihovnicko informačních 

služeb 

Metodička knihovnice Mgr. Lenka Havrdová 1 
1 (metodicky řídí práci 

58 knihoven regionu) 

Metodička knihovnice Jaroslava Ďurkovová 1 
1 (metodická pomoc, 

výměnný fond, revize) 

Úsek knihovnicko 
informačních služeb 

 
 

1. Oddělení beletrie, 
hudební oddělení, čítárna 

a veřejný internet 

Knihovnice Kateřina Zemanová 1 1 (fond beletrie, akvizice) 

Knihovnice Jana Mušková 1 
1 (fond beletrie, donášková 

služba) 

Knihovnice Soňa Sádlová 1 1 (fond beletrie, akvizice) 

Knihovnice Jaroslava Žižková 1 
1 (čítárna, akvizice 

periodik) 

2. Oddělení naučné 
literatury a studovna 

Knihovnice PhDr. Hana Týcová 1 
1 (regionální fond, rešerše, 

granty) 

Knihovnice Dagmar Marková 1 
1 (MVS, internet, 

kalendárium) 

Knihovnice Markéta Šebestíková 1 
1 (akvizice naučná 

literatura) 

Knihovnice Eliška Kloboučníková 1 
1 (akvizice naučná 

literatura) 

3. Oddělení pro děti 
a mládež 

Knihovnice Lucie Hrdličková 1 
1 (akvizice, besedy a akce 

pro ZŠ, IVU) 

Knihovnice Mgr. Lucie Mužíková 1 
1 (akvizice, besedy a akce 

pro ZŠ, IVU) 

 Knihovnice Mgr. Radka Ryjáčková 0,6 
0,3 (dětské) 

0,3 (projekty) 

Úsek zpracování fondu 

Knihovnice Jana Bělehrádková 1 
1 (katalogizace, knihovní 

dokumenty) 

Knihovnice Jana Křížová 1 
0,5 (katalogizace) 
0,5 (zastupování) 

Úsek provozně 
ekonomický 

Ekonomka, účetní Helena Majdlová 1 1 (hospodaření, mzdy) 

Uklízečka Lenka Růžičková 1 1 (úklid) 

Pomocný pracovník Hana Šnajberková 1 
1 (pomocné práce, balení 

knih) 
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1.1. Vzdělávání, školení studijní návštěvy 

 

 České Budějovice – Souborný katalog a celostátní adresář knihoven (2/2016) 

 Sedlčany – OKNA, Aktivity na podporu dětského čtenářství (4/2016) 

 Telč – Trendy v digitálním vzdělávání (6/2016) 

 Vyšší Brod, Zlatá Koruna – Klášterní knihovny (6/2016) 

 Praha – Tutor e-learningového vzdělávání – VU3V (9/2016) 

 Praha – Google nástroje v praxi (10/2016)  

 Praha – Zkouška dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací Koordinátor 
dobrovolníků (11/2016) 

 Praha – Lektorské dovednosti pro celoživotní vzdělávání (11/2016) 

 České Budějovice – Centrální portál knihoven – Knihovny.cz  (11/2016) 

 České Budějovice – Automatizovaný knihovní systém Tritius (11/2016) 

 Písek – Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2016 (12/2016) 

 Písek – Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového 
zvýhodnění. Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti (12/2016) 

Akce Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 

 České Budějovice – Valná hromada SKIP (2/2016) 

 Praha – Výkonný výbor SKIP (2/2016) 

 Hradec Králové – Valná hromada celostátní + konference Architektura a výstavba 

Knihoven (6/2016) 

 České Budějovice – Metodika práce se seniory v knihovnách sekce SKIP 60+ (9/2016) 

 České Budějovice – Regionální výbor SKIP (11/2016) 

Vzdělávací akce v Městské knihovně Písek 

 Typologie problematických osobností a jednání s nimi (3/2016) 

 Osobnost knihovníka, čtenáři, kreativní knihovna (3/2016) 

 První pomoc (5/2016) 

 Školení pravidel RDA (11/2016) 

 Wikipedie – Jak se stát editorem (9/2016)
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III. Knihovna v datech a číslech 

1. Základní statistické údaje 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Registrovaní čtenáři 5 122 5 261 5 377 5 449 5350 

z toho uživatelé do 15 let 1 330 1 327 1 430 1 478 1455 

Návštěvníci celkem 264 183 363 026 403 978 444 708 511 380 

Návštěvníci knihovny 139 514 146 412 150 409 148 642 151 757 

Návštěvníci kulturních akcí 1 664 4 010 5 246 5 152 4 163 

Návštěvníci vzdělávacích akcí 3 591 4 683 5 633 5193 7 462 

Výpůjčky celkem 314 613 314 107 301 123 295 069 291 417 

Výpůjčky – naučná lit. dospělí 60 616 66 655 67 702 65 218 66 882 

Výpůjčky – krásná lit. dospělí 123 904 122 639 120 112 119 876 115 913 

Výpůjčky – naučná lit. děti 8 281 7 960 7 355 6 129 6 363 

Výpůjčky – krásná lit. děti 26 429 26 790 25 548 24 867 24 652 

Výpůjčky periodik 76 160 72 889 65 850 61 722 60 236 

Výpůjčky AV médií  18 042 15 748 12 562 15 083 14 763 

Prezenční výpůjčky 57 769 51 806 45 351 41 896 41 356 

Prolongace 82 319 80 349 77 136 79 672 81 341 

Kulturní akce pro veřejnost 44 66 101 123 126 

Vzdělávací akce pro veřejnost 194 271 291 295 485 

Počet návštěv webové stránky 39 692 40 340 39 835 44 612 45 617 
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Přírůstky ve fondu celkem 

