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ÚVOD 

Městská knihovna (dále jen MK) Náchod, o. p. s., jejímž zakladatelem je město Náchod, je veřejnou 

univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem vrstvám 

obyvatel. 

Knihovna pokračuje v dlouholeté tradici knihovnické a kulturní činnosti veřejné knihovny v  Náchodě. 

Sídlí v památkově chráněném a po rekonstrukci bezbariérově přístupném domě na pěší zóně v  centru 

Náchoda. Své služby poskytuje ve třech podlažích. V  přízemí a mezipatře je oddělení pro dospělé, 

v 1. poschodí oddělení pro děti, ve 2. poschodí studovna s  čítárnou a oddělení regionálních 

a informačních služeb. 

Díky pochopení zřizovatele mohla knihovna v  roce 2017 nakoupit nové PC k výpůjčním pultům do 

všech oddělení  knihovny a tím značně zkvalitnit obsluhu čtenářů. Dále město Náchod knihovně za-

koupilo potřebný počet židlí k výpůjčním pultům i na besedy s dětskými i dospělými čtenáři. 

Knihovna je přístupná svým klientům 6 dnů v týdnu: v pondělí a v pátek od 9 do 17 hodin, v úterý, ve  

středu a ve čtvrtek od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin. To je 45 hodin týdně. 

Posláním knihovny je zabezpečovat všem fyzickým či právnickým osobám v  regionu přístup ke kultur-

ním hodnotám a informacím v knihovních fondech, svými knihovnickými, bibliografickými 

a informačními službami přispívat ke zvyšování vzdělanosti a kul turní úrovni občanů. Knihovna je také 

místem setkávání lidí různých společenských, věkových i  národnostních skupin. 

 

 

Knihovna plní funkci: 

 městské knihovny v Náchodě a v částech města Dobrošov, Jizbice a Lipí, 

 je pověřenou knihovnou pro zajištění výkonu regionálních funkcí na základě zákona 

č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) v okrese Náchod. 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ KNIHOVNY 

HLAVNÍ ČINNOSTI KNIHOVNY 

 Buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury  a dalších 

dokumentů a informačních pramenů (periodika, audio, audiovizuální a elektronické doku-

menty) se zřetelem k potřebám svých uživatelů.  

 Buduje, archivuje a využívá fond regionální literatury a zpřístupňuje ho široké  veřejnosti. 

Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o regionu. 

 Buduje interní databáze z univerzálních a speciálních fondů knihovny a využívá externí  infor-

mační databáze. 

 Účastní se budování společných databází a výměny dat s ostatními knihovnami.  

 Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní fondy individuálním a institucionálním uživate-

lům svými výpůjčními službami, informačními, bibliografickými, rešeršními  a kopírovacími 

službami v půjčovnách, studovnách a dalších speciálních odděleních.  

 Zajišťuje přístup k informacím bez ohledu na místo jejich vzniku, využívá k tomu a uživatelům 

zpřístupňuje knihovnické a informační zdroje, včetně zdrojů přístupných  prostřednictvím sítě 

internet za předem stanovených podmínek. 

 Zpřístupňuje uživatelům knihovní dokumenty i z fondů jiných knihoven prostřednictvím  mezi-

knihovní výpůjční služby, a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňuje uživatelům ji-

ných knihoven vlastní fond. 

 Na základě smlouvy s Královéhradeckým krajem a Studijní a vědeckou knihovnou v  Hradci 

Králové a v závislosti na výši poskytovaných finančních prostředků plní funkci knihovny pově-

řené regionální funkcí. 

DALŠÍ ČINNOSTI KNIHOVNY 

 Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce podporující 

hlavní poslání a činnost knihovny. 

 Organizuje vzdělávací kurzy pro knihovníky náchodského okresu i širší veřejnost.  

 Poskytuje kopírovací služby,  Wi-Fi v celé knihovně a 9 počítačových stanic s internetem.  

 Nabízí rozvoz knih  imobilním čtenářům knihovny.
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KNIHOVNÍ FOND 

Do fondu MK bylo zakoupeno 2 114 svazků, 87 jich dostala knihovna darem, 151 bylo zapsáno 

z depozitního fondu a 15 jako náhrada za ztracené. 

Do výměnného fondu MK bylo zakoupeno z dotace na regionální činnost 1 926 svazků, z příspěvků 

zřizovatelů obecních knihoven na Náchodsku bylo 828. 

Odepsáno bylo celkem 4 809 svazků, z toho z fondu MK 1 770, z výměnného fondu 819 a  z fondu 

bývalé studijní knihovny 2 220. 

I v  roce 2017 byla většina nových knih zakoupena systémem výběru a objednávek z edičních plánů 

nakladatelství prostřednictvím obchodní agentury OPA Praha, která poskytuje mnohem vyšší rabat 

než knihkupectví či e-shopy. 

V prázdninových měsících opět probíhala údržba fondu a značné množství opotřebovaných, zastara-

lých a duplikátních svazků bylo vyřazeno. 

V rámci regionální funkce knihovny je vytvářen elektronický katalog specializovaného fondu regionál-

ní literatury, týkající se okresu Náchod (region - monografie a region – články). Také v roce 2017 po-

kračovala spolupráce se souborným katalogem CASLIN Národní knihovny ČR formou odesílání katalo-

gizačních záznamů pořízených Městskou knihovnou v Náchodě. 
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STAV FONDU KNIHOVNY K 31.  12. 2017 JE CELKEM 190 247 KNIHOVNÍCH JEDNOTEK 

Typ dokumentu Počet knihovních jednotek 

Beletrie 112 943 

Naučná literatura 73 718 
Zvukové dokumenty (převážně staré gramofonové desky) 2 122 

Tištěné hudebniny 817 
Elektronické dokumenty 521  

Zvukově obrazové dokumenty 96  
Jiné dokumenty 30  

 

Počet nakupovaných titulů periodik  118 
 

Nové přírůstky knihovního fondu byly odborně zpracovány do počítačové báze d at knihovnického 

systému Verbis verze 1.2.1442 a opatřeny čárovým kódem. K vyhledávání slouží elektronický katalog, 

přístupný v knihovně a na webových stránkách knihovny www.mknachod.cz. 

 

FOND KNIHOVNY NAROSTL OPROTI LOŇSKÉMU STAVU O 312 KNIHOVNÍCH JEDNOTEK 
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UŽIVATELÉ KNIHOVNY 

K  31. 12. 2017 měla knihovna 3 279 registrovaných čtenářů a 405 přiznaných spoluuživatelů služeb 

městské knihovny využívá téměř 20%  obyvatel Náchoda. 

Fyzická návštěvnost půjčoven a studovny dosáhla počtu 65 280, virtuální (online služby přes internet) 

25 684. Hojně využívaná je i možnost Wi-Fi připojení k internetu, od roku 2014 dostupné ve  všech 

odděleních knihovny. Od listopadu 2014 je před vstupem do půjčovny umístěn veřejný infokiosek   

N1, na jehož pořízení knihovna obdržela investiční dotaci od města Náchoda. Je hojně využíván jak  

neregistrovanými uživateli knihovny, tak i návštěvníky našeho města. 

 

SLUŽBY KNIHOVNY 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 
 

Čtenáři MK si v roce 2017 vypůjčili 196 831 dokumentů, což je o 40 047 výpůjček více než v roce 

předchozím.  

Typ dokumentu Počet výpůjček 

Beletrie dospělým uživatelům 119 105 
Naučná literatura dospělým uživatelům 42 005 

Beletrie dětem 14 651 
Naučná literatura dětem 3 751 

Periodika 14 361 

Elektronické dokumenty 1 946 
Zvukové dokumenty 975 

Zvukově obrazové dokumenty 2 
Jiné 35 

V dětském oddělení si mohou zájemci kromě klasických dokumentů vypůjčit i deskové hry a tematic-

ké kufříky. 

Zaznamenaný nárůst výpůjček je částečně způsoben zpřesněním evidence díky novému kni hovnímu 

systému Verbis, ale také díky cílenému průzkumu potřeb našich čtenářů. Stále více žádané jsou au-

dioknihy, kterých má knihovna již 194 kusů. Touto službou jsme vyšli vstříc nejen dětem s poruchami  

čtení, lidem se zrakovými problémy, ale i těm, kteří rádi poslouchají mluvené slovo při práci nebo 

v autě. 
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NEJPŮJČOVANĚJŠÍ KNIHY ROKU 2017 

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ: 

1)  Třeštíková, Radka: Bábovky 

2)  Keleová-Vasilková,Táňa: Máma pro Veroniku 

3)  Boček, Evžen: Aristokratka ve varu 

4)  Nesbø, Jo: Přízrak 

5)  Třeštíková, Radka: To prší moře 

6)  Châtelet, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku 

7)  Hartl, Patrik: Prvok, Šampón, Tečka a Karel  

8)  Hájíček, Jiří: Rybí krev 

9)  Doerr, Anthony: Jsou světla, která nevidíme 

10)  Bryndza, Robert: Dívka v ledu 

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 

1) Rowlingová, Joanne: Harry Potter a Fénixův řád 

2) Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 

3) Paolini, Christopher: Eragon 

4) Lobel, Arnold: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi  

5) Blade, Adam: Beast Quest 

6) Kratochvíl, Miloš: Pachatelé dobrých skutků 

7) Lindgrenová, Astrid: Děti z Bullerbynu 

8) Harper, Aimee: Psí ráj (4.) Perla 

9) Peppa v knihovně 

10) Braunová, Petra: Tramvaj plná strašidel  

11) Krolupperová, Daniela: Sedmilhář Josífek 

 

DOPORUČENÁ ČETBA: 

1) Dyk, Viktor: Krysař 

2) Vrchlická, Eva: Z oříšku královny Mab 
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3) Orwell, George: Farma zvířat 

4) Molière: Lakomec 

5) Shakespeare, William: Romeo a Julie 

6) Maupassant, Guy de: Kulička 

7) Steinbeck, John: O myších a lidech 

8) Rolland, Romain: Petr a Lucie 

9) Saint-Exupéry, Antoine de: Malý princ 

10) Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Revizor 

 

ČASOPISY: 

1) Téma 

2) Týdeník Květy 

3) Vlasta 

4) Reflex 

5) Instinkt 

6) Burda 

7) Týden 

8) Bydlení 

9) Domov 

10) 100+1 

 

ČASOPISY DĚTSKÉ: 

1) Modelář 

2) Pevnost 

3) Junior 

4) Psí kusy 

5) Časostroj 

6) VTM Science 

7) Koně a hříbata 

8) Raketa 

9) Mateřídouška 

10) Sluníčko 
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Rozvoz knih starším nebo nemocným čtenářům je již víceméně samozřejmostí. Jedenkrát za měsíc 

dovezou pracovníci knihovny literaturu dle požadavků zájemcům až domů. V současnosti je takto 

obsluhováno přes 30 pravidelných čtenářů. Služba se setkala s velkým ohlasem a přivedla zpět 

do knihovny především ty  čtenáře, kteří její služby museli přestat využívat ze zdravotních důvodů. 

