VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

I. Úvod
Rok 2021 se bohužel opět nesl ve znamení Covidu. Do 30. dubna byly veškeré kulturní instituce
na základě vládního nařízení České republiky uzavřeny. Po zbytek roku pak byla jejich činnost
podmíněna dodržováním určitých omezení.
U zaměstnanců byla dána přednost práci, kterou mohli vykonávat z domova (např. digitalizace
sbírkových předmětů, tvorba online aktivit apod.) Činnost knihovny byla omezena na výdejové
okénko, galerie, výstavní síň zavřená a veškeré naplánované projekty přesunuty na neurčito.
Muzejní sezóna byla zahájena až 4. května.
Největší změnou v naší instituci byl k 30. červnu odchod paní Soni Dedíkové do zaslouženého
důchodu. V městském muzeu pracovala od roku 1971, z toho posledních 29 let na pozici
ředitelky Městského muzea a knihovny Čáslav.
Nová koncepce muzea, která klade důraz mimo jiné na rozšíření nabídky muzea široké
veřejnosti, rozvoj edukativních aktivit s maximálním využitím zahrady muzea byla zahájena 1.
Muzejním příměstským táborem, jehož kapacita byla během několika dní naplněna, v září
následovala úspěšná muzejní noc a spoluúčast na akci Dvorky. Vzhledem k častému omezení
provozu kulturních zařízení jsme se také zaměřili na venkovní instalace. První byla věnována
Čáslavskému sněmu, jehož 600. výročí jsme si v roce 2021 připomínali. Na tento projekt se
nám povedlo získat dotaci ze Středočeského kraje. V listopadu jsme jako připomínku výročí
úmrtí Ing. Miroslava Kváče instalovali do Vodrant a na náměstí Jana Žižky z Trocnova panel
mapující jeho život.
V knihovně jsme se dle nové koncepce zaměřili především na aktualizaci knihovního fondu,
rozšíření nabídky volnočasových aktivit, posílení role knihovny coby komunitního a
vzdělávacího centra. Mezi nejúspěšnější akce patřila bezesporu beseda se spisovatelkou
Alenou Mornštajnovou, kterou jsme pro velký zájem museli z přednáškového sálu knihovny s
kapacitou 40 míst přesunout na Novou scénu Dusíkova divadla. Dále jsme nabídli Adventní
čtenářské dílny pro děti, knižní swap či další turnus Univerzity volného času.
Za MMKČ jsme se zaměřili na větší využití sociálních sítí. Jak pro muzeum, tak pro knihovnu
byl zřízen Instagram, který je pravidelně aktualizován. Abychom zjistili aktuální připomínky
návštěvníků knihovny, vytvořili jsme online dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo přes
200 lidí. Získali jsme tak podnětné informace, co by lidé v knihovně uvítali.
Dalším úkolem MMKČ je maximální využití grantových a dotačních nabídek. Za rok 2021 bylo
podáno celkem 5 žádostí o dotaci.
Za sebe bych ráda poděkovala za podporu Městu Čáslav a především mým kolegům z MMKČ
za jejich obětavou práci a ochotu podílet se na změně činnosti MMKČ. V neposlední řadě pak
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děkuji všem našim příznivcům, díky kterým jsme i tuto náročnou dobu přečkali a věřím, že
bude líp.
Děkuji.

Michaela Dvořáková
ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav
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II. O společnosti
2.1 | Základní informace
Název: Městské muzeum a knihovna Čáslav (MMKČ)
Sídlo: Husova 291, 286 01 Čáslav
Právní forma: příspěvková organizace Města Čáslav
IČ: 00472867
DIČ: CZ 00472867
webové stránky: www.muzeumcaslav.cz
Datová schránka: 9c6ser8

2.2. | Organizační struktura
1. | řídící orgán MMKČ
- Město Čáslav
2. | ředitelka MMKČ
3. | vedoucí knihovny
4. | odborní pracovníci muzea, knihovny, ekonomka
5. | průvodci, uklízečka, údržbář

2.4. | Účel a předmět činnosti organizace
„Městské muzeum a knihovna je zařízení, které na základě průzkumu, vědeckého výzkumu
plánovitě shromažďuje, odborně spravuje a vědeckými metodami zpracovává sbírky
hmotného dokladového materiálu o vývoji přírody a společnosti na území svého působení.
Těchto sbírek využívá ke kulturní a osvětové činnosti. Dále zabezpečuje knihovnické a
informační služby v rámci získávání, zpracování a uchování informací a jejich zpřístupňování
fyzickým a právnickým osobám při zachování principu rovnoprávného přístupu všech k těmto
službám.“ Zřizovací listina Městského muzea a knihovny Čáslav.
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2.4.1 | Hlavní činnost
Předmět hlavní odborné činnosti:
•

soustavný sběr dokladů o vývoji přírody a společnosti s příslušnou dokumentací

•

odborné uchovávání, konzervování a restaurování muzejní sbírky

•

vedení evidence sbírek a odborné zpracovávání

•

zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo
prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb

•

poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických
informací a rešerší

•

konání besed, přednášek, výstav a jiných kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí

•

poskytování odborných knihovnických služeb

•

příprava podkladů pro řídící činnost nadřízených orgánů

•

poskytování standardizovaných veřejných služeb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět hlavní osvětové činnosti:
Vlastními prostředky, tj. především využitím sbírek v expozicích a na výstavách, publikační
činností, přednáškami:
•

se podílí na zvyšování všeobecného i odborného vzdělání

•

rozvíjí estetickou výchovu a zvyšuje kulturní úroveň občanů

•

rozvíjí svoji činnost ve spolupráci s ústavy, institucemi, společenskými organizacemi,
apod.

