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POSLÁNÍ 

 

Městská knihovna Louny je veřejnou knihovnou směřující veškeré své aktivity k rozvoji 

multifunkčního a vzdělávacího centra v souvislosti s pětiletou udržitelností projektu rekonstrukce 

domu. Svou činností se snažíme přispívat ke zlepšování kulturního života ve společnosti. Budujeme 

komunitní knihovnu, která svým významem neodlučitelně patří k životu ve městě. 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Rok 2015 bude pro knihovnu rokem velkých výročí a mezníků. Již pátým rokem sídlí 

v zrekonstruovaném domě číslo 1, desáté výročí bude slavit projekt Třetí věk. Připomeneme si i 

výročí smutná – v září 2005 tragicky zahynul bývalý ředitel knihovny Ivo Markvart. 

Knihovna v roce s 15 na konci dokončí období udržitelnosti projektu Multifunkční vzdělávací 

a informační centrum – městská knihovna. Je to však jen dokončení pomyslné, nastartované aktivity 

budou pokračovat dál. Velmi významně chce také pokračovat v projektech pro obce v regionu a 

chce se znovu utkat s ostatními českými knihovnami o titul Městská knihovna roku. 

Nechť se knihovně, knihovníkům, čtenářům a lidem kolem knihovny v tom následujícím roce 

daří. 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka 

 

  



 
 

 
  

 

PROFIL ORGANIZACE 

 

Městská knihovna Louny (dále jen MKL) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 

Město Louny. Knihovna je vzdělávacím, kulturním, informačním a setkávacím centrem ve městě a 

je zcela bezbariérová. Má pět oddělení (oddělení beletrie, oddělení naučné literatury, hudební 

oddělení, oddělení pro děti a mládež a studovnu) a pobočku v Domově pro seniory. Knihovna 

půjčuje českou i cizojazyčnou literaturu, periodika či audiovizuální nosiče. Pořádá knihovnické 

lekce, řadu vzdělávacích a kulturních akcí a další zajímavé projekty. Spolupracuje se základními a 

středními školami ve městě i regionu, Gymnáziem Václava Hlavatého, Oblastním muzeem a dalšími 

městskými institucemi. V regionálním a krajském tisku vychází pravidelně články a informace, 

týkající se městské knihovny. 

Spolupracuje se všemi, kteří vyznávají stejné komunitní hodnoty, působí jako politicky a 

nábožensky neutrální a bezpečný prostor. 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 

 

název organizace:  Městská knihovna Louny 

sídlo organizace:  Mírové náměstí 1, 440 01 Louny 

adresa kanceláře:  Mírové náměstí 1, 440 01 Louny 

statutární zástupce:  Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka 

telefon:  +420 736 645 912 

e-mail:  mkl@mkl.cz 

webové stránky: http://www.mkl.cz/ 

 http://tretivek.mkl.cz/ 

 http://detske.mkl.cz/ 

IČ: 65108477 

DIČ: CZ65108477 

 

  



 
 

 
  

 

POPIS ČINNOSTÍ MKL V ROCE 2015 

 

1. Hlavní činnost Městské knihovny Louny - provoz knihovny a volnočasového zařízení Klub(ovna) Luna 

 

Rok 2015 jsme zahájili projektem Husovy Louny 2015. V rámci šestistého výročí upálení 

Mistra Jana Husa, jsme organizovali řadu kulturních akcí pro dospělého i dětského diváka a 

spolupracovali na celoročním projektu s ostatními organizacemi ve městě: ZUŠ Louny, Oblastní 

muzeum v Lounech, Státní okresní archiv Louny, Církev československá husitská a Městské 

informační centrum v Lounech. V MKL spisovatelka Lucie Seifertová připravila pro děti příběh ve 

formě pohádky a tematický workshop, dále jsme představili osobnost Jana Husa ve výtvarném 

umění a výstavu doprovodila historicko-geografická přednáška. Návštěvníky knihovny jsme zvali na 

další akce projektu Husovy Louny 2015, které byly organizovány i ostatními pořadateli po celý rok 

2015, např. na koncert v kostele nebo zájezd do Kostnice. 

Masovou akcí a ukázkou dobré spolupráce hned několika organizací byl v únoru 2015 

pořádaný masopust. Masopustního průvodu se pravidelně účastní děti z mateřských a základních 

škol Loun i nedalekých obcí v regionu a široká veřejnost. Kromě ostatních pořadatelů akce (Senior 

klub, Oblastní muzeum v Lounech, pobočka KDU-ČSL, Spolek paní dam a dívek) patří poděkování 

obchodníkům na trase průvodu za drobné dárky pro děti a štědré přijetí koledníků. Tato akce má 

každoročně velký ohlas z řad veřejnosti a rok od roku se znovuobjevená lidová tradice těší větší 

oblibě účastníků i pozorovatelů průvodu. 