Od června do září je přístupná letní čítárna v parčíku za knihovnou.  

V červnu 2016 byla na koupališti slavnostně otevřena první náchodská knihobudka. Z ní si může půj-

čit knihy každý návštěvník koupaliště na libovolnou dobu. Tato knihovnička je v provozu po celou 

dobu otevření koupaliště.  

Další knihobudka, sloužící obyvatelům domu čp. 1828 v ulici Kostelecké, byla instalována díky iniciati-

vě pana Karola Ollé, za což mu velice děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Knihobudka na koupališti                                Obr. 3 – Knihobudka v domě v Kostelecké ulici 

 

ONLINE SLUŽBY 
 

Již tradičně je kladně přijímána služba, kdy je čtenář, který zadal svoji e-mailovou adresu, automati c-

ky upozorněn na končící výpůjční lhůtu. Také velká část  informací o  rezervaci knih a upomínek  

je zasílána elektronicky, což vede k úspoře na poštovném.  

K dotazům a žádostem je stále více využívána také komunikace s  knihovnou prostřednictvím e-mailu 

knihovna@mknachod.cz. 

Facebookový profil knihovny www.facebook.com/knihovnanachod i několikrát denně upozorňuje 

na zajímavé akce knihovny, přináší novinky, fotografie a reportáže z akcí a kroužků.  

Tyto i další virtuální služby zvyšují komfort klientů knihovny.  
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V roce 2017 byly systémově upraveny webové stránky knihovny, což zjednodušilo jejich používání. 

Na webu knihovna propaguje svoje služby, poskytuje informace o aktuálním dění v  knihovně, umož-

ňuje komunikaci uživatelů s knihovnou. Stále více čtenářů využívá možnost přístupu do elektronické-

ho výpůjčního protokolu knihovny ze svých zařízení i do svého čtenářského konta. 

 

 

INFORMAČNÍ SLUŽBY 
 

Pracovníci městské knihovny, především informačního úseku ve studovně a čítárně, vyřizovali ši roké 

spektrum dotazů a požadavků občanů na informace nejrůznějšího druhu.  

K tomu knihovna průběžně vytváří nebo přejímá informační zdroje a poskytuje následující služby: 

 prezenční výpůjčky a možnost studia z rozsáhlého fondu slovníků a encyklopedií ze  všech 

oborů lidské činnosti, 

 prezenční studium, případně výpůjčky ze specializovaného fondu regionální literatury , 

 výpůjčky novin a časopisů, 

 informační a referenční služby, zodpovídání ústních a písemných dotazů, exkurze do knihovny 

spojené s výkladem o službách nebo speciálně zaměřené (pro školy, zájmové skupiny apod.), 

 sbírky zákonů ČR (období 1918 – 1936, 1957 – 2012, od té doby volně přístupné na interne-

tu), 

 přístup na internet,  Wi-Fi připojení, 

 kopírování z materiálů knihovny. 

K dispozici byly počítačové databáze: 

 Česká národní bibliografie (bibliografické záznamy knižní produkce vydané na území ČR 

od roku 1945, články v českých novinách, časopisech a sbornících od roku 1991, periodika vy-

daná na území ČR od roku 1990, dizertace a jmenné autority). 

 Regionální literatura okresu Náchod (specializovaný fond Městské knihovny Náchod, průběž-

ně analyticky zpracovávaný do počítačové databáze v systému Verbis verze 1.2.1442). 

Knihovna poskytuje informace nejen registrovaným čtenářům, ale také zájemcům z  řad návštěvníků 

města, kteří zde vyhledávají fakta o historii, památkách a osobnostech Náchoda i  jeho okolí.  
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MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 
 

Pro čtenáře náchodské knihovny bylo získáno meziknihovní výpůjční službou 523 titulů z j iných kni -

hoven na území ČR. Většinou se jednalo o naučnou literaturu, zapůjčenou vědeckými a vysok oškol-

skými knihovnami nebo Národní knihovnou v  Praze. 

Naopak 146 knižních titulů z fondu naší knihovny bylo zapůjčeno jiným knihovnám. 

 

 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Zájem o kulturní a vzdělávací akce knihovny byl již tradičně vysoký. Lidé přesycení virtuální komun i -

kací se opět vracejí na místa, kde se setkává člověk s člověkem, kde je čeká úsměv a vlídné slovo.  

I my se snažíme o to, aby knihovna byla takzvaným obývákem města, prostorem, kde se dá v krás-

ném a kultivovaném prostředí trávit smysluplně čas. V roce 2017 knihovna uspořádala 445 kulturních 

a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.  V průměru se konaly téměř dvě akce každý pracovní den.  

Kulturních a vzdělávacích akcí se zúčastnilo 10 638 návštěvníků. Mírný pokles byl způsoben půlročním 

výpadkem činnosti výtvarného kroužku (odchod lektorky), čtvrtletní pauzou v kurzech angličtiny 

pro seniory (mateřská dovolená), ukončením kurzů angličtiny pro maturanty (nezájem studentů) 

a čtenářského kroužku pro dospělé (odchod pracovníka z knihovny). 
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PŘEHLED KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO DOSPĚLÉ 

NÁCHODSKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU 

Posluchači Náchodské univerzity volného 

času absolvovali již 14. a 15. semestr. Tato 

aktivita  přivedla do knihovny na 120 poslu-

chačů.  

Víc než dvě třetiny z nich navštěvují tento 

vzdělávací cyklus od jeho začátku v roce 2011. 

Je zřejmé, že se knihovna stala důležitou sou-

částí jejich života.  

 

 
Obr. 4 – NUVČ – Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 
 

Pro účastníky Náchodské univerzity volného času byl tentokrát připraven zájezd do Ratibořic, kde 

jsme navštívili zámek, mlýn a mandl, v nedaleké České Skalici jsme si pak prohlédli vilu Čerych.  

Účastníci byli nadšeni, i když počasí nám opět nepřálo.  

Obr. 5 a 6 – NUVČ – výlet do Ratibořic a České Skalice 

 

PROGRAM 14. A 15. SEMESTRU UNIVERZITY: 

 

 Mgr. Jaroslava Janečková nám přiblížila dobu Bedřicha Smetany i Antonína Dvořáka, 

 Jiří Padevět se ve své přednášce zaměřil na násilí v moderních českých dějinách, 

 Prof. MUDR. Cyril Höschl, DrSc, FRCPsych. nás seznámil s problematikou vrozeného a nauče-

ného chování, 

 rodokmen jsme se naučili sestavit s Mgr. Lenkou Peremskou, 

http://www.hoschl.cz/
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 o tom, že psát román je jako rubat uhlí, nás přesvědčila Milena Štráfeldová, 

 na otázku, zda se někdy zbavíme rakoviny, odpověděl Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc, dr.h.c., 

 Kristina Váňová představila osobnost Josefa Čapka, 

 dobu a život Marie Terezie nám přiblížila Dana Šimková, 

 Milan Zacha Kučera poodhalil největší tajemství Třetí říše , 

 Jana Amose Komenského nám představil Jan Hábl, 

 proměny českého televizního seriálu pro nás zmapoval Petr Bednařík, 

 po Česku jsme se toulali s Václavem Žmolíkem, 

 a do zámeckých kuchyní, sklepů a spižíren jsme nahlédli s Milanem Zálišem. 

  

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  

Již po šesté proběhl v knihovně Kurz trénování paměti s Mgr. Alenou Naimanovou. Tři kurzy, každý 

po deseti lekcích a 30 účastnících – to je skóre roku 2017. Akce se již tradičně účastnili senioři i zá-

jemci z řad mladší generace a všichni byli velice spokojeni. Nejenže se zde naučili nové techniky 

k zapamatování potřebných věcí, ale zároveň se i dobře pobavili. 

 

KURZ DĚJIN UMĚNÍ  

I letos pokračoval cyklus přednášek o dějinách našeho i světového výtvarného umění. Kurz vedl 

Mgr. Vlastislav Tokoš, odborný pracovník Galerie výtvarného umění v Náchodě. Posluchači se  v roce 

2017 sešli sedmnáctkrát. 

 

CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY 

Knihovna uspořádala sedm cestovatelských přednášek, kterých se zúčastnilo 393 posluchačů, tedy 

v průměru téměř 57 na každou z nich. 

 MUDr. Ladislav Hanousek nás vzal na cestu po národních parcích jihozápadu USA, 

 s Martinem Magnuskem jsme na čezetě jeli dvakrát kolem Afriky, 

 na Maltu jsme se vypravili s Petrem Voldánem, 

 doc. Daniel Nývlt nám ukázal Peru z pohledu organizátora projektu rozvojové spolupráce, 

 na náš kraj jsme se z výšky podívali s Liborem Jenkou, 

 a s manželi Čejkovými jsme se tentokrát vypravili do Kolumbie. 
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Obr. 7 – Přednáška Malta očima Petra Voldána       Obr. 8 – Manželé Čejkovi: Kolumbie 

 

 

D IVADLO V  KNIHOVNĚ 

Protože se komorní divadelní představení v krásném prostředí studovny osvědčila, pokračoval i jsme 

v jejich pořádání i v roce 2017. 

V březnu jsme s velkou radostí přivítali jednu z nejlepších českých hereček Hanu Maciuchovou s l i te-

rárním pořadem Nekonečná moc touhy. Spojení poezie čínské básnířky Li Čching-čao, žijící na pře l o-

mu 11. a 12. století a současné americké spisovatelky Eriky Jongové bylo velice zajímavé a inspirativ-

ní. 