•

zhotovuje tiskoviny, které souvisejí se základním účelem a předmětem činnosti muzea

2.4.2 | Doplňková činnost
•

kopírovací a skenovací služba

•

laminování drobných dokumentů

•

prodej reklamních a upomínkových předmětů
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2.5. | Propagace organizace
Propagace aktivit organizace probíhá na několika úrovních. Informace o probíhajících či
plánovaných akcích jsou především zveřejňovány na webových stránkách
www.muzeumcaslav.cz . Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Ve větší míře jsme začali pro
naše příspěvky využívat sociální sítě: FB muzea (544 sledujících) a knihovny (529 sledujicích).
Nově jsme v říjnu 2021 vytvořili Instagram jak pro muzeum (103 sledujících), tak pro knihovnu
(155 sledujících). Dlouhodobě budujeme a pravidelně aktualizujeme adresář kontaktů osob,
které mají zájem o zasílání plánovaných akcí naší organizace. Měsíční kulturní přehled také
rozesíláme místním a regionálním médiím. Aby se informace o naší činnosti dostaly k našemu
nejbližšímu publiku, spolupracujeme úzce s Čáslavskými novinami a Informačním centrem.
Základními propagačními tiskovinami za naši organizaci jsou informační letáky a dále pak
plakáty k výstavám a jednotlivým akcím, které vyvěšujeme na našich či městských výlepních
plochách.

2.6. | Personální zajištění
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého do funkce jmenuje Rada Města Čáslav.
V roce 2021 ve své funkci k 30. červnu skončila Soňa Dedíková a novou ředitelkou byla od 1.
července jmenována Bc. Michaela Dvořáková, DiS.
Funkci ekonomky zajišťuje pro celou organizaci Klára Kavánková, DiS., (pracovní úvazek 1,0)

2.6.1. | Muzeum
PhDr. Drahomíra Nováková – (pracovní úvazek 1,0)
kurátorka sbírek: etnografie, umělecké řemeslo, od září písemnosti a tisky
muzejní knihovna, edukativní činnost

Bc. Michaela Dvořáková, DiS. – (pracovní úvazek 1,0)
do 30. 6. 2021 kurátorka sbírek: písemnosti a tisky, zoologie, mineralogie, paleontologie,
výtvarné dílny, edukativní činnost
od 22. 5. pověřena zastupováním ředitelky
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od 1. 7. ředitelka organizace

Mgr. BcA. Tereza Stará – (pracovní úvazek 0,5)
kurátorka sbírek: nábytek, zbraně, militaria, staré tisky, numismatika
edukativní činnost

Olga Bolechová - (do 30. 6. pracovní úvazek 1,0)
od 1. 7. do 31. 10. DPP
průvodkyně, uklízečka

Tomáš Hnátek- (pracovní úvazek 1,0)
průvodce, technický pracovník

Anna Škarková- (DPP, duben - červen)
průvodkyně, uklízečka

+ 2 sezónní průvodci od července do října (DPP)

Bc. Tomáš Vlasák (pracovní úvazek 1,0)
od 1. 11. kurátor sbírek: zoologie, mineralogie, paleontologie
edukativní činnost

PhDr. Jarmila Valentová (od října DPP)
kurátorka sbírky archeologie

2.6.2. | Galerie
Lenka Jelínková - (pracovní úvazek 1,0)
kurátorka sbírek: výtvarné umění, lapidárium
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- výstavy, výstavní síň, galerie, propagace

2.6.3. | Výstavní síň
2 průvodkyně (DPČ)

2.6.4. | Knihovna
Marie Hrubá- (pracovní úvazek 1,0)
- vedoucí knihovny

Jarmila Fialová - (pracovní úvazek 1,0)
- studovna, metodička Univerzity volného času

Mgr. Jitka Chraščová - (pracovní úvazek 1,0)
- dětské oddělení

Irena Růžičková - (pracovní úvazek 1,0)
- dospělé oddělení

Pavla Sedlmajerová, DiS. - (pracovní úvazek 1,0)
- dospělé oddělení

Stanislava Mastíková - (pracovní úvazek 0,5)
- uklízečka

Mgr. Petra Hrubišová - (pracovní úvazek 0,5)
od 1. 10. dětské oddělení, koordinátor volnočasových aktivit knihovny
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III. Muzeum
Husova 291, 286 01 Čáslav
V budově muzea se nachází stálá expozice. Přednáškový sál slouží pro konání sezónních
výstav a případný doprovodný program muzea.
Od 1. ledna do 30. dubna 2021 bylo muzeum na základě vládního nařízení uzavřeno.
Od 1. července 2021 byl dětem do 6 let umožněn vstup do muzea, galerie, výstavní síně
zdarma.

3. 1. |Stálé expozice

Dálný východ

expozice skla

expozice mineralogie

přírodovědná expozice
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národopisná expozice

expozice historického nábytku

expozice: středověké město

expozice pravěk

3. 2. | Sezónní výstava
Sezóna byla oficiálně zahájena 4. května 2021 za
dodržování platných vládních nařízení.
V přednáškovém sále byla zahájena výstava Klíče,
zámky, petlice.