Jaro patří v MKL každoročně poezii. MKL organizuje krajské postupové přehlídky 

dětských recitátorů a divadel poezie, jejichž vítězové se účastní dalšího poetického klání na 

národní úrovni ve Svitavách a v Prostějově. Na těchto akcích s námi spolupracuje Dům dětí a 

mládeže v Žatci. Obě akce jsou finančně podpořeny z vypsaných grantů Ministerstva kultury ČR. 

Inspirací pro mladé soutěžící může být divadelní soubor Třetí věk Louny, který v roce 2015 uspěl 

v soutěži Wolkrův Prostějov a domů přivezl Cenu diváka a Cenu poroty za představení Racek. 

Březen byl také měsícem celostátní akce Týden čtení a Čtení sluší každému. Aktivně se 

zapojujeme do projektů, které podporují čtenářství. Pořádali jsme autorská čtení, odměnili čtenáře 

roku a závěrem března mohly děti přenocovat v Městské knihovně Louny v rámci programu Noc 

s Andersenem. Dalšími akcemi, kterými se v průběhu roku snažíme motivovat čtenáře, zvláště pak 

děti, jsou: pasování prvňáčků na čtenáře a akce určená pro celou rodinu Den pro dětskou knihu.  

Během celého roku jsme nabídli 307 kulturních akcí (např. akce v rámci Muzejní noci, 

Lounskou literaTúru, fotografické, malířské interaktivní výstavy, cestovatelské přednášky lounských 

dobrovolníků z cest po Turecku, Maďarsku, Kanadě, autorské křty nových knih a autorská čtení) a 

902 vzdělávacích akcí, v tomto statistickém čísle má své výrazné zastoupení projekt 

celoživotního vzdělávání Třetí věk, který oslavil v roce 2015 své desetileté působení a řada 

vzdělávacích akcí pro děti z mateřských a základních škol (např. setkání s odborníkem na téma 

včelař, loutkař, musher, výsadkář a ostatní akce zaměřené na tradice v rámci velikonočních svátků 

a adventu). 

 

V období prázdnin, ať už jarních nebo podzimních, ale hlavně během letních prázdnin, 

zajišťuje MKL program a příměstský tábor pro děti předškolního a školního věku. Tyto aktivity jsou 

náplní práce volnočasového zařízení pro děti a mládež Klub(ovna) Luna. Hlavní myšlenkou je 



 
 

 
  

 

nabídnout především rodičům dětí bezpečný prostor pro jejich děti a dětem zajímavé a kreativní 

místo pro trávení volného času. Tématem příměstského tábora roku 2015 byla fiktivní detektivní 

hra, děti hledaly pachatele loupeže a prostřednictvím vyšetřování krádeže se seznámily např. 

s pravidly bezpečného chování, s prací policie, drobnými fyzikálními a chemickými pokusy. Kromě 

zázemí Klub(ovny) jsme s dětmi využily také městských parků a hřišť pro pohybové aktivity. Za 

období dvou měsíců letních prázdnin využilo Klub(ovny) Luna bezmála 1800 dětí. O prázdninovém 

dění jsme pravidelně přinášeli zprávy do tisku a internetových médií. Zaznamenali jsme kladné 

ohlasy rodičů a stoupající a pravidelnou návštěvnost tohoto zařízení. V roce 2015 jsme Klub(ovnu) 

Luna vybavili stolem pro stolní tenis a dále jsme zajistili opravu nevyhovujícího sociálního zařízení. 

V rámci roku kromě prázdninových akcí pořádá Klub(ovna) Luna např. Dny deskových her, 

rukodělné dílny a workshopy, přátelský barázek, minikurzy vaření pro děti, fotosoutěže, ale také 

akce určené pro odbornou veřejnost např. seminář zaměřený na práci pedagogů pro začleňování 

žáků s odlišným mateřským jazykem, s tím souvisejí také kurzy češtiny pro vietnamskou komunitu. 

 

2. Vedlejší hospodářská činnost 

 

MKL provozuje kavárnu Jeroným. Občerstvení slouží nejen čtenářům, ale všem 

návštěvníkům knihovny, je to prostor s veřejným internetem, čítárnou denního tisku a burzou knih. 