Tematická skupina 2012 2013 2014 2015 2016 

Beletrie pro dospělé 2 997 2 935 3 034 2 772 3 297 

Naučná pro dospělé 2 205 2 250 2 329 2 375 2 511 

Beletrie pro děti 1 012 1 320 1 061 1 198 1 058 

Naučná pro děti 280 329 264 309 329 

AV média 347 419 481 364 393 

Celkem 6 841 7 253 7 169 7018 7588 
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IV. Hospodaření 

1. Výsledek hospodaření – Městská knihovna Písek  

Položka Spotřeba Rozpočet % čerpání Rozdíl R - S 

Všeobecný materiál 116 233 111 000 -5 -5 233 

Nákup knih 895 476 900 000 1 4 524 

Nákup časopisů 113 445 90 000 -21 -23 445 

Nákup hudebnin 67 801 70 000 3 2 199 

Ostatní drobný majetek do 3 tis .Kč 11 899 11 000 -8 -899 

PHM 2 406 13 000 440 10 594 

Spotřeba materiálu celkem 1 207 260 1 195 000 -1 -12 260 

Spotřeba energie 358 850 400 000 11 41 150 

Opravy a udržování 48 158 20 000 -58 -28 158 

Cestovné 9 675 15 000 55 5 325 

Náklady na reprezentaci 7 929 10 000 26 2 071 

Ostatní služby 420 814 393 000 -7 -27 814 

Poštovné 31 953 33 000 3 1 047 

Telefonní poplatky 33 246 35 000 5 1 754 

Nájemné 258 590 262 000 1 3 410 

Vzdělávání, školení 20 700 20 000 -3 -700 

Kulturní a vzdělávací akce 61 305 66 000 8 4 696 

Internetové služby 54 944 60 000 9 5 056 

Aktualizace programu 64 566 85 000 32 20 434 

Závodní stravování 136 024 140 000 3 3 976 

Ostatní služby celkem 1 082 142 1 094 000 1 11 858 

Mzdové náklady 5 151 031 4 811 000 -7 -340 031 

Zákonné sociální pojištění 1 707 889 1 625 000 -5 -82 889 

Zákonné sociální náklady 75 168 70 000 -7 -5 168 

Jiné sociální pojištění 15 447 15 000 -3 -447 

Ostatní náklady z činnosti 25 016 33 000 32 7 984 

Odpisy  148 276 150 000 1 1 724 

Drobný dlouhodobý majetek 84 530 40 000 -53 -44 530 
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CELKOVÉ NÁKLADY 9 921 371 9 478 000 -4 -443 371 

          

Výnosy z prodeje služeb 561 559 512 000 -9 -49 559 

Ostatní výnosy 38 518 5 000 -87 -33 518 

Dotace MÚ 8 981 000 8 841 000 -2 -140 000 

Odpisy MÚ 29 784 30 000 1 216 

Karlova – nájem 90 000 90 000 0 0 

Dotace 416 310 0 -100 -416 310 

CELKOVÉ VÝNOSY 10 117 171 9 478 000 -6 -639 171 

Výsledek hospodaření za organizaci 195 800 0     

 

2. Výsledek hospodaření – regionální funkce knihoven 

Položka Spotřeba Rozpočet % čerpání Rozdíl R - S 

Všeobecný materiál 15 577 17 000 9 1 423 

Nákup knih 307 002 306 000 0 -1 002 

PHM 6 481 5 500 -15 -981 

Spotřeba materiálu celkem 329 060 328 500 0 -560 

Spotřeba energie 30 407 32 000 5 1 593 

Opravy a udržování 968 1 000 3 32 

Cestovné 2 847 2 500 -12 -347 

Ostatní služby 21 701 18 000 -17 -3 701 

Poštovné 1 205 3 000 149 1 795 

Telefonní poplatky 860 3 000 249 2 140 

Kulturní a vzdělávací akce 2 952 1 000 -66 -1 952 

Ostatní služby celkem 26 718 26 000 -3 -718 

Mzdové náklady 505 000 505 000 0 0 

Zákonné sociální pojištění 171 500 171 500 0 0 

Zákonné sociální náklady 6 500 6 500 0 0 

Drobný dlouhodobý majetek 15 000 15 000 0 0 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 088 000 1 088 000 0 0 

          

REK – účelová dotace 1 088 000 1 088 000 0 0 

CELKOVÉ VÝNOSY 1 088 000 1 088 000 0 0 

Výsledek hospodaření za organizaci 0       
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Poděkování 

Děkuji členům Rady města Písek za zájem, čas i poskytnutou pomoc Městské knihovně 

Písek. Děkuji rovněž všem zastupitelům města za rozhodnutí o zahájení stavby nové knihovny. 

Za velmi dobrou spolupráci, pomoc a současně za podporu projektu stavby nové knihovny 

děkuji starostce Mgr. Evě Vanžurové. Děkuji všem zaměstnancům Městského úřadu Písek, 

zejména vedoucí odboru školství a kultury Ing. Marii Cibulkové. 

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům knihovny, dobrovolníkům 

a také všem, kteří se podíleli a spolupracovali na přípravě, propagaci a organizaci akcí knihovny. 

 

V Písku dne 31. 5. 2017  Mgr. Roman Dub 