Klíče, zámky, petlice
(4. 5. – 31. 10. 2021)
Výstava prezentovala především sbírku klíčů, jejíž
základy položili svými dary členové Včely Čáslavské
a byla doplněna o dveřní zámky. Zajímavými
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pravěkými exponáty přispělo Regionální muzeum v Kolíně, Národní zemědělské muzeum na
Kačině zapůjčilo unikátní dřevěné zámky.
Návštěvnost muzejních expozic za rok 2021 byla 1158 lidí.

3. 3. | Akce muzea
3. 3. 1. | Online aktivity
Vzhledem k uzavření muzea, galerie i výstavní síně jsme se opět zaměřili na online aktivity.
Na našem FB profilu jsme připravili informační letáky, které představily známé výtvarníky
Čáslavska (celkem 23): Jindřich Prucha, Antonín Chittussi, Blažena Borovičková-Podpěrová,
Alois Vraný, Antonín Růžička, Jaromír Čermák, Rudolf Mates, Josef Peca, Karel Pazderský,
Pavel Forman, Bohuslav Kozák, Antonín Pospíšil, Jan Čumpelík, František Horník-Lánský,
Stanislav Kasparides, Jaroslav Antonín Kellar, Jaroslav Letnianský, Viktor Klen-Klein, Zdeněk
Sejček, František Tesař, Kamila Ženatá, Jiří Peca, Josef Novák
Další informační letáky blíže představily jednotlivé exponáty Harrachovského skla z naší
expozice (celkem 16 exponátů)

Dále jsme připravili:
kvízy: Osobnosti Čáslavi, Znáte obyvatele naší rozmanité přírody dobře?
pracovní listy: Stopy zvířat, Dokážete vybarvit správně náš městský znak? Lvi v Čáslavi,
Listnaté dřeviny
připomínky jednotlivých symbolů Velikonoc
video z expozice skla

3. 3. 2. | Doprovodné akce
5. 4. 2021

Velikonoční hra na Hrádku

Původně plánovaná velikonoční dílna byla z důvodu pandemie nahrazena venkovní
velikonoční hrou na Hrádku.
Děti v lokalitě hrádku hledaly obrázky symbolů Velikonoc a jejich názvy zapisovaly do
křížovky. Výslednou tajenku pak zaslaly do muzea, kde byli vylosováni tři výherci.
Naší hry se zúčastnilo celkem 51 soutěžících.
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1. 6. 2021 Mezinárodní den dětí v galerii

Návštěvnost celkem 31 lidí (26 dětí, 5 dospělých)

1. 9. 2021 Muzejní noc
Součástí muzejní noci byla hra "Není klíč, jako klíč", při které návštěvníci hledali v expozicích
muzea různé druhy klíčů. Dále jsme nabízeli výtvarnou dílnu, při které děti vyráběly klíče a
dokreslovaly obrázek, od čeho vyrobený klíč je. Velký úspěch měla komentovaná prohlídka
s autorkou výstavy Klíče, zámky, petlice - s kurátorkou D. Novákovou a koncert kapely Double
Guitar Band na zahradě muzea. Občerstvení zajišťovala pojízdná kavárna Krmítko s kávou.
Návštěvnost celkem 121 lidí (64 dospělých, 57 dětí)
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6. 10. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy Klíče, zámky, petlice pro Klub důchodců

Celkem 13 lidí

3. 3. 3. | Jiné akce
2. - 6. 8. Příměstský muzejní tábor (15 dětí)
(PhDr. Drahomíra Nováková, Mgr. BcA. Tereza Stará, Bc. Michaela Dvořáková, DiS., Tomáš

Hnátek)
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17. 8. 2021 Příměstský tábor English Summer Camp ze ZŠ Sadová
Ve spolupráci se ZŠ Sadová jsme připravili odpolední program pro jejich příměstský tábor.

návštěvnost: 30 dětí, 3 dospělí

19. 8. 2021 Judistický tábor, Čáslav
návštěvnost: 37 dětí, 2 dospělí

4. 9. 2021 Dvorky
Již podruhé jsme se zapojili do akce Dvorky. První zářijový víkend se naše zahrada otevřela
všem příznivcům divadla a poezie. Občerstvení zajišťovala opět oblíbená pojízdná kavárna
Krmítko s kávou.
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11. 9. 2021 Dny evropského dědictví
V rámci Dnů evropského dědictví jsme pro vás vystavili v budově muzea (Husova 291)
unikátní obraz z našeho sbírkového fondu výtvarného umění. Jedná se o oboustranně
malovaný deskový obraz od anonymního mistra z počátku 16. století. Deska byla součástí
bývalého oltáře kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi.

Návštěvnost 10 lidí.
17

2. 10. 2021 Archeologické hrátky na Hrádku
(PhDr. Drahomíra Nováková, Mgr. BcA. Tereza Stará, Bc. Michaela Dvořáková, DiS.)

Jako každý rok jsme se i letos zapojili do akce „Archeologické hrátky na Hrádku“, která se
koná v rámci Mezinárodního dne archeologie v Čáslavi.

7. 10. 2021 Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby.
Konference se konala na Nové scéně Dusíkova divadla.
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28. 11. 2021 Adventní dílny v muzeu
Za zvuku koled si děti upekly perníčky, vyrobily přáníčka, ozdobičky či napsaly dopis Ježíškovi
husím brkem.
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3. 3. 4. | Programy pro školy
- návštěvnost celkem 202 dětí
PhDr. Drahomíra Nováková, Mgr. BcA. Tereza Stará, Bc. Michaela Dvořáková, DiS.