V letních měsících je u návštěvníků především oblíbený dvorek knihovny, zde se pořádají 

kulturní a komunitní akce, např. každoroční konference sociálních služeb, setkání pracovníků 

sociálních služeb v regionu, letní koncerty nebo svatební obřady. 

Kavárna Jeroným je zároveň i tréninkovým prostorem pro klienty Sociálně terapeutické dílny 

Jeroným. Klienty STD Jeroným jsou duševně nemocné a mentálně postižené osoby od 16 do 64 let 

věku. Služba je financována z prostředků Ústeckého kraje a z dotací MPSV ČR. Kapacita dílny je 

15 klientů. STD Jeroným se podílí na organizaci řady akcí. Klienti STD působí ve všech provozech 

knihovny, pomáhají ke zlepšení klimatu a zásadně přispívají k chápání integrace zdravých a 

handicapovaných lidí. 

 

3. Zajištění výkonu regionální funkce MKL 

 

MKL jako pověřená knihovna výkonem regionálních funkcí zajišťuje 36 místních a obecních 

knihoven. Práce je soustředěna především na tvorbu a cirkulaci knihovních souborů, na metodické 

vedení, školení knihovníků apod. Kromě standardní knihovnické činnosti se MKL aktivně podílí a 

podporuje akce, které propagují činnost knihoven v regionu, spolupracuje s jednotlivými obcemi – 

zřizovateli místních a lidových knihoven a podporuje místní kulturní akce. V roce 2015 jsme se 

podíleli na realizaci projektu Města a obce čtou, ve spolupráci s Kulturním, vzdělávacím a 

informačním zařízením Jirkov. Dalším partnerskou společnou akcí na podporu čtenářství a kultury 

v regionu byl cyklomaraton knihovníků, nadšenců a dobrovolníků Bibliotour, který významně přispěl 

k propagaci městských i obecních knihoven. 

 

  



 
 

 
  

 

Podrobně k výkonu regionálních funkcí 

Městská knihovna Louny patří mezi jednu z osmi pověřených knihoven Ústeckého kraje. 

Zajišťuje poradenskou a konzultační činnost, plány, rozbory, pomoc při statistice, pomoc při revizích 

fondu, vzdělávání knihovníků, semináře, porady, vykonává další nezbytné činnosti napomáhající 

rozvoji místních lidových knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Jako 

knihovna pověřená regionální funkcí se podílí na tvorbě a distribuci tzv. výměnného fondu. 

Financování regionální funkce knihoven zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Cílem regionálních 

funkcí je zaručit dostupnost a kvalitu veřejných knihovnických a informačních služeb občanům ve 

všech místech republiky v souladu s oborovými standardy. 

Pod Městskou knihovnu Louny patří 24 místních lidových knihoven s 8 pobočkami a 4 

profesionální knihovny (Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry). 

Poradenská a konzultační činnost se vykonává pro všechny knihovny. Metodické návštěvy 

jsou zaměřeny na problémy dané knihovny, především na práci s knihovním fondem a s knihovním 

systémem Clavius. 

Distribuce a oběh výměnných souborů pokračují podle zavedeného systému rozvozu knih 

do regionálních knihoven. Zabezpečuje větší cirkulaci knižního fondu a umožňuje knihovníkům 

individuální výběr podle požadavků čtenářů. Každá neprofesionální knihovna se navštíví čtyřikrát 

ročně s výměnným fondem podle předem stanoveného plánu rozvozu knih. V roce 2015 bylo do 

místních lidových knihoven odvezeno 148 souborů, obsahujících 10.136 knih. Výměnné soubory 

nevyužívají pouze 2 knihovny – Podbořany a Postoloprty, kde města přispívají na nákup vlastního 

knihovního fondu. 

Vlastní fond obecních knihoven je doplňován soubory výměnného knihovního fondu. 

Výměnný fond je dlouhodobě vytvářen podle potřeb jednotlivých knihoven a jejich uživatelů. K 31. 

12. 2015 výměnný fond tvořilo 26.880 knihovních jednotek, celkový přírůstek za rok 2015 byl 2.451 

knihovních jednotek. Od ledna 2015 nakupujeme do MLK také periodika. 