V listopadu jsme pozvali divadelní spolek Kašpar s hořkou komedií Ivana Vyrypajeva Iluze. Režisérem 

byl Jakub Špalek, hráli Jan Potměšil, Eva Elsnerová, Jan Zadražil a Jitka Nerudová.  

Obě představení byla vyprodána dlouho dopředu a diváci odcházeli nadšení.  

Obr. 9 – vystoupení Hany Maciuchové      Obr. 10 – představení divadelního spolku Kašpar 
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LITERÁRNÍ POŘADY 

AUTOR SKÁ ČTENÍ A B ESE DY SE SPISOVATELI  

 V březnu jsme se setkali na besedě a autorském čtení s  novoměstskou spisovatelkou Janou 

Maternovou, 

 v dubnu jsme přivítali polické ochotníky s pořadem scénického čtení Proč nám chybí Josef 

Čapek, který připomněl jeho malířské i literární dílo, 

 v červnu knihovna přispěla k 100. výročí narození básníka Josefa Kainara vlastním kompono-

vaným pořadem Člověka hořce mám rád, 

 v září  nás navštívil velice oblíbený autor historických románů Vlastimil Vondruška, 

 v rámci celostátní říjnové akce Týden knihoven jsme na autorském čtení přivítali držitele dvou 

cen Magnesia Litera Marka Šindelku, 

 a začátkem listopadu nás ukázkou fyzického básnictví pobavil Petr Váša, na nějž o několik dní 

později navázali podobně originálním vystoupením Petr Nikl a Vladimír Václavek.   Oba pro-

gramy proběhly ve spolupráci s Náchodskými Dny poezie. 

Obr. 11 – beseda s Vlastimilem Vondruškou         Obr. 12 – autorské čtení Marka Šindelky 
 

VELKÉ POD VEČERNÍ ČTENÍ 

V březnu, měsíci čtenářů, se již stalo tradicí Velké 

podvečerní čtení, na kterém se sejdou knihovnice 

a  knihovníci se svými čtenáři a čtenářkami a  čtou 

si z oblíbených knížek. Kromě toho jsme 

v letošním roce četli dětem v nemocnici 

a v Mateřském centru Hopsáček. 

 
 
 
 
 

Obr. 13 – Velké podvečerní čtení v knihovně 
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NOC LI TERATUR Y 

V květnu se knihovna opět zapojila do celostátní akce Noc literatury, která účastníkům netradičním 

způsobem, prostřednictvím série veřejných čtení, představuje současnou evropskou literaturu. Vzá c-

nými hosty – předčítači byli: herečka Petra Krausová Výtverová, reportér a novinář Petr Voldán, rež i -

sér Tomáš Magnusek a naši čtenáři. O hudební doprovod se postaral F. A. Band z Náchoda a Musica 

Per Gaudium z České Skalice. 

Obr. 14 – Noc literatury 

 
 
NÁCH OD , TO KR ÁSNÉ MĚSTO KOSTELEC, ANEB ČTEME PRO JOSEFA ŠKVORECKÉH O 

V září se uskutečnil prví ročník (loňský pokládáme za 

nultý, zkušební) akce – Náchod, to krásné město 

Kostelec  ANEB Čteme pro Josefa Škvoreckého. Z 

děl nejslavnějšího náchodského rodáka jsme četl i v 

kavárně Prima sezóna, u lavičky Josefa Škvoreckého, 

na gymnáziu a v knihovně, kam nám přišel zahrát i 

první filmový Danny Smiřický – Petr Kroutil. Vzác-

ným hostem byl  ředitel knihovny Václava Havla a 

bývalý diplomat Michael Žantovský a sportovní re-

daktor Ondřej Zamazal. 

 
 

            
            Obr. 15 –  čtení pro Josefa Škvoreckého 
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PR OCH ÁZKA PO STOPÁCH DANNYH O SMIŘICKÉHO  

V roce 2017 pracovnice knihovny Mgr. Ivana Votavová a Mgr. Blanka Nešetřilová třikrát provedly 

zájemce po stopách románů Josefa Škvoreckého v  Náchodě. Jedna procházka byla pro veřejnost, dvě 

pro studenty středních škol. 

Obr. 16 a 17 – Procházka po stopách Dannyho Smiřického 

 

ČTENÁŘSKÝ KLUB 

V prostorách knihovny se v první polovině roku 2017 konaly pravidelné schůzky Čtenářského klubu 

vedené Markem Vašíčkem.  

 

KURZ ANGLIČTINY 

Již pátým rokem knihovna pořádá kurzy angličtiny pro seniory. Každý týden se scházejí tři skupiny.   

 

VÝTVARNÉ DÍLNY 

Knihovna pořádá také výtvarné dílny. V  roce 2017 byly některé z nich podpořené z programu Evrop-

ské unie Aktivní senior česko-polského příhraničí. 

Uskutečnily se dvě dílny suchého plstění, dílna drátování, kurz tvorby mandal, hedvábná dílna a tvo-

ření vánočních ozdob z plsti. 

Další výtvarnou dílnou bylo adventní tvoření pro děti a jejich rodiče.  
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Obr. 18 – hedvábná dílna pro seniory       Obr. 19 – výrobky z dílny suchého plstění 

 
 

NÁCHODSKÉ FLEROVÁNÍ  

Již po páté knihovna uspořádala velkou prázdninovou akci Náchodské flerování. Na jarmark s kul tur-

ním programem se přišlo podívat více než šest set návštěvníků.  Čekaly je tu výrobky českých řemes l-

níků a výtvarníků, některou z technik si mohli zájemci i  sami vyzkoušet (například tvorbu vinutých 

perlí). Součástí akce byl také oblíbený výprodej starých vyřazených knih a časopisů. Zdravé obče r-

stvení zajistila Mlsná farmářka. Doprovodným programem bylo hudební vystoupení žáků a pedagogů 

náchodské ZUŠ a pohádka Loutkového divadla Kozlík.  

Obr. 20 a 21 – Náchodské flerování 
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KONCERTY 

V roce 2017 uspořádala knihovna v krásných prostorách studovny dva koncerty. 

V březnu to byl pořad Na cestách za hudbou našeho předního houslisty Tomáše Macha a v dubnu 

koncert dámského tria z Broumova Café Baret, které hraje v obsazení harmonika, piano a kontrabas. 

Jejich repertoár tvoří převážně francouzské písně. 

 
Obr. 22 – vystoupení hudebního tria Café Baret 

 

VÝSTAVY V KNIHOVNĚ 

V roce 2017 se v knihovně konalo 32 výstav (v hale, ve studovně a v oddělení pro děti). 

Již tradičně vystavoval v knihovně spolek náchodských výtvarníků AMAG. Samostatnou výstavu kni -

hovna uspořádala členům spolku Michalu Burgetovi a Lence Pavelkové, Vlaďka Jíchová vystavovala 

svoje krásné mandaly. 

Již pošesté se v hale knihovny konala mezinárodní výstava fotografů ZEĎ.  

Knihovna uspořádala také dvě velké výstavy ve spolupráci s jinými institucemi. Z Památníku Karla 

Čapka na Strži jsme si půjčili výstavu Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel. Z nakladatelství Baobab  

výstavu  Svět podle Šaška, která představuje životní cesty a kreslířkou tvorbu jednoho z našich nejvý-
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znamnějších ilustrátorů, který většinu svého života prožil v zahraničí. Expozice byla koncipována jako 

jedna velká interaktivní hra.  

Třikrát v knihovně vystavoval nádherné fotografie Robin Böhnisch: 
 

 Jeruzalém – nedělitelný a věčný (únor) 
 Arménie – země klášterů, hor a vína (červen)  
 Etiopie – naše africká kolébka (červenec) 

 
Dále to byla například výstava obrazů Bohunky Waageové Křídly světla, výstava fotografií Radoše 

Notka Doteky nostalgie, nebo výstava fotografií a grafiky Michaely Stejskalové Tušení. 

S velkou radostí knihovna hostila výstavu malovaného humoru Usmívání  Pavla Matušky.  

 
Obr. 23 – vernisáž výstavy obrazů Pavla Matušky 

 

V čase předvánočním patřily tradičně k nejnavštěvovanějším výstava výtvarného spolku SANA 

a výstava tvorby studentů Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí s ukázkami tec h-

niky jejich práce. 

Také v oddělení pro děti probíhaly po celý rok zajímavé výstavy.  První říjnový  víkend dokonce pro-

běhla výstava železničních a papírových modelů s modelářským workshopem.  
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PŘEHLED KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO DĚTI 

V průběhu roku 2017 knihovna uspořádala 148 vzdělávacích a kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 

3 401 dětí a mládeže. Z toho bylo 16 akcí pro mateřské školy, 56 akcí pro třídy základních škol, 3 akce 

pro speciální školy a 2 pro střední školy. 

KNIHOVNICKÁ MINIMA 

V roce 2017 jsme změnili rámec akcí pro třídy základních škol. Kromě lekcí, v nichž  se děti seznamují 

s knihovnou, literaturou, učí se využívat knihu i další média pro své studi um i volný čas, jsme přidal i  

další témata (Astrid Lindgrenová, Válka očima dětí, komiks). Pro třídy jsou připraveny besedy  podle 

stupně zralosti dětí. Dále knihovna připravuje i programy pro děti z mateřských škol  a speciální pro-

gramy pro děti ze stacionáře Cesta a ZŠ a MŠ Josefa Zemana. 

 
Obr. 24 – děti na besedě 

 

 

KNIHOVNICKÉ TŘÍDY 

Již třináct let fungují v náchodské knihovně tzv. knihovnické třídy. Přicházejí několikrát ročně do kni -

hovny na celé dopoledne a je pro ně připraven bohatý program, například: Barevné království, Jak 

se dělá knížka, Moderní pohádka, Co je to čas?, Kamil Knihomol, Božena Němcová nepatří do starého  
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železa, Detektivní příběhy pro děti, Čeští ilustrátoři, Osobnosti a události českých dějin, Encyklopedie,  

Vánoce u nás a ve světě. V loňském roce to byla pátá třída paní učitelky Jelínkové a první třída paní 

učitelky Komárkové, obě ze ZŠ Komenského v Náchodě. Další úzká spolupráce byla navázána s paní 

učitelkou Pavlínou Moravcovou ze ZŠ TGM, která pracuje s dětmi trochu jinak, než je na základních 

školách obvyklé. Četba a návštěva knihovny je nedílnou součástí tohoto programu.  