27. 5.

MŠ Těsnohlídka, Čáslav

21 dětí

28. 5.

MŠ Husova, Čáslav

19 dětí

1. 6.

2. A, 2. B ZŠ Nám.: Čáslavské muzeum a jeho sbírky

40 dětí

8. 6.

5. A ZŠ Nám.: Čáslavské muzeum a jeho sbírky

18 dětí

9. 9.

1. roč. gymnázia Čáslav: Pravěk Čáslavska

20 dětí

24. 9.

2. tř. ZŠ Nám.: Čáslavské muzeum a jeho sbírky

27 dětí

25. 10.

5. A, 5. B ZŠ. Nám: Vyprávěj (rozhovor s pamětníky o proměnách

4. 11.

dětství v historii

40 dětí

ZŠ Vrdy: Čáslavské muzeum a jeho sbírky

17 dětí
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3. 3. 5. | Přednášky
- návštěvnost celkem 173 lidí
PhDr. Drahomíra Nováková:
9.6.

Klub důchodců: Čáslavský sněm

40 lidí

9.9.

Kavárnička: Čáslavský sněm

10 lidí

16.9. Univerzita volného času, Čáslav: Čáslavský sněm

40 lidí

9.11. Univerzita volného času, Kutná Hora: K. H. Borovský

20 lidí

11.11. Univerzita volného času, Čáslav: K.H. Borovský

40 lidí

Mgr. BcA. Tereza Stará:
18.11. Univerzita volného času, Čáslav: Alois Vraný, malíř čáslavský

23 lidí

3. 3. 6. | Články do Čáslavských novin
PhDr. Drahomíra Nováková:
Svatá Ludmila, Čáslavský sněm, ICOM

3. 4. | Práce se sbírkou
V roce 2021 jsme zakoupili novou webovou aplikaci katalogizačního systému Bach - Obecné
sbírky a byl zajištěn přechod na tuto modernější verzi, kde je možnost kvalitnější obrazové
dokumentace sbírkových předmětů.
Před zahájením sezóny byl proveden úklid expozic a archeologické exponáty ze sklepních
prostor byly ošetřeny (dezinfekce, adjustace na textilní podložku z umělých vláken, výměna
silikagelu).
Vzhledem k vysoké vlhkosti byla přesunuta sbírka zbraní z depozitáře v budově muzea do
depozitáře v galerii, kde jsou vhodnější klimatické podmínky.
Během revize expozice zoologie došlo k opravě českých i latinských názvů zvířat na popiskách.
Do programu Bach bylo přepsáno 255 evidenčních karet sbírkových předmětů, 200
přírůstkových čísel bylo zapsáno do 2. stupně evidence.
Kurátoři pravidelně kontrolovali klimatické podmínky v depozitářích.
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3. 4. 1. | Revize
Revize sbírky historického nábytku byla přerušena z důvodu nemoci a práce z domova
během koronavirové epidemie. Následně byly vzhledem ke změně ředitele upřednostněny
revize výstavních prostor a soupis předmětů bez evidence 2. stupně:
•

národopis, průmysl (PhDr. Drahomíra Nováková, Mgr. BcA. Tereza Stará)

•

zoologie, mineralogie, paleontologie (Bc. Tomáš Vlasák, Lenka Jelínková)

•

expozice Brána do pravěku, Počátky města Čáslavi, Středověké město (PhDr.
Jarmila Valentová)

3. 4. 2. | Přírůstky
V loňském roce bylo zapsáno celkem 11 přírůstků. Všechny byly zpracovány do 2. stupně
evidence.
4 přírůstky do sbírky: Písemnosti a tisky
7 přírůstků do sbírky: Výtvarné umění

3. 4. 3.| Zápůjčky
19. ledna byla předána Žižkova síň, Otakarova bašta a věž kostela sv. Petra a Pavla odboru
vnějších vztahů a komunikace zastupované paní Váňovou v souvislosti s přechodem
Informačního centra pod Městský úřad Čáslav. Byl vyhotoven protokol o dlouhodobé zápůjčce
vystavených exponátů.
V loňském roce jsme z našich sbírek zapůjčili celkem 13 sbírkových předmětů: 2 obrazy
Jindřicha Pruchy do Galerie Joži Úprky v Uherském Hradišti na výstavu Odkojeni Slováckem a
11 sbírkových předmětů z archeologie Českému muzeu stříbra na výstavu Václav II.
Na výstavy jsme si vypůjčili dohromady 18 předmětů: 14 sbírkových předmětů na výstavu
Klíče, zámky, petlice (1ks z Českého muzea stříbra, 3 ks z Regionálního muzea Kolín a 10 ks
z Národního zemědělského muzea) a dále pak 4 obrazy ze soukromých sbírek na výstavu: Alois
Vraný, malíř čáslavský (9. 11. – 28. 11. 2021)
MMKČ dlouhodobě zapůjčuje sbírkové předměty těmto institucím: Sokol Čáslav, NZM Kačina,
MÚ Zruč nad Sázavou, České muzeum stříbra Kutná Hora, Muzeum Světelska, Regionální
muzeum Kolín, MÚ Čáslav.
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V našich expozicích máme dlouhodobě zapůjčené sbírkové předměty od: Regionálního muzea
Kolín, NZM Kačina, NM – České muzeum hudby.