Projekty na pořádání kulturních a vzdělávacích programů v rámci kulturního a komunitního 

dění v obcích „Města a obce čtou“ a „Kultura za humny“ se uskutečnily také při MLK. Celkem 58 

akcí se zúčastnilo 1.303 návštěvníků. Jednalo se o divadelní představení, koncerty, semináře, 

autorská čtení i workshopy. Prostřednictvím projektu bylo možné motivovat obyvatele obcí, propojit 

činnost zájmových organizací, obecního úřadu a široké veřejnosti. V projektech „Města čtou“ a 

„Kultura za humny“ bude Městská knihovna Louny pokračovat i v roce 2016. 

V roce 2015 se na spolufinancování regionální funkce podílely obecní úřady – zřizovatelé 24 

MLK a 2 profesionálních knihoven (Kryry a Peruc). Se zřizovateli byla sepsána „Smlouva o 

poskytování odborných knihovnických služeb“. Pouze profesionální knihovny Postoloprty a 

Podbořany si nakupují knihovní fond. Všechny obecní úřady byly znovu vyzvány ke 

spolufinancování výkonu regionální funkce. 

  



 
 

 
  

 

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍ A UDÁLOSTÍ V ROCE 2015 

 

Vedle základních knihovnických služeb knihovna po celý rok nabízela či uspořádala široké 

spektrum informačních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Mezi stěžejní patřily: 

(řazeno podle data konání) 

 Husovy Louny – společný celoroční projekt CČSH, ZUŠ Louny, Oblastního muzea v 

Lounech, Státního okresního archivu v Lounech, Města Louny a MKL k oslavám 600. výročí 

upálení Mistra Jana Husa. V rámci projektu se v MKL konalo: 

o slavnostní zahájení s představením Daniela Dobiáše a Táni Fišerové (6. 1.) 

o setkání se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou, která kromě Pohádky o 

husitech představila svou další tvorbu pro děti a mládež (6. 2.) 

o přednáška Mileny Bílkové Zobrazení Mistra Jana Husa ve výtvarném umění 15. a 16. 

století (19. 2.) 

o historicko-geografická přednáška Blanky Tomáškové Kostnice a Jan Hus (6. 3.) 

o přednáška Jaroslava Havrlanta Mistr Jan Hus a pět vyvolených měst – Louny, Žatec, 

Slaný, Plzeň, Klatovy (7. 4.) 

o přednáška Martina Chadimy o Janu Husovi a autorská prezentace nově vydané 

knihy Mistr Jan Hus – Život za Království nebeské (6. 5.) 

o čítárna ve stanu v rámci projektu Města čtou: Dva autoři, dvě knihy, dvoje křtiny, 

Dobře utajené housle a Luboš Hocký – Důvěrné rozvernosti (5. 7.) 

 Burza knih (7. 1.) – pravidelně každou první středu v měsíci vyřazené knihy z oddělení 

naučné literatury, beletrie i dětského. Další termíny v průběhu roku byly 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 

5., 3. 6., 2. 9., 7. 10., 4. 11. a 2. 12. 

 Masopustní průvod (17. 2.) – 8. masopustní průvod v maskách pořádaný knihovnou nejen 

pro žáky mateřských a základních škol, speciální základní školy a denního stacionáře. 

Knihovna pořádala průvod společně se Senior klubem Louny, občanským sdružením 

Lounští Lounským, Spolkem paní, dam a dívek, ve spolupráci se zaměstnanci Oblastního 

muzea v Lounech a členy KDU-ČSL. Zúčastnilo se 300 lidí. 

 Druhý knihovnický reprezentační ples (28. 2.) – jako zahájení celorepublikové akce 

Březen – měsíc čtenářů v MKL. Do Dělnického domu v Cítolibech přišlo na 450 hostů. 

 Březen – měsíc čtenářů (1. – 31. 3.) – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 

 Dětská scéna 2015 (9. 3.) – oblastní kolo přehlídky dětských sólových recitátorů Ústeckého 

kraje. Zúčastnilo se 60 lidí. 

 Louny, Poeticky! 2014 (13. – 15. 3.) – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a 

divadel poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov. Zúčastnilo 

se 150 lidí. 

 Národní týden trénování paměti (16. – 20. 3.) – ukázky trénování paměti pro veřejnost, 

seniory i klienty STD Jeroným s akreditovanou lektorkou Marcelou Langrovou. 



 
 

 
  

 

 Dny deskových her (27. 3. – 20. 12.) – pravidelné setkávání a hraní různých deskových her 

vždy po celý víkend v Klub(ovně) Luna. Osmi herních setkání se zúčastnilo 485 nadšenců. 

 Dětská scéna 2014 (28. – 29. 3.) – krajská postupová přehlídka dětských sólových 

recitátorů Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Zúčastnilo se 

230 lidí. 

