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1. Personální situace 

Zaměstnanci 

Personální situace byla během roku 2018 stabilizována až na závěr roku, kdy nám 

v polovině listopadu začala dlouhodobě marodit jedna knihovnice a její kolegyně ze 

studovny oznámila plánovaný nástup na mateřskou dovolenou koncem března roku 2019.  

2.  Dokumentové změny 

V červnu 2018 byl ukončen pracovní poměr na DPP s uklízečkou, na její podnět, čili 

knihovna zůstala bez úklidových služeb. Úklid byl dočasně řešen vlastními silami a 

omezeným způsobem. Bohužel se nám nepovedlo získat náhradu na DPP, a tak 12.7. 2018 

byla podepsána Smlouva na pravidelné úklidové práce s firmou Čistonoš s.r.o. 

Od 2.10.2018 byla pozměněna smlouva o pronájmu s Akordeonovým orchestrem 

Alexandra Smutného, která ponížila počet dní pronájmu ze 3 na 2 dny v týdnu (schváleno 

RM). 

3. Realizace vzdělávacích a kulturních aktivit 

Dětské akce 

Ve vzdělávací činnosti pro děti se pokračovalo jako doposud, tj. dětské oddělení 

pravidelně pořádalo literární programy pro MŠ a ZŠ. Kromě těchto programů jsme 

každoročně zapojeni do akce Noc s Andersenem a soutěže Hry bez hranic aneb 

Knihovnice dětem. Pravidelným rituálem je i pasování prvňáčků na čtenáře na konci 

školního roku. Pro veřejnost se pravidelně jednou měsíčně od října do června organizuje 

Dětská čítárnička – pokaždé na jiné téma. Mezi naše nejzajímavější akce pro děti roku 

2018 patří: 

 Každoroční Noc s Andersenem pořádána pro cca 25 žáků ZŚ Úšovice, která se 

konala z 29. 3. na 30. 3. tentokrát na téma: Hoši od Bobří řeky od Jaroslava 

Foglara.  

 Hry bez hranic v Nejdku – 26.5. 2018, téma: 100. let od založení První republiky. 

Od roku 2007 pořádají knihovny Karlovarského kraje Hry bez hranic – soutěž mezi 

dětmi z různých knihoven Karlovarského kraje. Letošní hry pořádala MK Sokolov 

spolu s městem a opětně soutěžili i děti z Mariánských Lázní. 

 2 autorské besedy Mgr. Lenky Rožňovské, oblíbené dětské autorky pro I. stupeň 

ZŠ 

 2 komiksové workshopy Ing. Daniela Vydru pro 4. - 9. ročníky ZŠ 

Celý školní rok pravidelně jednou týdně probíhal dětský kroužek Angličtina v pohybu pro 

menší děti, kterého se zúčastnilo 288 dětí na 36 setkáních. 
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Na jaře 2018 knihovna začala s doučováním matematiky pro žáky ZŠ, proběhlo 41 

hodin, kterých se zúčastnilo 75 dětí. 

Celkem se 108 dětských vzdělávacích a kulturních akcí v oblasti literatury v roce 2018 

zúčastnilo 1795 dětí a 119 dospělých jako doprovod, což je o několik stovek dětí více než 

v roce 2017. 

Celkem tedy knihovna uspořádala v roce 2018 185 vzdělávacích akcí pro děti a 

zúčastnilo se jich 2158 dětí. 

Akce pro dospělé - zejména: 

 Pravidelné cestovatelské přednášky Ing. Petra Bořila (9 x ročně), které jsou plné 

nádherných autentických fotografií (cca 600 fotek je promítnuto na jedné 

přednášce). 

 Oblíbenou cestovatelskou tématiku jsme doplnili přednáškou pana Lukeše o 

Tibetu 

 Pravidelná (měsíční) debatní skupina Máme jiné dítě – pro rodiče a příbuzné 

hyperaktivních, autistických dětí či dětí s jinou poruchou. Pokračovala ještě 

začátkem roku 2018 4x, do dubna, a pak byla činnost skupiny ukončena s ohledem 

na klesající počet návštěvníků. Zdá se, že skupina za 2 roky svého fungování 

splnila svůj účel – rodiče měli možnost diskutovat s odborníky v rámci přednášek, 

získali kontakty na špičkové lékaře v oboru, kteří určili dětem diagnózy. 