Obr. 25 – knihovnická třída 

 

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 

Dvě z náchodských prvních tříd se zapojily do akce Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Celkem de-

vět dopolední strávily děti se svými učitelkami v oddělení pro děti a seznamovaly se s knihovnou, 

s jejím chodem, poznaly, jak se  dělá knížka. Četli jsme si a malovali podle předčítaných příběhů nebo 

si ukazovali knížky, které byly předlohou televizních večerníčků.  

V roce  2017 to byla knížka Lapálie v Lapálii Martina 

Šinklovského a ilustrátora Ticho 762. Knížka pro prv-

ňáčka je psaná na zakázku a po tři roky není ani nikde 

na knižním trhu k dostání. 

 
 

Obr. 26 – obálka knížky pro prvňáčka 
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 

Celkem bylo v roce 2017 přijato mezi čtenáře a pasováno „rytířem Hronem“ 246 dětí z jedenácti  prv-

ních tříd.  

Při této akci musí všechny přítomné děti dokázat, že opravdu umí číst. Prvňáčci, kterým rodiče vyp lní 

přihlášku do knihovny, od nás dostávají jako dárek průkazku čtenáře na půl roku zdarma. Akce se těší 

velkému zájmu rodičů a prarodičů dětí, v roce 2017 se jich na ni přišlo podívat více než 250.    

Obr. 27 a 28 – pasování prvňáčků na čtenáře 
 
 

KLÍČOVÁNÍ 

Speciální program připravujeme i pro žáky druhých tříd základních škol . Říkáme mu Klíčování a děti 

v něm hledají klíč ke knížkám, příběhům a pohádkám. Tím klíčem je samozřejmě čtení. Dopol edne 

je plné hrátek s češtinou, s písmenky, se slovy. Děti při něm také vytvářejí knížky Abecedníčky.  

Dvě třídy, kterým se nejvíce povedou, jsou pozvány na zábavné soutěžní pohádkové dopoledne. 

V  roce 2017 to byli druháci ze ZŠ Babí a žáci 2. A ZŠ Plhov. 

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK  AŤÁSEK 

V knihovně pracuje již pátým rokem výtvarný kroužek pro malé děti.  V první polovině roku 2017 

odešla vedoucí kroužku a jeho činnost byla obnovena až v  září 2017. Novou lektorkou se stala Anna 

Maněnová. Kroužek znovu získal potřebný náboj a děti s paní lektorkou vytvářejí krásná dílka. 



Strana | 31 
  

Obr. 29 a 30 – tvorba dětí z Aťásku 

 

 

NOC S ANDERSENEM 

Již po sedmnácté se naše knihovna zúčastnila Noci s Andersenem, přičemž tentokrát se jednalo o noc 

lichožroutskou. Lichožrouti ovládli celou knihovnu nejen čtením, stolní hrou ale i spoustou soutěží 

a dobrodružství. Zúčastnilo se  jí 26 dětí a čtyři knihovnice. 

Obr. 31 – Noc s Andersenem 
 
 

 
 

PŘÍMĚSTSKÝ KNIHOVNICKÝ TÁBOR 

Tématem letošního tábora byla stará řemesla. Děti plnily různé řemeslné, ale  i sportovní úkoly, vy-

pravily se do Podorlického skanzenu Krňovice, do muzea betlémů v  Třebechovicích pod Orebem, 

vydaly se na výlet na Hvězdu. Několik řemesel si i vyzkoušely: drátování, drhání, hrnčířství či krejčovi -
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nu. Všechny aktivity tábora podporovaly a rozvíjely kamarádství, toleranci, lásku ke knížkám, kreativi-

tu, sportovního ducha i umění spolupráce. 

Obr. 32 a 33 – příměstský tábor 

 

 

SPOLU V  KNIHOVNĚ 

V Týdnu knihoven jsme uspořádali akci pro malé děti a jejich rodiče s  názvem Spolu v knihovně .  Do-

poledne i odpoledne byly pro rodinné týmy připraveny zábavné úkoly, soutěže, vyrábění a spousta 

nových knížek.  Akce se zúčastnilo na padesát dětí a dospělých. Určitě budeme v  podobných akcích 

pokračovat i v dalších letech. 

 
Obr. 34 – Spolu v knihovně 
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D IVADELNÍ KROUŽEK – ZA OPONOU KNIHOVNA 

Od září 2017 máme v knihovně novinku – dramatický kroužek pod vedením Mgr. Moniky Jelínkové.  

Spojení divadla a knihovny je vlastně velice přirozené. První úkol pro herce a jejich režisérku byl  jas-

ný – představení k poctě švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, která by se v listopadu 2017 doži la 

110 let. Tuto hru jsme nazvali Cesta k Astrid (stejně jako literární soutěž tohoto podzimu). Střídají 

se v ní scénky z knížek švédské spisovatelky s povídáním o jejím životě.  

Obr. 35 a 36 – divadelní kroužek 

 
 
 
 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 

Také Den pro dětskou knihu už se stal v naší knihovně tradicí.  

V sobotu 2. prosince navštívilo knihovnu asi 100 dětí a dospělých. Byl pro ně připraven bohatý pro-

gram: literární hádanky a kvízy, hraní deskových her, oblíbená předvánoční výtvarná dílna, zahájení 

výstavy výtvarného spolku SANA, první veřejné vystoupení divadelního kroužku knihovny 

s představením Cesta k Astrid a prodej knížek z nakladatelství Host. 

Součástí tohoto dne bylo i vyhlášení výsledků literární soutěže Cesta k Astrid.  Ceny do soutěže – kni -
hy Astrid Lindgrenové – věnovalo nakladatelství Albatros. 

Obr. 37 a 38 – Den pro dětskou knihu 



Strana | 34 
  

DALŠÍ SLUŽBY KNIHOVNY 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE KNIHOVNY 

 Na každý měsíc knihovna připravuje jednoduchou skládačku, ve     

které informuje o akcích v daném období. Tento materiál  je  

pro čtenáře volně dostupný ve všech odděleních knihovny. 

V  regionálním tisku, především v každém čísle měsíční-

ku Náchodský zpravodaj, byly publikovány texty o čin-

nosti a připravovaných akcích knihovny.  

Další články a informace byly zveřejněny v Náchodském 
deníku, Náchodském Swingu, knihovnicko-informačním 

zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás, nebo ve vysílání 
Českého rozhlasu Hradec Králové.  

 
Obr. 39 – informační materiály knihovny 
 
 
Na vývěsných plochách města jsou vylepovány plakáty s pozvánkami na akce knihovny. 

Pracovníci organizace rovněž aktivně vystupovali na odborných vzdělávacích akcích.  

KOPÍROVACÍ A REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 

Knihovna poskytuje uživatelům možnost tisknout, skenovat nebo kopírovat černobíle i  barevné do-

kumenty za poplatek uvedený v ceníku knihovny. 

I NTERNET A WI-FI V  KNIHOVNĚ 

Knihovna disponuje devíti PC pro uživatele, z toho osm je s připojením k internetu. Hojně využívaná 

je i služba Wi-Fi, dostupná ve všech odděleních knihovny.  

I NFORMAČNÍ KIOSEK 

Od listopadu 2014 je před vstupem do půjčovny umístěn infokiosek N1, na jehož pořízení knihovna 

obdržela investiční dotaci od města Náchoda. Uživatelé internetu na tomto počítači nejsou ni jak r e-

gistrováni.  

ROZVOZ KNIH IMOBILNÍM UŽIVATELŮM 

Rozvoz knih starším nebo nemocným čtenářům, který provádíme jednou měsíčně, je velice pozitivně 

přijímanou samozřejmostí.  

GEOCACHING  

V knihovně je umístěna „keška“, takže knihovnu navštěvují i příznivci geocachingu, který je populární 

zábavou na pomezí sportu a turistiky. 
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REGIONÁLNÍ FUNKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ NÁCHOD 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2017 

pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o. p. s. 

1. VÝCHOZÍ ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2017 
 

1.1.   SÍŤ OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN A PRACOVNÍCI ZAJIŠŤUJÍCÍ REGIONÁLNÍ SLUŽBY 
 

 1 základní knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí 
 10 základních profesionálních knihoven 
 59 základních neprofesionálních knihoven 
 11 poboček profesionálních knihoven 
 1 knihovna jiných sítí 

 
Regionální služby v okrese zajišťuje 2,75 přepočteného úvazku. Z toho 1,9 úvazku metodika, 
0,65 zpracování fondu a 0,2 úvazku řízení a ekonomika.  
 
Knihovnické služby byly objednány u čtyř profesionálních knihoven s právní subjektivitou (Červený Kos-
telec, Jaroměř, Nové Město nad Metují a Police nad Metují). Tyto knihovny zajišťují tvorbu a  distribuci 
výměnných souborů z prostředků dotace na regionální funkce i z prostředků přispívajících obcí a  dále 
poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny provozované obcemi příslušných střediskových 
obvodů. 
 
Z důvodu nezájmu zřizovatele je od konce roku 2016 pozastavena činnost Obecní knihovny Hynčice.  
Mezi obsluhované knihovny patří i Odborná knihovna Oblastní nemocnice Náchod, která využívá vý-
měnné fondy. 
 

2. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DLE STANDARDŮ 
 

2.1.   PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST, METODICKÉ NÁVŠTĚVY 
 

Konzultace byly podle potřeby poskytovány pracovníkům obsluhovaných knihoven i  zřizovatelům těchto 

knihoven, týkaly se především výběru knih z výměnného fondu, statistik či dotačních programů pro kni -

hovny. Celkem bylo poskytnuto 83 konzultací, část z nich byla vedena telefonicky či e-mailem. 

V roce 2017 bylo uskutečněno 249 metodických návštěv, které se týkaly především rozvozu výměnného 

fondu, aktualizace a revize fondu neprofesionálních knihoven, zaučení nových neprofesionálních kni-

hovníků a kontroly běžné činnosti těchto knihoven. 