 Noc s Andersenem (20. 3.) – tradiční odpoledne a noc plná čtení, her a zábavy pro 

pozvané vzorné dětské čtenáře byla doplněna o odpolední program pro širokou veřejnost. 

Zúčastnilo se 250 dětí. 

 Filmový festival Jeden svět 2014 (7. – 11. 4.) – festival dokumentárních filmů o lidských 

právech, doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku, 

aktéry filmů apod. Festival se konal ve spolupráci Gymnázia V. Hlavatého, rozhledny 

Červeňák, Nového hradu Jimlín, kina Svět a MKL. Za festivalem jsme se ohlédli ještě jednou 

na podzim s projekcí Hiphop-erace (18. 11.). Projekcí pro veřejnost i pro školy celkem 

navštívilo 310 diváků. 

 Koncerty na dvorku (8. 5. – 28. 8.) – cyklus koncertů místních kapel i pozvaných hostů, 

konající se v letních měsících na dvoře knihovny. V knihovně zahrály: A Bag of Potatoes 

(svátek Beltain, 8. 5.), Beruška (benefiční koncert, 12. 6.), Paralet (10. 7.), Jazzies (24. 7.), 

Refreš a Kultivar (7. 8.). Na závěrečném jam sessionu (29. 8.) si zahrálo hned několik 

lounských hudebníků. Na koncerty se přišlo podívat 560 posluchačů. 

 Férová snídaně (9. 5.) – happening na podporu fair trade, konaný při příležitosti Světového 

dne pro fair trade, který slaví tisíce lidí na celém světě. Louny se tak staly jedním z českých 

a moravských měst, kde lidé posnídali produkty se známkou Fairtrade a potraviny z lokální 

produkce. 

 Lounská literaTúra (15. 5.) – čtení tam, kde jste to ještě nezažili. Opět po roce vybraná 

místa po celých Lounech. Tentokrát jsme četli na lounských dvorcích. Do knihovny přišlo 50 

hostů. 

 Pasování čtenářů + Knihovna dětem (22., 25, a 26. 5.) – slavnostní přijímání a symbolické 

pasování nejmenších žáků prvních tříd mezi čtenáře. Přišlo 710 dětí a rodičů. 

 Plážová knihovna (5. 6. – 30. 8.) – prázdninová pobočka knihovny na Městském koupališti. 

Během letních měsíců využilo služeb 1180 čtenářů. 

 Bibliotour (5. – 7. 6.) – třídenní cyklistický maraton na podporu knihoven našeho regionu po 

trase Klášterec n. Ohří – Chomutov – Jirkov – Most – Litvínov – Louny – Postoloprty – Žatec 

– Kadaň, který jelo 60 cyklistů. 

 Exkurze studentů Třetího věku do Paříže (17. – 21. 6.) – pětidenní exkurze do 

francouzské metropole jako doplnění předmětu evropis, které se zúčastnilo 38 studentů. 

 Města čtou 2015 (3. 6. – 6. 7.) – kooperativní projekt měst, obcí a knihoven Ústeckého kraje 

(Peruc, Veltěže, Koštice, Jimlín, Dobroměřice, Cítoliby, Markvarec, Tuchořice, Louny, Jirkov, 

Teplice, Klášterec n. Ohří, Kadaň a Litoměřice). 

 Příměstský tábor v Klub(ovně) (1. 7. – 31. 8.) – letní detektivní prázdninový příměstský 

tábor pro děti s detektivem Jedličkou. Prázdniny plné legrace a napětí! Pravidelné akce, 

bohatý program, výlety po blízkém i vzdáleném okolí. 



 
 

 
  

 

 Bez zámků 2014 (3. – 4. 7.) – hudebně-divadelní a filmový festivalu propagující integraci 

zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského. Pořadatelé 

OS Lounští Lounským, Domov „Bez zámků“ Tuchořice a MKL. Na 5. ročník se přišlo podívat 

220 návštěvníků. 

 Jiný den (12. 9.) – 3. ročník mezigeneračního dne plného zábavy, divadla, hudby a pohody. 

Celodenní program a večerní hudební produkci shlédlo 120 návštěvníků. 

 Slavnostní večer pro studenty Třetího věku (13. 9.) – slavnostní večer u příležitosti 10. 

výročí projektu Třetí věk, kterého se zúčastnilo 220 studentů. 

 Tabook – Festival malých nakladatelů v Táboře (1. – 3. 10.) – festival malých nakladatelů 

v Táboře, kde jsme prezentovali produkci knih OS Lounští Lounským. 