3. 4. 4.| Badatelé
Vzhledem k situaci Covid se na nás badatelé obraceli především mailem. Jednalo se jak o
studenty, kteří sháněli podklady pro své diplomové, seminární práce, tak o podklady pro
redaktory z novin či odborníky z oboru či laickou veřejnost.
Celkem bylo zodpovězeno 82 dotazů.

3. 4. 5.| Muzejní knihovna
Do muzejní knihovny bylo zapsáno 44 přírůstků. V programu Tritius bylo také zpracováno
347 knih z výtvarného umění.

3. 5. | Vzdělávání
PhDr. Drahomíra Nováková:
8. 4.

Bach - Obecné sbírky, online školení

21. - 22. 9.

seminář muzejních knihovníků, Tábor

27. 10.

konference Havlíčkův Brod k výročí Karla Havlíčka Borovského

30. 11.

Prohlídka depozitářů NZM

Bc. Michaela Dvořáková, DiS.:
8. 4.

Bach - Obecné sbírky, online školení

8. - 9. 6. 2021

Personální management- webinář (Knihovna Jiřího Mahena)

9. 6. 2021

Sociální sítě a jejich využití při propagaci služeb knihovny- webinář
(NTK)

26. 8. 2021

Mezinárodní sympozium ICOM Praha 2021 (NM, Praha)

2. 9. 2021

Norské fondy: seminář pro žadatele – webinář

30. 9. 2021

Sociální sítě a jejich využití II. část - webinář (NTK)
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27. 10. 2021

Knihovnická dílna (NTK, Praha)

11. 11. 2021

Canva online - webinář

Mgr. BcA. Tereza Stará:
8. 4.

Bach - Obecné sbírky, online školení

8. 6.

Konzervování - restaurování archeologických nálezů z kovů a
kombinovaných materiálů, MCK TM Brno, online webinář

3. 6. | Granty, dotace
V souvislosti s úpravou expozice Jindřicha Pruchy v galerii, Jeníkovská 222 byl vybrán obraz
vhodný k restaurování – Strom I, olej na plátně. Oslovili jsme restaurátorku Mgr. art. Lucii
Janečkovou Matějkovou, která vypracovala restaurátorskou zprávu a podali jsme žádost o
dotaci Ministerstva kultury ČR v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního
dědictví II - podprogram D –c: Náročné restaurování, konzervování a preparování. Požadovaná
částka: 103 000,- Kč
Při revizi expozic byla kurátory také doporučena výměna výstavních vitrín v expozici kachlů,
doplnění regálového systému v depozitáři pro přehlednější uložení sbírkových předmětů a
dovybavení všech prostor se sbírkovými předměty o záznamníky teploty a vlhkosti, proto jsme
zažádali opět u Ministerstva kultury ČR v podprogramu ISO II /D-b: vybavování depozitářů a
stálých expozic celkem o částku: 185 000,-Kč

3. 7. | Vybavení
K největším položkám v loňském roce patřila klimatizace, kterou jsme vybavili naše
detašované pracoviště, Bojovníků za svobodu 1448. V těchto prostorách byly nevyhovující
podmínky nejen pro sbírkové předměty, ale i pro naše odborné pracovníky, kteří zde mají
kanceláře. Cena 186 673,-Kč.
Druhou položkou bylo zakoupení nové verze aplikace pro zpracování sbírkových předmětů
Bach, která je dostupná online přes webový prohlížeč. Zakoupili jsme evidenční systém, který
obsahuje základní modul Obecné sbírky. Cena: 100 647,-Kč.
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3. 8. | Včela Čáslavská
19. ledna

Petr Charvát Václav, kníže Čechů

579 shlédnutí

16. února

Martin Musílek Čáslavský hejtman Jan Hertvík z Rušinova

219 shlédnutí

9. března

J. Luštinec přeložen na září z důvodu pandemie

6. dubna

Petr Sommer Svatá Ludmila

29. června

Martin Šandera Sněm čáslavský

35 účastníků + 16 shlédnutí

21. září

Jan Luštinec Jan Harrach

30 účastníků + 6 shlédnutí

19. října

Aleš Pospíšil Kutnohorské prvorepublikové vily přeloženo na únor 2022

23. listopadu

Tomáš Velímský Světci cizího původu

11. prosince

Adventní koncert Melissa

341 shlédnutí

15 účastníků + 67 shlédnutí
40 účastníků

IV. Galerie
V expozici věnované J. L. Dusíkovi byly vytvořeny nové, obsáhlejší texty.

Kromě stálé expozice Jindřicha Pruchy, Blaženy Podpěrové-Borovičkové a Josefa Svobody
pokračovala i výstava Království panenek. Tato výstava byla po ukončení sezóny k 31. 10. 2021
zrušena.
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Návštěvnost: od 4. 5. do 31. 10. 2021 celkem 179 lidí
děti do 6 let 47, dospělí 55, ZŠ 39, SŠ + VŠ 6, senioři + ZTP 32

V. Výstavní síň
Vzhledem ke covidové situaci a vládním opatřením byla výstavní síň otevřena až výstavou
„Obrazy z dob našich prababiček.