 Přednáška Českoslovenští letci RAF k příležitosti ukončení 2. světové války od 

PhDr. Daniela Švece 

 Autorská čtení: Ing. Josef Ondrouch – Ruské revoluce, Jindřich Sahulka – Pověsti 

Plánských Chodů 

 Pokračování ezoterických večerů (v červnu a v srpnu) na téma: Prožitkový večer 

s rezonančním lehátkem a Propojení duchovních pravd se životem 

 Novinka: Čtení nevydaných autorů s velkým ohlasem: 9 autorů a 7 interpretů si 

užilo 22 nadšených návštěvníků, většinou se jednalo o poezii. 

 Novinka: promítání dokumentárních filmů z mezinárodního projektu Promítej i 

ty!, realizovány 3 promítání: Život začíná po stovce, Za hranicemi možností, 

Nemusíš s láskou, stačí s citem. 

 Přednáška k 100. výroční založení Československé republiky 

 Celý rok kromě letních prázdnin běžely pravidelné kurzy ČJ pro cizince 

 Také probíhalo celoročně Cvičení Infinity zaměřené na dech a vhodné i pro 

pohybově omezené osoby 



Výroční zpráva za rok 2018 Městská knihovna Mariánské Lázně 
 

Stránka 5 z 9 
 

 Další zrealizované kurzy: numerologie, kreativní kroužek ručních prací a 

individuální kurzy PC pro veřejnost 

 Novinka: na podzim 2018 byla úspěšně zahájena výuka Virtuální univerzity 

třetího věku České zemědělské univerzity. Knihovna se stala konzultačním 

střediskem ČZU a první semestr studovalo 9 studentek v kurzu: Etika jako 

východisko z krize společnosti. 

Celkem se v roce 2018 uskutečnilo 251 vzdělávacích a kulturních akcí pro dospělé, 

kterých se zúčastnilo 1530 osob (z toho 745 účastníků kurzů ČJ).  

4. Pravidelné festivaly 

Tradičně se uspořádal 2 x ročně ezoterický festival Cesty ke zdraví, který nabízí k výběru 

10 přednášek či workshopů, které běží paralelně v 5 blocích během celého dne (sobota) 

v prostorách knihovny. Festival proběhl 24.2.2018 a 24.11. 2018 se standardní průměrnou 

účastí cca 35 osob. 

5. Výstavy a soutěže 

Během roku 2018 bylo v prostorách u studovny (v suterénu) zrealizováno 8 výstav: 

 Fotografií zvířat pana M. Rezka 

 Lázeňský pohárek – Ing.arch. Ludmily Míkové 

 Vítězslava Nezvala k 60. výročí jeho úmrtí od dětí z DDM Dráček  

 Putovní výstava soutěže Hry bez hranic  

 Fotografií miminek paní P. Pémové 

 Fotografií letadel pana M. Rezka 

 Nepřečtených knih  

 K založení ČSSR Ing. J. Ondroucha ve spolupráci s knihovnou 

MK ML se tradičně zapojila do celokrajské čtenářské soutěže Nekoktám, čtu pro 4. a 5. 

ročníky ZŠ. Soutěžící byli vybráni svými pedagogy ze ZŠ Úšovice a Jih. Místní vítězové 

se pak zúčastnili krajského kola Karlových Varech ve své kategorii. 

Dále pro dětské čtenáře se knihovna opět zapojila do soutěže Poznávejte přírodu a za 

odměnu přijeďte do ZOO. Jedná se o soutěž, která podporuje čtenářskou gramotnost a 

všichni soutěžící, kteří splní minimální limit návštěv knihovny a společně s výpůjčkami 

knih o zvířatech získají volnou vstupenku do ZOO Plzeň.  
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Lesy kolem nás je výtvarná soutěž, kterou zorganizovala naše knihovna pro okolní MŠ a 

ZŠ, které se v hojné míře zapojili i z okolních obcí. Tématem byla Příroda 

Karlovarského kraje na poštovních známkách. V knihovně hlasovala v létě o vítězích 

veřejnost v rámci místní výstavy a vítězné obrázky z jednotlivých měst vytvořily výstavu 

na podzim v krajské knihovně Karlovy Vary.  

Jako každý rok knihovnice z dětského oddělení připravila 4 páťáky z Mariánských Lázní 

na celokrajskou soutěž Hry bez hranic, která se konala v Sokolově na téma 100 let od 

založení První republiky. 

6. Dotace 

MK ML požádala v dotačním titulu Česká knihovna 2018 a byla úspěšná, tudíž jsme 

odebrali nové knihy z Moravské zemské knihovny v hodnotě  cca 5600 Kč za rok 2018. 

V roce 2018 byl knihovně schválen projekt k podpoře s názvem "Snadnější a 

přehlednější zpřístupnění on-line katalogu a webu knihovny". Cílem projektu bylo 

inovativním a moderním způsobem zpřístupnit vyhledávání v on-line katalogu, a to 

pořízením PS s dotykovou obrazovkou, což se uskutečnilo. 