 Týden knihoven (5. – 11. 10.) – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V průběhu týdne se konaly: výstava na 

stromech, Velké říjnové společné čtení, Vernisáž výstavy Hračky, čtení s nevidomou 

Blankou Janečkovou nebo besedy s Ondřejem Horákem či Františkem Skálou. 

 Dny poezie (8. – 23. 11.) – 17. ročník festivalu na památku narození Karla Hynka Máchy. 

 Den pro dětskou knihu (22. 11.) – celorepubliková akce podporující dětské čtenářství. Ve 

všech prostorách knihovny probíhal program nejen pro dětské čtenáře – Velké vědomostní 

zápolení, živé knihy, písničky, pohádky, hry aj. Přišlo na 330 dětí a rodičů. 

 Zdobení vánočních stromků (27. 11.) – na 250 žáků lounských mateřských školek si přišlo 

jako každý rok na začátku adventu nazdobit vánoční stromek na dvorek knihovny. 

 Česko zpívá koledy (10. 12.) – celodenní program pořádaný MKL ve spolupráci s Žateckým 

a lounským deníkem (vánoční dílny pro MŠ, vánoční trhy ve vestibulu, zpívání koled na 

dvorku) navštívilo 530 lidí. 

  



 
 

 
  

 

Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťuje či pořádá ještě následující 

pravidelné akce: 

(řazeno abecedně) 

 

 Adventní trhy (29. 11. – 19. 12.) – knihovna se zúčastnila společných adventních trhů na 

Mírovém náměstí v Lounech společně se Spolkem paní, dam a dívek. Byly tím nahrazeny 

vánoční dílny z let minulých, které knihovna pořádala pro děti mateřských a základních škol 

z Loun a okolí. Na trhy se přišlo podívat 930 dětí i dospělých. 

 Anglický klub – pravidelné setkávání lidí, kteří si chtějí vzájemně pohovořit v anglickém 

jazyce, pod taktovkou dobrovolníka Arnošta Hajného. Anglicky hovořit přišlo 227 lidí. 

 Cestovatelské přednášky – pravidelné přednášky z cyklu „Lounští cestovatelé sobě“ 

přibližují posluchačům zážitky a osobní zkušenosti z jednotlivých zemí a regionů po celém 

světě. Během roku jsme cestovali jachtou na expedici, kachnou do Istanbulu, na motorce do 

Maďarska, navštívili jsme Ekvádor a Galapágy, západní Kanadu, Francii a Provence, 

Normandii a Bretaň, Pisu, Korsiku a Sardinii a prošli jsme se po Paříži. Populární cyklus 

oslovilo 200 zájemců. 

 Divadelní představení – jako doplňující kulturní program k některým velkým akcím. 

Divadelní soubor Třetí věk Louny má v repertoáru již 4 autorské hry: „Včera se mi zdálo“, „A 

modrý z nebe byste nechtěli?“, „Stáří není pro zbabělce“ a „Racek“. 

 Konverzace v cizích jazycích – konverzační podvečery v němčině, angličtině a ruštině, 

vedené zkušenými lektory-dobrovolníky na jednotlivé jazyky. Za dobu trvání konverzovalo 

téměř 110 lidí. 

 Páteční dvorky – každý prázdninový pátek patřil v knihovně speciálnímu programu pro děti i 

dospělé – specializované workshopy, kreativní dílny, výlety, koncerty na dvorku, promítání a 

další. 

 Pohádky v anglickém jazyce pro nejmenší – povídání, čtení a hraní s anglickými slovíčky 

nejen pro předškoláky a jejich rodiče se zúčastnilo 163 zájemců. 

 Počítačové kurzy – nepravidelné kurzy pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé, 

organizované jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. 

 Projekt Třetí věk – desátým rokem knihovna organizuje program celoživotního vzdělávání 

Třetí věk, v roce 2015 studovalo 344 studentů v 23 oborech. Většinu oborů zajišťují interní 

zaměstnanci v rámci svých běžných pracovních povinností. Kromě malých výletů po okolí 

během některých přednášek zorganizovala knihovna šest velkých výletů pro studenty 

Třetího věku – do Kerska (23. 5.), do Arcibiskupského paláce v Praze (3. 6.), do Paříže (17. 

– 21. 6.), do západočeských lázní a Chebu (9. 10.), do Plzně (27. 11.) a adventní výlet do 

Babiččina údolí v Ratibořicích (5. 12.). 