18. 5. – 27. 6. – „Obrazy z dob našich prababiček“
Vystaveno bylo více než třicet obrazů ze soukromých sbírek, především z 1. poloviny 20.
století. Jednalo se např. o kutnohorského malíře Josefa Krčila (1906 – 1985), Josefa Jana
Šedivého (1887 - 1956) či Gustava Porše (1888 – 1955).
Součástí výstavy byla také soutěž o obraz Selská chalupa, viz. obrázek.
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Návštěvnost: dospělí 44, senioři + ZTP 59, ZŠ 8, SŠ + VŠ 2

17. 7. – 5. 9. – „Dráteníkův rok“
Skupina osmi drátenických mistrů z celé ČR představila své novodobé práce.

dospělí 100, senioři + ZTP 72, ZŠ 33, SŠ + VŠ 11
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14. 9. – 3. 10. – „Skrytá krása hmoty“ Svatopluk Civiš
Fotografie detailů přírodních struktur přetvořených do expresionistických obrazů.

Návštěvnost: dospělí 15, senioři + ZTP 37, ZŠ 21, SŠ + VŠ 1

12. 10. – 31. 10. 2021 – „Bienále“
Výstava prací studentů Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou

dospělí 12, senioři + ZTP 7, SŠ + VŠ 3
28

9. 11. – 28. 11. – „Alois Vraný, malíř čáslavský“
Výstava věnovaná čáslavskému rodáku Aloisi Vranému při příležitosti 170. výročí narození.
kurátorka výstavy: Mgr. BcA. Tereza Stará
doprovodný program:
18.11. Přednáška pro Univerzitu volného času (23 účastníků)
24.11. Komentovaná prohlídka pro Klub důchodců (22 účastníků)
24. 11. Komentovaná prohlídka pro veřejnost (4 účastníci)

Návštěvnost: dospělí 17, senioři + ZTP 78, ZŠ 1

7.12. – 26.12. – „WHITE, BLACK and PINK“ Lucie Jestřabíková, Michael Franče
Výstava kolegů z ateliéru Výtvarného zpracování keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslové
akademie Světlá nad Sázavou.

Návštěvnost: dospělí 11, senioři + ZTP 10, SŠ + VŠ 1
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VI. Knihovna
V roce 2021, tak jako v předchozím, byla činnost knihovny omezena nařízeními vlády ČR
v důsledku epidemie Covid-19. Částečné uzavření knihovny se projevilo ve všech aspektech
její činnosti.

6. 1. | Personalistika
Provoz v oddělení pro dospělé opět zajišťovala p. Irena Růžičková a p. Pavla Sedlmajerová, DiS.
O činnost dětského oddělení se starala Mgr. Jitka Chraščová. Od 1. října 2021 posílila naše řady
Mgr. Petra Hrubišová (prozatím na půl úvazku). Ve studovně pracovaly p. Marie Hrubá s p.
Jarmilou Fialovou.
O úklid knihovny se starala polovičním úvazkem p. Stanislava Mastíková, která od září začala
uklízet 2x týdně také v muzeu.

6. 2. | Akvizice knih, periodik a audionosičů
Velmi výhodný pro akvizici knih (ale i audioknih a her) je internetový akviziční portál Team
Library.cz, který nabízí rabat od 27 do 33 %. Proto ho často využíváme.
Knihy jsme nakupovali také v čáslavském knihkupectví Linek-Chrpa. Ovšem v důsledku
pandemické situace nám byl poskytnut rabat pouze 23 %.
Periodiky nás opět zásobovala místní prodejna Trafika U Klokana. Časopisy Zdraví, Čtenář,
Moje země a Šifra byly předplacené a doručovala je Česká pošta.

6. 3. | Přírůstek a úbytek knihovního fondu
Rozpočet 290 000,- Kč na nákup knih, časopisů a CD zajistil mnoho nových knih hlavně
v oddělení pro děti a také doplnění a výměnu starší školní četby.
Náš fond jsme rozšířili o Albi tužky s interaktivními knihami Kouzelné čtení, Logico Piccolo a
Logico Primo s výukovými kartami a začali jsme nakupovat stolní hry.

V rámci projektu MK ČR „Česká knihovna“ jsme získali darem 48 knih v celkové hodnotě 15
222,- Kč.
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Celkem bylo zapsáno 1683 knih za 281 444,- Kč, 65 CD za 7 944,-. Celková pořizovací hodnota
bez rabatu by činila 406 383,- Kč a 19 542,- Kč za CD (celkem tedy ušetřeno 136 537,- Kč).

Celkový přírůstek: 1683 knih z toho:
-

nákup 1318 svazků
darem projekt Česká knihovna MK ČR 48 svazků
darem od čtenářů, soukromých osob 317 svazků

Celkový přírůstek CD: 65 audioknih z toho:
-

nákup 64 ks
dar od čtenáře 1 ks

Úbytek: 2413 svazků knih a brožur (vyřazené duplicitní, zastaralé, poškozené nebo ztracené).
Celkový stav knihovního fondu knihovny k 31. 12. 2021 čítá 49 954 knihovních jednotek, z toho
1602 CD a 3 CD-Romy o Čáslavi v regionálním fondu.

6. 4. | Statistika čtenářů a výpůjček
V roce 2021 se v knihovně zaregistrovalo celkem 1044 čtenářů – z toho 310 dětí do 15 let.
Celkově knihovnu navštívilo 10 065 občanů, ať už jako registrovaní čtenáři nebo návštěvníci
našich akcí. Internet ve studovně použilo 48 zájemců.
Čtenáři si v roce 2021 zapůjčili celkem 24 585 knih, časopisů a CD.

6. 5. | Meziknihovní výpůjční služba
Knihu, kterou čtenář žádá a kterou nemáme ve fondu, objednáváme prostřednictvím MVS.
V roce 2021 jsme žádali o 49 knih k zapůjčení z jiných knihoven.
Z fondu naší knihovny bylo v rámci MVS poskytnuto 5 knih.