 

2.2.   PLÁNY, ROZBORY, STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ  
 

Všem profesionálním i neprofesionálním knihovnám byla poskytnuta pomoc při  sestavování statis- 
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-tických výkazů. Statistické údaje byly porovnány se standardem VKIS a výsledky byly prezentovány 

profesionálním knihovnám na poradě 5. 4. 2017. Podle výsledků statistik byl sestaven a na webo-

vých stránkách proknihovny.mknachod.cz prezentován žebříček nejlepších profesionálních 

a neprofesionálních knihoven regionu. 
 

 

2.3.   VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ, SEMINÁŘE A PORADY  
 
Uskutečnily se celkem 2 porady profesionálních knihoven (5.  4. a 19. 12.). Hlavními tématy bylo statistic-

ké vykazování, aktuální informace z oboru, vzdělávání knihovníků, ochrana osobních údajů.  

Dále proběhlo ve střediskových obvodech 9 porad knihovníků neprofesionálních knihoven (středisko 

Náchod 14. 12., středisko Jaroměř 7. 3. a 10. 10., středisko Nové Město nad Metují 8. 3. a 4. 10., středis-

ko Červený Kostelec 8. 3. a 4. 10., středisko Police nad Metují 3. 5. a 12. 12.). Hlavními tématy porad bylo 

statistické vykazování, aktuální dění v oboru, dotační programy pro knihovny, práce se čtenáři, knižní 

novinky, automatizované knihovní systémy. 

Pro pracovníky profesionálních i neprofesionálních knihoven uspořádala Městská knihovna v  Náchodě 

semináře a kurzy: 

Datum konání Název semináře/kurzu Počet účastníků Doba trvání 

24. 2. 
Jde to i jinak – Burza nápadů (vzájemně inspirační 
setkání knihovníků, host: Mgr. Kateřina Pechová 
z MK Dobříš) 

16 4 hodiny 

17. 5. 
Kurz tvorby efektivních grafů (práce s online ná-
stroji Canva a Infogram) 

6 4 hodiny 

7. 6. 

Exkurze na digitalizační pracoviště SVK HK 17 6 hodin 12. 6. 
27. 6. 

19. 10. 
Centrální portál knihoven (lektorka Mgr. Hana 
Hornychová, SVK HK) 

9 4 hodiny 

 

Nabízeného vzdělávání se účastnili jak pracovníci knihoven z okresu Náchod, tak i pracovníci  knihoven 

z jiných regionů (Trutnov, Rychnov nad Kněžnou).  

Všem neprofesionálním knihovnám byly v průběhu roku rozeslány čtyři  zásilky obsahující dopisy infor-

mující o aktuálním dění v oboru, Knihovnicko-informační zpravodaje U nás a další knihovnické materiály. 

Městská knihovna Náchod spravuje a pravidelně aktualizuje oddíl pro knihovny na svých webových 

stránkách (proknihovny.mknachod.cz). Jsou zde zveřejňovány aktuální informace z oboru, materiály pro 

práci v knihovnách, zápisy z porad, informace pro zřizovatele apod. Jsou zde také základní informace 

o všech knihovnách v regionu Náchod. 
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2.4.   TVORBA VÝMĚNNÝCH KNIHOVNÍCH FONDŮ, JEJICH CIRKULACE A DISTRIBUCE 

 
Roční přírůstek výměnného fondu za rok 2017 je 3 961 knihovních jednotek (z toho je 155 darů), úbytek 

je 1 141 knihovních jednotek. Na tvorbě výměnných fondů se podílejí i obce, které pro své obecní kni-

hovny využívají služeb střediskových knihoven na základě smluv. Na nákup výměnného fondu přispělo 

51 zřizovatelů neprofesionálních knihoven částkou 339 002 Kč. 

Aktualizace výměnného fondu probíhá průběžně podle potřeby.  

Distribuci souborů zajišťuje pověřená knihovna a knihovny, které mají svůj střediskový obvod. Knihovníci 

obecních knihoven si většinou vybírají knihy z výměnného fondu častěji a po menších dávkách, protože 

si je odvážejí v taškách. Rozvoz větších souborů zajišťují knihovny autem. 

V roce 2017 bylo do 59 obsluhovaných knihoven expedováno 183 souborů se 11 097 svazky. Obsluhova-

né knihovny měly k dispozici ještě dalších 1 045 souborů se 62 727 svazky z minulých let. Z celkového 

počtu 85 253 svazků výměnného fondu bylo v neprofesionálních knihovnách umístěno a  využíváno více  

než 87 % tohoto fondu. 
 

2.5.   POMOC PŘI REVIZI A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ 
 
Celkem bylo revidováno 7 571 knihovních jednotek a to v 11 knihovnách (v obcích Dolsko, Heřmánkovi -

ce, Jetřichov, Kramolna, Křinice, Martínkovice, Přibyslav, Slavětín, Slavoňov, Studnice a  Vršovka). 

V Městské knihovně v Broumově proběhla po změně vedení knihovny rozsáhlejší aktualizace knihovního 

fondu. Aktualizace dále proběhla v neprofesionálních knihovnách v Dolní Radechové a v Novém Hrádku. 

 
 

2.6.   NÁKUP, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE KNIHOVNÍHO FONDU Z PROSTŘEDKŮ PROVOZOVATELE 
 
Knihovny nakupují z prostředků obecních úřadů pouze  knihy do výměnných fondů. 
 
 

2.7.   SERVIS AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU 
 
V souvislosti s budováním regionálního systému byl ve spolupráci s firmou EŠKOM poskytnut servis kni -
hovnám Velichovky, Vlkov a Rychnovek. Nastavení automatizovaného knihovního systé mu proběhlo 
i v knihovně v Bohuslavicích nad Metují. 
 
 

3. ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUV O PŘENESENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ STANOVENÉ 

KRAJSKOU KNIHOVNOU PRO POVĚŘENÉ KNIHOVNY V ROCE 2017   
 

3.1.   ÚKOLY TRVALÉ 

3.1.1.   SYSTÉM PODPORY RF FORMOU DOTACÍ A DARŮ OD ZŘIZOVATELŮ OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN 

Zřizovatelé neprofesionálních knihoven se na základě smluv se  střediskovými knihovnami podíle-

jí na financování nákupu výměnného fondu. V  roce 2017 přispělo na nákup výměnného fondu 51 zřizo-

vatelů neprofesionálních knihoven regionu celkovou částkou 339 002 Kč. Předběžně byla sjednána  
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i podpora pro rok 2018. 

3.1.2.   ZAPOJENÍ KNIHOVEN DO REGIONÁLNÍ PROPAGAČNÍ KAMPANĚ (DIGITALIZACE V KNIHOVNÁCH) 

Obsluhované knihovny byly s propagační kampaní seznámeny při poradách knihovníků. V  souvislosti 

s kampaní byly uspořádány 3 exkurze na digitalizační pracoviště SVK HK, exkurzí se zúčastnilo celkem 

17 knihovníků. Knihovny byly upozorněny na možnost nechat si digitalizovat cenné či ojedinělé regionál-

ní dokumenty. 

3.1.3.   WEBY KNIHOVEN (BUDOVÁNÍ WEBU PRO KNIHOVNY, POMOC S WEBY OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN) 

Městská knihovna Náchod spravuje a pravidelně aktualizuje oddíl pro knihov ny na svých webových 

stránkách proknihovny.mknachod.cz. Jsou zde zveřejňovány aktuální informace z oboru, materiály 

pro práci v knihovnách, zápisy z porad, informace pro zřizovatele apod. Součástí je i adresář kniho-

ven regionu Náchod. 

V rámci regionálních funkcí pomáhají střediskové knihovny svým základním neprofesionálním knihov-

nám se zakládáním a správou webových stránek. 

3.1.4.   PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ 

Problematika průzkumů spokojenosti uživatelů byla zmíněna při poradách knihovníků. V  roce 2017 ne-

proběhl průzkum spokojenosti uživatelů v žádné knihovně. 

3.1.5.   REVIZE A AKTUALIZACE VÝMĚNNÉHO FONDU 

Výměnný fond je aktualizován průběžně podle potřeby. Revize probíhá průběžně po částech, 

v roce 2017 byl revidován výměnný fond ve středisku Jaroměř.  

3.1.6.   SOUTĚŽ VESNICE ROKU 

Komisi soutěže Vesnice roku byly poskytnuty informace o přihlášených knihovnách. Jednalo 

se o knihovny v obcích Křinice, Nahořany, Nový Hrádek a Žďár nad Metují. Zúčastněným knihovnám byla 

poskytnuta metodická i praktická pomoc při přípravě na soutěž.  

Městys Nový Hrádek získal v soutěži Vesnice roku ocenění hejtmana za vzorné vedení obecních kronik 

a za moderní knihovnické a informační služby. Knihovna městyse tím postoupila do celostátní soutěže 

Knihovna roku 2017, kde převzala diplom oceňující práci s  dětmi. 

 

3.2.   ÚKOLY PRO ROK 2017 

3.2.1.   AKTUALIZACE ZÁZNAMŮ V CENTRÁLNÍM ADRESÁŘI KNIHOVEN 

Aktualizaci záznamů si profesionální knihovny zajišťují samy podle aktuálních změn, nejméně však 

1x ročně. Aktualizaci záznamů neprofesionálních knihoven zajišťuje knihovna pověřená regionální funkcí 

podle aktuálních změn, nejméně však 1x za rok. 
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3.2.2.   OCEŇOVÁNÍ KNIHOVEN A KNIHOVNÍKŮ 

Pro udělení titulu Knihovník roku 2017 byla v kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny no-

minována paní Jiřina Bittnerová z Knihovny Jaroslava City ve Vysokově. 

V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny byl nominován PhDr. Jan Meier, bývalý vedoucí 

Městské knihovny v Broumově. 

3.2.3.   KATALOGIZAČNÍ PRAVIDLA RDA (V PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVNÁCH) 

Problematika katalogizačních pravidel RDA byla zmíněna při poradách profesionálních knihovníků. Kni-

hovny zasílající katalogizační záznamy do souborného katalogu již katalogizují podle pravidel RDA, ostat-

ní se průběžně přidávají v souvislosti s přechodem na vyšší verze automatizovaných knihovních systémů.  