 Recitační a pěvecká přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského – každoročně knihovna 

poskytuje své prostory k uspořádání přehlídek žáků prvního i druhého stupně. Navštívilo 60 

žáků. 



 
 

 
  

 

 Setkání regionálních knihovníků – Městská knihovna Louny jako vykonavatel regionálních 

funkcí pro místní knihovny zajistila setkávání a vzdělávání regionálních knihovníků celkem 

pro 36 obecních knihoven. 

 Setkání s odborníkem – jednou za měsíc uspořádané setkání pro žáky základních škol 

s odborníky v jednotlivých profesích v knihovně a v Klub(ovně) Luna. Zajímavá témata 

přilákala 1037 žáků. 

 Spolek Na veselé vlně – nově vzniklý spolek při MKL věnující se zejména pletařské práci. 

Během roku členky napletly několik výrobků, které prezentovaly při dílnách nebo jarmarku 

v knihovně, nebo např. věnovaly pacientům v Nemocnici Motol. Každý týden se pravidelně 

setkává 11 členek spolku. 

 Spolek paní, dam a dívek – již od roku 2007 se členky sdružují v prostorách knihovny a 

svou pomocí a účastí se podílejí na některých akcích knihovny (Bez zámků 2015, 

masopustní průvod, vánoční a velikonoční dílny aj.). Každý týden se pravidelně setkává 18 

členek spolku. 

 Spolek rodáků – knihovna poskytuje prostory k setkávání Spolku lounských rodáků. 

Veřejnosti přístupné, tematické přednášky spojené s městem Louny či regionem. 

 Úterní Lehárna – akce dětského oddělení pro školáky a mladé čtenáře, kde si 

s knihovnicemi povídají a předčítají z vybraných, doporučených knih. Lehárna se konala 

každý týden v úterý. 

 Velikonoční dílny (16. a 22. 3.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek již 8. ročník 

pro děti mateřských a základních škol z Loun a okolí. Seznámení s tradicemi, technikami 

zdobení kraslic, pletením pomlázky, zdobením perníčků přilákalo 139 dětí. 

 Vernisáže k výstavám – jsou spojeny s jednotlivými výstavami. 

 Výstavy výtvarného umění – každý měsíc jsou v prostorách knihovny, které k tomu slouží 

(galerie v prvním patře a lehárna v dětském oddělení), obměňovány výstavy výtvarného 

umění, fotografií či drobných plastik amatérských umělců. 

 Výtvarná dílna a workshop pro děti i dospělé – s měsíční frekvencí knihovna pořádá 

pravidelnou výtvarnou dílnu, při které se přihlášení zájemci naučí různé výtvarné či 

rukodělné techniky, jako např. výroba šperků z polymerové hmoty FIMO, pletení z pedigu, 

výroba triček leptaných savem aj. 

 

  



 
 

 
  

 

FINANČNÍ A STATISTICKÉ SHRNUTÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOUNY 

 

Městská knihovna Louny v roce 2015 hospodařila se schváleným rozpočtem zřizovatele Města 

Louny v celkové výši 9.932 tis. Kč 

 

Přehled získaných grantů a dotací a ostatních finančních zdrojů v roce 2015 

mimo prostředků zřizovatele Města Louny 

celkem 2.260.683,- Kč 

 

 

 

Statistická data 

Pro srovnání uvádíme statistické údaje návštěvnosti knihovny. Městská knihovna 

Louny má výpůjční dobu 46 hodin týdně, 7 dnů v týdnu. 

 

Rok / ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

počet registrovaných čtenářů 3.916 4.131 4.330 4.388 4.182 4.164 4.201 

počet návštěvníků 85.195 90.319 135.076 141.482 149.843 157.738 154.938 

počet výpůjček 185.866 231.001 282.022 281.416 291.636 297.954 295.491 

počet akcí 536 431 750 708 1064 1153 1209 

 

Název Poskytovatel 
Částka v 

Kč 

Typ 

příjmu 

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna 

2015 
Ministerstvo kultury ČR 20.000,00 dotace 

Krajská recitační přehlídka Louny Poeticky! 

2015 
Ministerstvo kultury ČR 15.000,00 dotace 

Regionální funkce  
Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
750.000,00 dotace 

Regionální funkce  Obecní úřady regionu 96.240,00 služba 

Úřad práce – SÚPM MPSV ČR 90.000,00 dotace 

Podpora soc. služeb a aktivit na podporu 

rodiny 

Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
100.000,00 dotace 

Sociální služba – STD MPSV ČR 
1.189.443,0

0 
služba 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO A VIZE NA ROK 2016 

 

V roce 2015 jsme si s pokorou a úctou připomněli 10. výročí tragického úmrtí dr. Ivo 

Markvarta, bývalého ředitele MKL a výrazné kulturní osobnosti města. 