6. 6. | Vzdělávání knihovnic – účast na seminářích a přednáškách
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27.04.

Porada regionálních knihoven (KH on-line) – (M. Hrubá, P. Sedlmajerová, I.
Růžičková, J. Chraščová)20.05.
Sci-fi a fantasy literatura (on-line
SVK Kladno) - (P. Sedlmajerová, I. Růžičková, J. Chraščová)

17.06.

Webinář KNIHOVNY.CZ (on-line) - (P. Sedlmajerová, I.Růžičková)

22.6.

Rodičem a učitelem 2.0 a Za dveřmi dětského pokojíčku (Městská knihovna
KH) – (J. Chraščová)

22.6.

Jak zvládat stres a obavy v životě (webinář) – (M. Hrubá)

23.6.

Mediální výchova 21. století pro knihovníky (on-line SVK Kladno) - (P.
Sedlmajerová, I. Růžičková, J. Chraščová)

29.6.

Spisová služba (J. Fialová)

15.9.

Tritius – novinky (HB) – (M. Hrubá)

14.10.

Současná beletrie pro dospělé jako alternativa YOUNG ADULT - (I. Růžičková,
J. Chraščová)

14.10.

Akvizice - (P. Hrubišová)

20.-21.10.

Chceme dětem číst 13 aneb Fenomény současné literatury pro děti a mládež
(webinář) - (J. Chraščová, P. Hrubišová)

11.11.

Canva – webinář (P. Hrubišová)

6. 7. | Akce pro veřejnost (DOSPĚLÍ) a Univerzita volného času
Vzhledem k vládním pandemickým nařízením jsme museli zrušit nebo přesunout některé
naplánované a dohodnuté akce. Během roku jsme uspořádali 29 akcí – výstav a besed,
včetně přednášek v rámci Univerzity volného času.
Zúčastnilo se jich celkem 519 návštěvníků.

8 výstavek – výročí spisovatelů
4 tematických výloh (Čas setí a zalévání, Mezinárodní den UFO, Už rostou? Knihožrouti výtvarné práce žáků ZŠ)
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Případ zmizení Jantarové komnaty – přednáška – (14)
6x informatika pro střední školy (1. ročníky gymnázia, střední pedagogické školy a
pedagogického lycea) - (134)
Hypnotizér - beseda ke knize – (8)
Šárka Rosová Váňová – autorské čtení – (6)
Jubilant Jiří Suchý – literárně hudební pásmo Klub důchodců – (42)
Alena Mornštajnová – beseda a autorské čtení (75)
Jubilant Jiří Suchý – literárně hudební pásmo Klub důchodců – (42)

Případ zmizení Jantarové komnaty (28. 6. 2021) – Milan Zacha Kučera
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Hypnotizér – beseda ke knize (13. 9. 2021) – Jakub Kroulík

září až říjen 2021 – knihovnické informatiky pro S
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autorské čtení (4. 10. 2021) – Šárka Rosová Váňová

Jubilant Jiří Suchý (20. 10. 2021)
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6. 7. 1. | UVČ - 6 dvouhodinových přednášek Univerzity volného času

ERASMUS+ (19. 9. 2021) – prezentace projektu „Kulturní přehled a jazykové kompetence
jako prostředek k rozvoji dovedností pro 21. století.“ - Mgr. Rudolf Kalivoda

Husitský sněm v Čáslavi (19. 9. 2021) – PhDr. Drahomíra Nováková
(34 účastníků)
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Jak na emoce (30. 9. 2021) - Mgr. Vlastimil Marušák
(28 účastníků)

Jsou pohádky pouze pohádky? (14. 10. 2021) – Anna Ponertová
(31 účastníků)
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Finanční gramotnost (27. 10. 2021) – Martin Hájek, MBA
(25 účastníků)

200 let od narození K.H.Borovského (11. 11. 2021) –
PhDr. Drahomíra Nováková - (26 účastníků)
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Čáslavské kostely a modlitebny (18. 11. 2021) - Bc. Pavel Dočekal
a
Alois Vraný- malíř čáslavský (18. 11. 2021) - Mgr. Tereza Stará
(23 účastníků)

6. 8. | Akce pro veřejnost (DĚTI)
V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 40 akcí s celkovým počtem 761 účastníků.
7 tematických nebo autorských výstavek

Pro ZŠ
8x Knížka pro prvňáčka – 140 dětí
15x informatika (232)
3x Bleška a veška – beseda o knize J.Wericha (36)
24x Knihožrouti – beseda ke knize a výstavě (467)
1x Den s Albi tužkou (6)
1x Den s Logico Piccolem (12)
2x Beseda o knize Alenka a Krakonoš s autorkou Dankou Šárkovou (75)
1x – Swap – povídání o knihách a jejich výměna (15)
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4x Vánoční dílnička – (23)

Pro MŠ :
1x Pohádka o ježkovi (23)

květen až červen – Knížka pro prvňáčka

říjen 2021 – výstava k ilustracím knihy Kláry Smolíkové – Knihožrouti
40

následné besedy o knize Knihožrouti

Alenka a Krakonoš – beseda o knize s Dankou Šárkovou (8. 11. 2021)
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Výrobky z vánočních dílniček vyzdobily adventní okna

6. 9. | Služby čtenářům
Donáškovou službu, trvající již 15 let, využila jedna čtenářka, ke které jsme zavítali 17x
celkem s 186 knihami.
6 půjčovních sobot využilo 105 čtenářů, kteří si půjčili celkem 279 knih.