Knihovna tedy získala požadovanou dotaci ve výši 15.000 Kč z programu VISK 3 2018, 

celkové náklady projektu činily 21.770 Kč a byly řádně vyúčtovány vůči MK ČR. 

7. Realizované opravy  

Z rozpočtu MK ML: Mimo pravidelné údržby a nevyhnutelných oprav elektro, PC a 

výměníkové stanice, byly realizovány opravy výmaleb oken a dveří v celé budově dle potřeb, 

výmalba na WC v suterénu a nátěr branky a plotu. Dále se jednalo o opravy střechy a výměnu 

radiatorů v klubovně, archivu a v kanceláři dětského oddělení, se kterými nám finančně 

vypomohl odbor dotací a investic MÚ. 

8.  Propagace knihovny 

Aktivity a činnost knihovny jsou propagovány elektronicky: na webových stránkách 

www.knihovnaml.cz, na FB knihovny a také prostřednictvím Kalendáře akcí KIS s 

celokrajským dopadem. Dále probíhá také emailing pro všechny klienty knihovny, kteří si 

přejí být informování emailem o blížících se akcích.  

Klasickou a neméně účinnou propagací je propagace na našich nástěnkách jak uvnitř, tak i 

zvenčí budovy a prostřednictvím letáčků, které jsou klientům k dispozici. Každý měsíc 

knihovna připravuje svůj letákový program během školního roku. Knihovna pravidelně 

využívá i místní tisk: Zpravodaj ML a ML noviny. 

V oblasti propagace kromě škol a školek dále spolupracujeme s KIS Mariánské Lázně s.r.o., 

Speciálním pedagogickým centrem, Domovem pro seniory, CupVitalem, s.r.o. a také 

s Biovegetkou s.r.o., zde všude informujeme o našich relevantních akcích. Příležitostně 

http://www.knihovnaml.cz/
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využíváme k propagaci i hotely a jiné podnikatelské subjekty v Mariánských Lázních. A 

samozřejmě při větších akcích oslovujeme i další knihovny v kraji, kde je spolupráce v oblasti 

propagace vzájemná. 

9. Novinky v provozu 

Navázali jsme na úspěšný první Antikvariát z roku 2017 a zrealizovali ho hned dvakrát 

v březnu (měsíci čtenářů) a v říjnu (týden knihoven) a utržili jsme tak cca 6.700 Kč. Zdá se, 

že antikvariát se stává oblíbenou akcí. 

Kávomat nám byl koncem ledna 2018 deinstalován z důvodu nízkého počtu prodaných porcí, 

a tak jsme hledali způsob, jak návštěvníkům chybějící kávu opět nabízet. Nakonec po zvážení 

několika variant jsme pořídili vlastní domácí kávomat, který od října 2018 funguje ve 

studovně za lidovou cenu 20 Kč za kávu i čokoládu. 

K projektu mobilních knihovniček se  ke třem zavedeným knihovničkám v roce 2018 

přidala nemocnice i GOAML. 

10. Spolupráce s ostatními knihovnami a dalšími organizacemi a osobami 

Ředitelka MK ML se pravidelně setkává 2 x ročně s knihovnicemi z Karlovarského kraje 

(tzv. profi setkání), kde si navzájem vyměňujeme zkušenosti z našich knihoven a jsme 

informováni o změnách a novinkách v oblasti knihovnictví popř. možných dotačních titulech 

či potřebných školeních. 

Prostřednictvím výuky českého jazyka pro cizince aktivně komunikujeme se Správou 

uprchlických zařízení, která kurzy organizuje. 

Již několik let v knihovně funguje Škola hudby pana Alexandra Smutného. 

Od podzimu v klubovně běží pravidelný kroužek Angličtina v pohybu pro nejmenší, který 

vede zkušená lektorka Barbara Mikysková a také cvičení Infinity pro dospělé pod vedením 

paní Věry Cikové. 

Spolupráce s dalšími organizacemi je uvedena v kapitolách Realizace vzdělávacích a 

kulturních aktivit a Propagace knihovny. 