Rok 2015 byl také příležitostí pro retrospektivní připomenutí našeho pětiletého působení 

knihovny v budově na Mírovém náměstí čp. 1 v samém centru města Loun. Věříme, že jsme 

kulturním centem, komunitní knihovnou a přátelským místem pro návštěvníky knihovny a čtenáře a 

partnerem pro Město Louny a spolupracující organizace, kterými v posledním roce byly: mateřské a 

základní školy na území města Louny, Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Obchodní akademie 

a Střední odborná škola generála Františka Fajtla Louny, ZUŠ Louny, Nemocnice Louny, Léčebna 

dlouhodobě nemocných a Dětská psychiatrická nemocnice Louny, Technická správa města Loun, 

Domov pro seniory Louny, Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, Státní 

okresní archiv Louny, Oblastní muzeum v Lounech, Vrchlického divadlo, Městská policie Louny, 

Lounský vikariát, Senior klub Louny, Ekocentrum Dymnivka, Dům dětí a mládeže Postoloprty, Dům 

dětí a mládeže Žatec, Hasičský záchranný sbor Louny, Junák – český skaut, Nipos – Artama Praha, 

SKIP Praha, Poradna pro integraci Ústí nad Labem, Člověk v tísni a řada dobrovolníků v neposlední 

řadě Spolek paní dam a dívek a dobrovolníci ze spolu Lounští Lounským. 

 

Naše celoroční práce byla v roce 2015 odměněna cenami: Kamarádka knihovna za 

nejlepší veřejnou knihovnu pro děti a cenou Knihovna roku za nejlepší českou knihovnu v kategorii 

měst do 20 tisíc obyvatel se zvláštním oceněním za aktivity podporující integraci zdravých a 

handicapovaných lidí. 

 

Z celkového rozpočtu na rok 2015 jsme vyčerpali 97% finančních prostředků na 

hospodaření MKL. 

Realizovali jsme hospodářský výsledek 18,5 tis. Kč. 

 

Vize a plány: 

 

1. Úspěšné dokončení udržitelnosti projektu Multifunkční vzdělávací a informační centrum 

- městská knihovna 

2. Nabídka dětských kulturních akcí pro celou rodinu v Klubovně Luna 

3. Udržení úrovně poskytovaných služeb 

4. Maximální využití grantů a dotací 

5. Rozvoj práce a myšlenky otevřených pracovních městských skupin 

6. Rozvoj regionálních projektů 



 
 

 
  

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na závěr si dovolujeme poděkovat zřizovateli za podporu a financování naší organizace. 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka 

 

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ 

(k datu 31. 12. 2015) 

 

 Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka 

 Ilona Konířová, zástupkyně ředitelky, vedoucí týmu, knihovnice, metodička místních lidových 

knihoven, akvizice a katalogizace knih 

 Mgr. Ondřej Kunc, vedoucí týmu, knihovník 

 Mgr. Hana Škeříková, vedoucí týmu, sociální pracovnice 

 

 Vratislav Filípek, knihovník oddělení naučné literatury 

 Rostislav Glazer, knihovník oddělení studovny 

 Hana Hoblíková, knihovnice oddělení studovny 

 Jana Hrbková, knihovnice dětského oddělení 

 Karolína Langrová, knihovnice oddělení naučné literatury 

 Marcela Langrová, knihovnice oddělení beletrie 

 Vladimíra Myslivcová, knihovnice oddělení beletrie 

 Vojtěch Petržilka, knihovník hudebního oddělení 

 Věra Pokorná, knihovnice hudebního oddělení 

 Lada Rybáčková, knihovnice dětského oddělení 

 

 Jiří Koníř, pracovník v Klub(ovně) Luna 

 

 Bc. Katarína Brožová, pracovnice v kavárně Jeroným 

 Ing. Jaroslava Houfková, pracovnice v kavárně Jeroným 

 Bc. Pavel Prchlík, DiS., sociální pracovník 

 Jana Haufová, pracovnice v sociálních službách 

 



 
 

 
  

 

 Lenka Hajmová, účetní 

 Vendulka Beránková, pokladní 

 Jaroslav Zíka, pracovník technického zajištění 

 Dana Barešová, pracovnice technického zajištění 

 