3.2.4.   AKTUALIZACE KNIHOVNÍCH FONDŮ (STANDARD PRO DOBRÝ FOND) 

Problematika aktualizace knihovních fondů s přihlédnutím ke Standardu pro dobrý knihovní fond byla 

zmíněna při poradách profesionálních i neprofesionálních knihovníků. Všechny obsluhované knihovny 

obdržely nejméně jeden výtisk Standardu pro dobrý fond a doporučení zaměřit se na hodnocení obratu 

a stupně aktivace knihovního fondu. 

3.2.5.   INFORMACE O CELOSTÁTNÍCH KONCEPCÍCH A CENTRÁLNÍM PORTÁLU KNIHOVEN 

Informace o celostátních koncepcích byly zmíněny při poradách knihovníků. V  říjnu 2017 byl v Městské 

knihovně v Náchodě uspořádán praktický seminář k Centrálnímu portálu knihoven s lektorkou Mgr. Ha-

nou Hornychovou z SVK HK. 

3.2.6.   ÚČAST V PRŮZKUMU VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY 

Všechny obsluhované knihovny byly požádány o vyplnění dotazníku k  průzkumu věkové, vzdělanostní 

a mzdové struktury. Do průzkumu se zapojilo 7 profesionálních knihoven regionu. 

4. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  
 
Na výkon regionálních funkcí bylo knihovně přiděleno o 323 000 Kč více než v roce předchozím. 

Z celkové částky 1 791 000 Kč bylo 41 % použito na mzdové náklady a 12 % na nákup knihovnických slu-

žeb u čtyř profesionálních knihoven s právní subjektivitou (Červený Kostelec, Jaroměř, Nové Město nad 

Metují a Police nad Metují).  

Na nákup výměnného fondu bylo z dotace na výkon regionálních funkcí použito 421 067 Kč, což je více 

než 23 % z celkové částky dotace. Na nákup výměnného fondu přispělo 51 zřizovatelů neprofesionálních 

knihoven částkou 339 002 Kč. Některé obce vydávají značné částky na nákup literatury do fondu vlastní 

knihovny a služeb výměnných souborů využívají minimálně (Adršpach, Hořičky, Chvalkovice, Stárkov). 

Tyto obce na nákup výměnného fondu nepřispívají.  

V roce  2017 byla v dotačním programu Ministerstva kultury VISK 3 získána dotace na nákup mobilní 

počítačové učebny určené pro vzdělávání knihovníků (6 notebooků s  programovým vybavením 

a příslušenstvím). Celkové náklady projektu byly 95 000 Kč, z toho 65 000 Kč bylo hrazeno ze získané 

dotace a 30 000 Kč bylo hrazeno z dotace na regionální funkce. 
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5. ZÁVĚR 
 
Regionální služby jsou jasným přínosem v  podpoře veřejných knihoven. Díky finančnímu příspěvku 

na regionální funkce je možné všestranně rozvíjet knihovnickou činnost.  

Silnou stránkou jsou cíleně budované knihovní fondy pro využití v  obecních knihovnách, přístupnost 

internetu v obcích, konzultační a poradenská činnost pracovníků regionálních služeb. Slabou stránkou 

je dopravní obslužnost a časové možnosti knihovníků obecních knihoven ve využití nabídek vzdělávání.  

Věková struktura knihovníků obecních knihoven někdy neumožňuje přijímání nových forem práce 

v takové míře, jak bychom si přáli (využívání PC, práce s e-mailem). Avšak bez příspěvku na regionální 

funkce by stagnovala činnost knihoven i tam, kde  mají zástupci obce i čtenáři o knihovnu zájem. 

Velmi důležitou součástí je i finanční podpora zřizovatelů neprofesionálních knihoven, díky je j ichž pří-

spěvkům je možné nabídnout čtenářům neprofesionálních knihoven větší a širší nabídku titulů ve vý-

měnném fondu. 

Střediskový systém péče o neprofesionální knihovny má v  regionu Náchod dlouholetou tradici. Tento 

systém se ukazuje být výhodným díky geografické blízkosti malých knihoven ke střediskům, dlouhodo-

bému budování vztahů a vazeb s knihovníky i zřizovateli a v neposlední řadě i díky možnosti zaměření 

většího úsilí metodika na menší počet knihoven. 

V roce 2018 se metodické oddělení zaměří především na problematiku ochrany osobních údajů 

v knihovnách, aktualizaci fondů knihoven dle doporučení Standardu pro dobrý knihovní fond  

a zapojování neprofesionálních knihoven do regionálního knihovního systému. 

Zprávu sestavila: Bc. Klára Havlová 
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SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA 

SPRÁVNÍ RADA PRACOVALA VE SLOŽENÍ: 

 MUDr. Edita Nováková, Náchod (předsedkyně správní rady)  

 Judita Koubková, Náchod 

 Bc. Tomáš Magnusek, Náchod – Kramolna 

 

DOZORČÍ RADA PRACOVALA VE SLOŽENÍ: 

 Ing. Marie Čejchanová, Náchod (předsedkyně dozorčí rady) 

 MVDr. Josef Řehák, Náchod 

 Ondřej Kuba, Náchod  

 

Správní rada se sešla 24. 5. 2017, 22. 9. 2017 a 30. 11. 2017, dozorčí rada 24. 5. 2017 a 19. 12. 2017. 

Jednání 24. 5. 2017 bylo společným zasedáním správní a dozorčí rady k  výroční zprávě za rok 2016 

a ke zprávě auditora o ověření účetní závěrky Městské knihovny Náchod, o.  p. s. k  31. 12. 2016. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Knihovna děkuje všem členům správní a dozorčí rady Městské knihovny  Náchod o. p. s. za spolupráci  

a podporu, kterou společnosti věnovali. 

Knihovna děkuje všem lektorům, kteří přednášeli na Náchodské univerzitě volného času i dalších ak-

cích knihovny. 

Knihovna děkuje Základní umělecké škole v Náchodě za hudební doprovod při akcích. 

Velké poděkování patří dárcům, kteří finančně i hmotně přispěli na činnost knihovny.  

Jsou to: 

 Primátor Náchod a. s.,  
 Nakladatelství Albatros 

 Mgr. Zdena Honzů 
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HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY V ROCE 2017 
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 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

  neziskových organizací 

  

 Období: 12 / 2017 

 IČO: 64829812 

 Název: Městská knihovna Náchod  
 

 řádná X  mimořádná   mezitimní    * typ závěrky označte X 

 

Sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2017 

 

Sídlo účetní jednotky 

 ulice, č. p. Kamenice 105 

 obec Náchod 

 PSČ, pošta  547 01 

 

Místo podnikání 

 ulice, č. p. Kamenice 105 

 obec Náchod 

 PSČ, pošta  547 01 

 

Údaje o organizaci 

 právní forma  Obecně prospěšná společnost 

 zřizovatel Město Náchod 

 

Předmět podnikání 

 hlavní činnost Knihovnické a informační služby 

 vedlejší činnost -- 

 

Okamžik sestavení 

 datum, čas  28. 02. 2018, 

13h38m19s 

 

 

Kontaktní údaje 

 telefon 491 423 338 

 fax  

 e-mail knihovna@mknachod.cz 

 WWW stránky www.mknachod.cz 

 

Razítko účetní jednotky  

 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetnictví Štěpánka Štelcigová 

 Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost 

údajů 

 

Statutární zástupce Mgr. Ivana Votavová 

 Podpisový záznam statu-

tárního orgánu 
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Výčet položek ROZVAHA (BILANCE)  Xcrguzap 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.   

  

 ke dni 31. 12. 2017 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky 

 (v tis. Kč) Městská knihovna Náchod 

 IČ   

 64829812  

Datum: 28. 02. 2018 

Čas: 13h38m19s  

AKTIVA 
Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účetního období 

Stav k poslednímu 

dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 01 164,00 257,00 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 02 341,00 519,00 

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  03   

 2. Software 04 293,00 471,00 

 3. Ocenitelná práva  05   

 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 06 48,00 48,00 

 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 07   

 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  08   

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 09   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 1.635,00 1.635,00 

 1. Pozemky 11   

 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12   

 3. Stavby 13   

 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 905,00 905,00 

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15   

 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16   

 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 730,00 730,00 

 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18   

 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20   

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21   

 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající  osoba 22   

 2. Podíly - podstatný vliv 23   

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  24   

 4. Zápůjčky organizačním složkám 25   

 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26   

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 1.812,00- 1.897,00- 

 1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje  30   

 2. Oprávky k softwaru 31 293,00- 311,00- 

 3. Oprávky k ocenitelným právům 32   

 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  33 48,00- 48,00- 

 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku  34   

 6. Oprávky ke stavbám 35   

 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 36 741,00- 808,00- 

 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů  37   

 9. Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám 38   

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  39 730,00- 730,00- 
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 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému  majetku 40   

B. Krátkodobý majetek celkem 41 1.283,00 1.398,00 

I. Zásoby celkem 42   

 1. Materiál na skladě  43   

 2. Materiál na cestě  44   

 3. Nedokončená výroba  45   

 4. Polotovary vlastní výroby 46   

 5. Výrobky 47   

 6. Mladá a ostatní zvířata  a jejich skupiny 48   

 7. Zboží na skladě a v prodejnách 49   

 8. Zboží na cestě  50   

 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51   

II. Pohledávky celkem 52 579,00 584,00 

 1. Odběratelé  53   

 2. Směnky k inkasu 54   

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55   

 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 572,00 527,00 

 5. Ostatní pohledávky 57   

 6. Pohledávky za zaměstnanci  58 7,00 5,00 

 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.  59   

 8. Daň z příjmů 60   

 9. Ostatní přímé daně  61   

 10. Daň z přidané hodnoty 62   

 11. Ostatní daně a poplatky 63   

 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR 64  52,00 

 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC  65   

 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti  66   

 15. Pohledávky z pevných termínových operací  a opcí 67   

 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 68   

 17. Jiné pohledávky 69   

 18. Dohadné účty aktivní  70   

 19. Opravná položka k pohledávkám 71   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 646,00 757,00 

 1. Peněžní prostředky v pokladně  73 10,00 4,00 

 2. Ceniny 74 6,00 9,00 

 3. Peněžní prostředky na účtech 75 630,00 744,00 

 4. Majetkové cenné papíry k obchodování  76   

 5. Dluhové cenné papíry k obchodování  77   

 6. Ostatní cenné papíry 78   

 7. Peníze na cestě  80   

IV. Jiná aktiva celkem 81 58,00 57,00 

 1. Náklady příštích období  82 58,00 57,00 

 2. Příjmy příštích období  83   

AKTIVA CELKEM 85 1.447,00 1.655,00 
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PASIVA Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 86 511,00 588,00 