11.  Statistické údaje z knihovnictví – k 31. 12. 2018 

Kategorie 2017 2018 

Registrovaní uživatelé 2.709 osob 2.690 osob 

Návštěvníci půjčoven a 

studovny – počet návštěv 
34.055 osob 34.655 osob 

Návštěvníci kulturních a 2.242 osob z toho 1.282 dětí 4.717 osob z toho 2.158 
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vzdělávacích akcí dětí 

Počet kulturních a vzdělávacích 

akcí celkem 
162 akcí 337 akcí 

Přírůstky knihovního fondu  1.288 kusů 1.381 kusů 

Celkový stav knihovního fondu 58.700 55.790 

Výpůjčky celkem 87.498 88.643 

Počet zaměstnanců – pracovní 

smlouva 
7 7 

 

Výpůjčky dokumentů se udržely na stejné úrovni jako minulý rok, co nás nesmírně těší, 

protože rok od roku klesají výpůjčky knih téměř ve všech knihovnách, je to celosvětový trend, 

na který se snaží všechny rozumné knihovny reagovat rozšířením portfolia svých služeb, a 

to zejména do oblasti vzdělávání a kultury. Proto nás také těší, že naše vzdělávací a 

kulturní akce navštěvuje čím dál více lidí (oproti minulému roku nárůst o více než 2000 

osob), což se odráží pozitivně i na výnosech (vstupné za akce, kurzy aj.), které si knihovna 

zajišťuje vlastní činností. 

Pokles knihovního fondu je zapříčiněn větším vyřazováním svazků, které se dlouhá léta 

neprovádělo. Podle metodiky MK ČR pro knihovny je ideální až 10%-ní roční obměna 

knihovního fondu ve volném výběru. 

12. Hospodaření organizace 

Hospodářský výsledek +87 tis. Kč byl nečekaně vyšší než plánovaný, a to v důsledku úspor 

na mzdových nákladech (cca 40 tis. Kč) z důvodu dlouhodobé nemoci jedné zaměstnankyně a 

další krátkodobé pracovní neschopnosti na konci roku. A dále také z důvodu nákladů 

budoucích období (zásoby pro kávomat), které se rozpustí v průběhu následujícího roku.  

Kladný hospodářský výsledek ve výši 87.251,17 Kč, z toho HV hlavní činnosti představoval 

14.399,27 Kč a HV hospodářské (doplňkové) činnosti byl na úrovni 72.851,90 Kč.  

Doplňková činnost knihovny představuje zejména: 

 reprografické služby (kopírování a tisk), kde se dosáhlo HV cca 14 tis. Kč, 

 poskytování internetu pro osoby, které nejsou registrovány jako čtenáři naší knihovny 

(HV přes 16 tis. Kč), 

 největší HV má knihovna z pronájmů (kurzy ČJ, Hudební škola pana Alexandra 

Smutného, cvičení Infinity, AJ v pohybu a další příležitostní pronájmy) na úrovni cca 

32 tis. Kč. 
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Oproti minulému roku došlo k mírnému nárůstu jak HV z internetu, tak z pronájmů. 

Provozní příspěvek od zřizovatele na rok 2018 byl celkem ve výši 3.951.300 Kč, jednou 

bylo požádáno o zvýšení příspěvku z důvodu novelizace (zvýšení) stupnice platových tarifů, 

kterému bylo vyhověno. Ze státního rozpočtu získala knihovna dotaci 15 tis. Kč na schválený 

výše popsaný projekt. Do drobných oprav bylo investováno přes 153 tis. Kč, čímž byl 

vyčerpán příspěvek na opravy ve výši 140 tis. Kč. Z rezervního fondu z důvodu prominuté 

daně bylo čerpáno 9.880 Kč na nákup knih do knihovního fondu. 

V roce 2018 nebyl vyřazen žádný majetek (hojně se vyřazovalo předešlé 2 roky). 

Byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě cca 63 tis. Kč, a to zejména v IT oblasti 

(tiskárna, 3xPC, UPS). Konečný stav majetku k 31. 12. 2018 dle rozvahy je 2.267.568,50 Kč. 

Stav majetku na podrozvahových účtech je na úrovni cca 253 tis. Kč. 

Kladný HV je znakem stability hospodaření organizace, byly z něj doplněny fondy: rezervní 

fond a fond odměn. 

13. Závěr 

V knihovně vzrostla aktivita v pořádání počtu vzdělávacích a kulturních aktivit, což se 

pozitivně odrazilo na návštěvnosti i příjmech knihovny. Tímto knihovna funguje jako jedno z 

komunitních center města. V roce 2018 nastaly v této oblasti důležité novinky: Knihovna se 

stala konzultačním centrem Virtuální univerzity třetího věku České zemědělské univerzity, 

začala s pravidelným doučováním matematiky pro žáky ZŠ a také s individuálními PC 

kurzy, které jsou šité na míru zájemcům. Přestože výpůjčky stagnují, výrazně roste 

návštěvnost. Knihovna hospodařila s kladným HV.  

 

 

 