Knihovnička na nádraží je stále využívána. Pravidelně doplňujeme knihami i periodiky
vyřazenými z našeho fondu nebo z darů od čtenářů. Za rok 2021 jsme cestujícím připravili
nabídku 705 knih.
Do knihovniček v nemocnici jsme dodali 120 knih. Zde není takový úbytek, jelikož pacienti
většinou knihy vracejí zpátky, takže nedoplňujeme tak často.

6. 10. | Prezentace knihovny
Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky, které
zhlédlo 40 710 zájemců a navštívilo je 13 598 lidí.
Návštěvy stránek www.muzeumcaslav.cz za rok celkem 15 280.
Zhlédnutí za rok celkem 46 339.
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Dalším zdrojem informací pro širokou veřejnost je Facebook. Každý den se snažíme
připomenout nějakou událost či knihu, abychom naši knihovnu stále zviditelňovali. I přesto, že
byla knihovna několikrát zavřena, se mohli uživatelé fb. dozvědět, jaké činnosti v knihovně
probíhají, když se nepůjčuje, a na jaké změny se mohou těšit. V říjnu 2021 byl knihovně zřízen
také instagramový účet.
Náš webový online katalog vyhledal za rok 2021 odpovědi na 8668 dotazů, z toho 2674
z prostoru knihovny a 5994 z elektronických zařízení mimo knihovnu.

6. 11. | Granty
Během letních prázdnin jsme zpracovali projekt „Vybavení pro výstavní, edukační a výtvarnou
činnost městské knihovny v Čáslavi“ a 20. září byla podána žádost o nadační příspěvek Nadace
ČEZ. Požadovanou částku 43 515,- Kč se nám podařilo získat.
Ke konci roku byly rozpracovány další dvě žádosti o dotace ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek a to:
-

Bookstart – s knížkou do života, požadovaná částka 15.000,- Kč
Doplňkový mobiliář pro dětské oddělení, požadovaná částka 70.000,- Kč.

6. 12. | Další činnost knihovny
V lednu 2021 nadále přetrvával nouzový stav pandemie. Knihovna byla pro veřejnost zavřena.
Během tohoto měsíce proběhla reorganizace studovny, jelikož musela převzít některé služby
pro veřejnost v důsledku přiřazení informačního centra pod správu MěÚ. S tím souvisel i
přesun mobiliáře a technických zařízení. Vše bylo připraveno k znovuotevření knihovny
s nabídkou těchto nových služeb: barevné kopírování, skenování, laminování malých průkazek
až do formátu A4 a kroužková vazba.
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1. února jsme zahájili tzv. „okénkový provoz“. Knihy jsme půjčovaly v pondělí a ve středu od 8
do 16 hodin. Oknem v dospělém oddělení jsme vydávali připravené tituly, které si čtenáři
vyhledali v našem online katalogu a objednali je telefonicky nebo e-mailem. Knihy vrácené
do boxu u hlavních dveří jsme následně otírali dezinfekcí.
12. dubna jsme otevřeli knihovnu v plném rozsahu, samozřejmě za dodržování všech
hygienických nařízení. Také jsme zavedli bezplatnou službu „odložení z poličky“, kdy si čtenář
přes webový katalog zamluví knihu, která není půjčená, a my mu ji z regálu připravíme
k vyzvednutí.
Na žádost MěÚ byla pracovníkům odboru životního prostředí poskytnuta místnost v 1. patře
knihovny k archivačním účelům. Dohoda o bezplatném pronájmu byla stvrzena starostou
JUDr. Málkem dne 17. 8. 2021 na dobu určitou (do 31.12.2022). Klíč od místnosti převzala paní
Bromová.
Od srpna jsme změnili registrační poplatky čtenářů v tom smyslu, že byla zrušena možnost
půlroční platby. Všechny věkové kategorie čtenářů tedy nyní platí jednorázově na období
jednoho kalendářního roku, s výjimkou dětí do šesti let, které mají registraci zdarma.
V polovině září jsme si zapůjčili 13 ks malířských stojanů od Nadačního fondu Dr. Dagmar
Lieblové do dubna 2022. Stojany byly zatím využity pro výstavu ilustrací ke knize Knihožrouti
od Kláry Smolíkové a částečně jako informační panely o akcích knihovny, a to v přízemí, na
odpočívadlech schodiště a v 1. patře.
Jako veřejná instituce jsme se zapojili do dvou celostátních sbírek. V září u příležitosti 25.
ročníku celonárodní veřejné sbírky Českých dnů proti rakovině jsme prodali 100 kusů žlutých
kytiček a organizátorům odvedli 2040,- Kč, které ze zapečetěného vaku přebírala Česká pošta.
V říjnu jsme připomněli Den válečných veteránů. Prodali jsme 50 vlčích máků. Zapečetěná
kasička s penězi byla odeslána 30.11. (Post Bellum Praha).
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6. 13. | Vybavení knihovny
V době zavření knihovny jsme se snažili zpříjemnit čtenářům prostředí v půjčovně pro
dospělé. Zakoupili jsme pohodlná křesílka se stolkem.

Nový přenosný telefon nahradil již starý nefunkční v oddělení pro dospělé. Dále byla
zakoupena úklidová souprava, hliníkové schůdky se šesti stupni a webkamera, kterou jsme
potřebovali k účasti na online přednáškách.
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VII. Hospodaření

46