I. Jmění celkem 87 511,00 588,00 

 1. Vlastní jmění 88 511,00 588,00 

 2. Fondy 89   

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90   

II. Výsledek hospodaření celkem 91   

 1. Účet výsledku hospodaření  92   

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  93   

 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  94   

B. Cizí zdroje celkem 95 936,00 1.067,00 

I. Rezervy celkem 96   

 1. Rezervy 97   

II. Dlouhodobé závazky celkem 98   

 1. Dlouhodobé  úvěry 99   

 2. Vydané dluhopisy 100   

 3. Závazky z pronájmu 101   

 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102   

 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103   

 6. Dohadné účty pasivní  104   

 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105   

III. Krátkodobé závazky celkem 106 932,00 1.067,00 

 1. Dodavatelé  107 7,00 37,00 

 2. Směnky k úhradě 108   

 3. Přijaté zálohy 109   

 4. Ostatní závazky 110   

 5. Zaměstnanci 111 232,00 284,00 

 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112   

 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 113 125,00 159,00 

 8. Daň z příjmů 114   

 9. Ostatní přímé daně  115 21,00 33,00 

 10. Daň z přidané hodnoty 116   

 11. Ostatní daně a poplatky 117   

 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu  118   

 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 119   

 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů  120   

 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 121   

 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 122   

 17. Jiné závazky 123 7,00 7,00 

 18. Krátkodobé úvěry 124   

 19. Eskontní úvěry 125   

 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126   

 21. Vlastní dluhopisy 127   

 22. Dohadné účty pasivní  128 540,00 547,00 

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  129   

IV. Jiná pasiva celkem 130 4,00  

 1. Výdaje příštích období  131   

 2. Výnosy příštích období  132 4,00  

PASIVA CELKEM 134 1.447,00 1.655,00 
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Sestaveno dne: 28. 02. 2018  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový 
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
 

 

 

Telefon: 491 423 338   

Právní forma jednotky: Předmět podnikání: 

Obecně prospěšná společnost  Knihovnické a informační služby 
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Výčet položek 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

Xcrguzap 

podle vyhlášky č.504/2002 Sb.    

 
 ke dni 31. 12. 2017  Název, sídlo a právní forma účetní jednotky 

 (v tis. Kč)  Městská knihovna Náchod 

 IČ   

 64829812   

Datum: 28. 02. 2018  

Čas: 13h38m19s  

A. NÁKLADY 
Číslo 

řádku 

činnosti 

hlavní hospodářská správní celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem 1 2.613,00  48,00 2.661,00 

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2 2.002,00  5,00 2.007,00 

2. Prodané zboží 3     

3. Opravy a udržování  4 6,0   6,00 

4. Náklady na cestovné  5 11,00  14,00 25,00 

5. Náklady na reprezentaci  6 6,00   6,00 

6. Ostatní služby 7 588,00  29,00 617,00 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  8     

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti  9     

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb  10     

9. Aktivace dlouhodobého majetku 11     

III. Osobní náklady 12 4.672,00  877,00 5.549,00 

10. Mzdové náklady 13 3.456,00  644,00 4.100,00 

11. Zákonné sociální pojištění  14 1.120,00  219,00 1.339,00 

12. Ostatní sociální pojištění  15     

13. Zákonné sociální náklady 16 96,00  14,00 110,00 

14. Ostatní sociální náklady 17     

IV. Daně a poplatky 18     

15. Daně a poplatky 19     

V. Ostatní náklady 20 38,00   38,00 

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  21     

17. Odpis nedobytné pohledávky 22     

18. Nákladové úroky 23     

19. Kursové ztráty 24     

20. Dary 25     

21. Manka a škody 26     

22. Jiné ostatní náklady 27 38,00   38,00 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 28 85,00   85,00 

23. Odpisy dlouhodobého majetku 29 85,00   85,00 

24. Prodaný dlouhodobý majetek 30     

25. Prodané cenné papíry a podíly 31     

26. Prodaný materiál  32     

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 33     

VII. Poskytnuté příspěvky 34     

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtovate lné mezi  
organizačními složkami 

35     

VIII. Daň z příjmů 36     

29. Daň z příjmů 37     

Náklady celkem 38 7.408,00  925,00 8.333,00 
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B. VÝNOSY 
Číslo 
řádku 

činnosti 

hlavní hospodářská správní celkem 

I. Provozní dotace 39 6.185,00  925,00 7.110,00 

1. Provozní dotace  40 6.185,00  925,00 7.110,00 

II. Přijaté příspěvky 41 168,00   168,00 

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiza čními složkami 42     

3. Přijaté příspěvky (dary) 43 168,00   168,00 

4. Přijaté členské příspěvky 44     

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 45 660,00   660,00 

IV. Ostatní výnosy 46 395,00   395,00 

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále  47     

6. Platby za odepsané pohledávky 48     

7. Výnosové úroky 49     

8. Kursové zisky 50     

9. Zúčtování fondů 51     

10. Jiné ostatní výnosy 52 395,00   395,00 

V. Tržby z prodeje majetku 53     

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  54     

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  55     

13. Tržby z prodeje materiálu 56     

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 57 7.408,00  925,00 8.333,00 

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  58     

Výnosy celkem 59 7.408,00  925,00 8.333,00 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 60     

D. Výsledek hospodaření po zdanění  61     

Pozn.: 

 

Sestaveno dne: 28. 02. 2018  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový 
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  

 
 

 

Telefon: 491 423 338  

Právní forma jednotky: Předmět podnikání: 

Obecně prospěšná společnost Knihovnické a informační služby 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1.   POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 

 

Název:     Městská knihovna Náchod, o. p. s. 

Sídlo:     Kamenice 105, 547 01, Náchod 

Právní forma:    Obecně prospěšná společnost 

IČ:    64829812 

Zapsaná:  v rejstříku o. p. s., vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, od-

díl 0, vložka 2  

Rozhodující předmět činnosti:  knihovnické, informační a kulturní služby 

 

1.2.   ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

Statutární orgán:   ředitelka knihovny Mgr. Ivana Votavová 

Správní rada:   MUDr. Edita Nováková (předsedkyně správní rady)  

Judita Koubková  

Bc. Tomáš Magnusek 

 

Dozorčí rada:    Ing. Marie Čejchanová (předsedkyně dozorčí rady)  

MVDr. Josef Řehák  

Ondřej Kuba 

 

Členové správní a dozorčí rady nejsou odměňováni za činnost v  orgánech společnosti. Rovněž jim 

nebyla poskytnuta žádná půjčka ani jiné výhody, není s  nimi uzavřena žádná obchodní smlouva. Žád-

ný z členů orgánů není zaměstnancem, ani jejich rodinní příslušníci nejsou zaměstnáni ve společnosti 

a neuzavřeli žádné obchodní vztahy se společností.  
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1.3.   ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ NÁKLADY 

 

Mzdové náklady jsou celkem ve výši 4 100 tis. Kč, náklady na sociální a zdravotní pojištění činí celkem 

1 339 tis. Kč. 

Z toho:  pracovníci knihovny                 3 291 tis. Kč mzdy, 1 090 tis. Kč pojištění 

  pracovníci knihovny - region   733 tis. Kč mzdy, 249 tis. Kč pojištění 

  OON – lektoři                 76 tis. Kč mzdy 

V položce pracovníci knihovny (z dotace města Náchoda) je v přepočteném stavu 7,95 odborných 

pracovníků, 2 řídící pracovníci (ředitelka a ekonomka), 1,15 úvazku tvoří úklid a 1,89 úvazku tvoří 

pomocná síla financovaná z prostředků úřadu práce.  

V položce pracovníci regionu (z dotace Královéhradeckého kraje) je počet přepočtených pracovníků 

2,75.  

OON - lektoři ve výši 76 tis. Kč byly vyplaceny přednášejícím v rámci projektu Náchodské univerzity 

volného času, lektorům ve vzdělávacích kurzech a spisovatelům za besedy a autorská čtení. 

 

2. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH 

A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 

Knihovna vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem 248/95 Sb., o obecně prospěšných společ-

nostech. 

V účetnictví odděluje náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a  výnosy 

spojené se správou obecně prospěšné společnosti.  

Účetní jednotka se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle Českých účetních standardů vyd a-

ných Ministerstvem financí. 

Knihovna k vedení účetnictví používá účetní program UCR® firmy GORDIC ®, s.r.o., Jihlava. V eškeré 

písemnosti jsou archivovány v sídle společnosti. 

 

2.1.   ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU 

Nově pořízený dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou.  
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2.2.   ODPISOVÉ METODY 

Dlouhodobý majetek je odpisován rovnoměrně prostřednictvím účetních odpisů podle  odpisového 

plánu sestaveného v závislosti na době použitelnosti jednotlivých druhů majetku.  Odpisování je zapo-

čato následující měsíc po zařazení dlouhodobého majetku do užívání.  

2.3.   ZÁSOBY 

Veškerý nákup materiálu je účtován přímo do spotřeby bez vedení skladové evidence. 

2.4.   EVIDENCE FAKTUR 

Evidenci faktur dodavatelů nahrazuje „Kniha došlých faktur“. Neuhrazené faktury na konci roku jsou 

zaúčtovány na účet 321 – Dodavatelé. 

2.5.   ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ  

Jako náklad příštích období se účtuje předplatné novin a časopisů.  

2.6.   DOHADNÉ POLOŽKY 

Pomocí dohadných položek se účtuje předpokládaná výše nákladů u spotřeby energií.  

 

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ROZVAHA 

3.1.   AKTIVA (CELKEM 1.655 TIS.  KČ) 

3.1.1.  DLOUHODOBÝ MAJETEK   

 

U dlouhodobého nehmotného majetku došlo z důvodu zakoupení knihovnického softwaru Verbis k 

navýšení pořizovací ceny o 178 tis. Kč. U dlouhodobého hmotného majetku nedošlo k žádným změ-

nám a jeho pořizovací cena zůstává stejná jako v předchozím účetním období. Zůstatková cena dlou-

hodobého majetku po snížení o oprávky ve výši 85 tis. Kč činí k 31. 12. 2017 celkem 257 tis. Kč. 

 

3.1.2.  KRÁTKODOBÝ MAJETEK  

 

Krátkodobý majetek je tvořen poskytnutými provozními zálohami na dodávku tepla a  elektrické 

energie v celkové výši 527 tis. Kč, pohledávkami za zaměstnanci ve výši 5 tis. Kč, krátkodobým finanč-

ním majetkem (běžný účet, pokladna, ceniny) ve výši 757 tis. Kč, nárokem na poskytnutí příspěvku od 

úřadu práce ve výši 52 tis. Kč a náklady příštích období (předplatné novin a časopisů) ve výši 57 tis. 

Kč. Krátkodobý majetek k 31. 12. 2017 činí celkem 1 398 tis. Kč. 
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3.2.   PASIVA (CELKEM 1.655 TIS. KČ) 

3.2.1.  VLASTNÍ ZDROJE  

Účet 901 - Vlastní jmění byl navýšen o přijatou investiční dotaci Ministerstva kultury ve výši 104 tis. 

Kč na pořízení knihovnického softwaru a současně snížen o 27 tis. Kč  (částka, která v roce 2017 zvýši-

la výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté investiční dotace a pořizovací ceny dlouhodobého ma-

jetku, který knihovna pořídila v roce 2014 a 2017. Tento postup je v souladu s § 38, odst. 8 vyhlášky č. 

504/2002 Sb.).  Konečný zůstatek  účtu 901 k 31. 12. 2017 je 588 tis. Kč. Celková výše vlastních zdrojů 

k 31. 12. 2017 je 588 tis. Kč. 

 

3.2.2.  CIZÍ  ZDROJE 

Cizí zdroje jsou tvořeny závazky z obchodního styku ve výši 37 tis. Kč, závazky spojenými s účtováním 

mezd na přelomu roku v celkové výši 483 tis. Kč (z toho závazek vůči finančnímu úřadu je 33 tis. Kč, 

závazek k institucím sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám je ve výši 159 tis. Kč.). Dále cizí 

zdroje tvoří dohadné položky u spotřeby energií ve výši 547 tis. Kč. Cizí zdroje činí k 31. 12. 2017 cel -

kem 1 067 tis. Kč. 

 

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

4.1.   PŘEHLED O ROZSAHU NÁKLADŮ (CELKEM 8  333 TIS. KČ)  
 

Nákladová položka Hlavní činnost Správní činnost Celkem 

Spotřeba materiálu 1 412 5 1 417 

Spotřeba energie 590  590 
Opravy a udržování 6  6 

Cestovné 11 14 25 
Náklady na reprezentaci 6  6 

Ostatní služby 588 29 617 
Mzdové náklady 3 456 644 4 100 

Zákonné sociální pojistné 1 120 219 1 339 

Zákonné sociální náklady 96 14 110 
Jiné ostatní náklady 38  38 

Odpisy DHM a DNM 85  85 
Náklady celkem 7 408 925 8 333 
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4.2.   PŘEHLED O ROZSAHU VÝNOSŮ (CELKEM 8  333 TIS. KČ) 

 

4.2.1.  DOTACE 

 
 dotace od města Náchoda na provoz knihovny:    5 180 

 dotace z rozpočtu Král. kraje na zajištění regionálních funkcí:   1 791 

 dotace od Ministerstva kultury ČR:      139 

 

4.2.2.  TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY 

 
 čtenářské poplatky:       447 

 kulturní a vzdělávací akce:       191 

 ostatní                                                                                                                22 

 

4.2.3.  DARY A PŘÍSPĚVKY 

 
 dary od obcí na zajištění knihovnických služeb:     128 

 dary od Kulturní a sportovní nadace města Náchoda:    15 

 přijaté příspěvky (darované knihy + dary na činnost):    25 

 

4.2.4.  JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY 

 
 příspěvek od úřadu práce      364 

 ostatní         31 

 

 

4.3.   HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Hospodaření v roce 2017 bylo velmi vyrovnané, účetní jednotka skončila s  kladným hospodářským 

výsledkem ve výši 185,27 Kč. 

V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech bude kladný hospodářský výsledek 

v následujícím účetním období převeden do fondu základního jmění. 

Podrobné čerpání jednotlivých dotací a nadačních příspěvků je uvedeno v  přiložené tabulce. Ve všech 

uváděných položkách bylo postupováno se snahou o maximální hospodárnost a  efektivitu vynakláda-

ných prostředků. 
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5. OSTATNÍ INFORMACE 

 

ZMĚNY V ZAKLÁDACÍ LISTINĚ A SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ  

Nedošlo k žádným změnám. 

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

 

POSKYTNUTÉ DARY 

Účetní jednotka neposkytla žádné dary jiným subjektům. 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY 

Účetní jednotka předpokládá rozvíjení stávajících činností, rychlost rozvoje bude záležet na výši obdr-

žených dotací. 

 

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 

Účetní jednotka neuskutečňuje žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

V oblasti ochrany životního prostředí společnost dodržuje platné právní předpisy, nad rámec předpi -

sů např. třídí odpad vyprodukovaný společností. V oblasti pracovně právních vztahů společnost dodr-

žuje platné právní předpisy. 

 

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO PREZENTACI 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Žádné významné skutečnosti po rozvahovém dni nenastaly.  

 

 

Příloha k účetní závěrce sestavena dne:  5. 3. 2018 

 
Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): Mgr. Ivana Votavová 

 
Podpis osoby odpovědné za sestavení: Štěpánka Štelcigová
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PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROK 2017 

(V TIS. KČ) 

 

Město 
Náchod 

a vl. příjmy 

Král. Kraj 

(RF) 
Obce 

Min. 

kultury 

Kulturní a 
sportovní 
nadace 

Celkem 

VÝNOSY 

602 - vlastní tržby 660 
    

660 

649 - příspěvek od ÚP 364 
    

364 

649 - ostatní výnosy 31 
    

31 

682 - dary a  příspěvky 25 
 

128 
 

15 168 

691 - dotace 5 180 1 791 
 

139 
 

7 110 

CELKEM 6 260 1 791 128 139 15 8 333 

NÁKLADY 

501 - spotřeba materiálu 
      

kancelářský materiál 92 44 
   

136 

ostatní materiál 9 2 
   

11 

DHM 39 53 
 

65 
 

157 

knihy, časopisy 551 421 128 
  

1 100 

pohonné hmoty 5 8 
   

13 

502 - spotřeba energie 
      

elektrická energie 221 
    

221 

pára  340 
    

340 

vodné, s točné 29 
    

29 

511 - opravy a  udržování 6 
    

6 

512 - cestovné 17 8 
   

25 

513 - náklady na reprezentaci 4 
   

2 6 

518 - ostatní služby 
      

výkony spojů  27 7 
   

34 

zabezpečení JJ Trend  15 3 
   

18 

servis výtahu  27 
    

27 

servis výpočetní techniky 54 17 
 

2 
 

73 

aktualizace softwaru 34 12 
   

46 

revize 15 
    

15 

l i terární pořady 19 
    

19 

lektorné 37 
   

2 39 

knihovnické služby 
 

212 
   

212 

ostatní služby  57 12 
 

62 3 134 

521 - mzdové náklady 
      

mzdy 3 291 733 
   

4 024 

OON - lektoři 58 
  

10 8 76 

524 - zák. pojištění 1 090 249 
   

1 339 

527 - zák. sociál. náklady 100 10 
   

110 

549 - jiné ostatní náklady 
      

bankovní poplatky 6 
    

6 

ostatní poplatky 12 
    

12 

audit, pojištění 20 
    

20 

551 - odpisy dlouhod. majetku 85 
    

85 

CELKEM 6 260 1 791 128 139 15 8 333 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 
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ZÁVĚR 
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ZÁVĚR 

Knihovna – to jsou samozřejmě především knihy – ale knihovna, to jsou hlavně lidé. Na prvním místě  
čtenáři, bez kterých by všechno naše snažení nemělo mysl, na druhém místě zřizovatel, bez jehož 
podpory by knihovna nemoha fungovat a na třetím místě to jsou knihovnice a knihovníci, kteří pracují 
poctivě, zodpovědně a s láskou ke svému povolání.  

Lidé do knihovny chodí, téměř neubývá těch, kteří si půjčují papírové knihy nebo audiokni hy. Stále 
mírně narůstá počet těch, kteří navštěvují besedy, kurzy, semináře, tvůrčí dílny, komorní divadla 
a koncerty. Někteří senioři navštěvují knihovnu i třikrát týdně.  

Rušno často bývá v oddělení pro děti. Naučily se zde trávit svůj volný čas. Kromě výpůjček knih a ča-
sopisů si u nás mohou například hrát oblíbené deskové i počítačové hry.  

Protože knihovna spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi ve městě – s festivalem studentské 
tvořivosti Náchodská Prima sezóna, s Jiráskovým gymnáziem (např. Dny poezie), s náchodskou zá-
kladní uměleckou školou, přicházejí do knihovny i lidé, kteří tradiční služby knihovny nevyužívají.  

Obstát v konkurenci ostatních subjektů není jednoduché. Knihovna a její pracovnice (od září  2017 
pracujeme v čistě ženském kolektivu) dávají své knihovně maximum. Nastavují večery, víkendy, zapo-
jují svoje rodinné příslušníky. To všechno proto, že mají svoji práci rády a vidí v ní velký smysl.  

Chceme napomáhat k lepší vzdělanosti, přispívat k radosti ze života, a chceme spoluvytvářet do brou 
atmosféru v místě, kde žijeme, tedy u nás v Náchodě.  
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POUŽITÉ ZDROJE: I NTERNÍ MATERIÁLY KNIHOVNY,  STATISTICKÉ VÝKAZY KNIHOVNY 


